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I 
  

ÖZ SÖZ 

Son yıllarda dünya başlıca ekonomik, siyasal ve sosyal olmak üzere 

birçok alanda bir dönüşüm geçirmektedir. Küreselleşme ve 

küreselleşmenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler ekonomik 

sistemleri başka bir boyuta taşımıştır. Geleneksel ekonomi politikaları 

ekonomik olumsuzlukların giderilmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu 

nedenle geleneksel olmayan ekonomi politikaları uygulamakta bu durum 

ise siyasi dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Aslında dünya 

Kontratiev’in kapitalist ekonomilerin 50-60 yıllık bir süreçte dip ve 

yükseliş yapmaya mahkûm olduğu görüşünü destekler nitelikte dip yapmış 

durumdadır. Tüm bu olumsuzlukların üstüne 2019 yılının sonunda Çin’de 

ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi 

eklenince insanlar artık yeni bir yaşam tarzını kabullenerek kendilerini 

daha önce hiç karşı karşıya kalmadıkları sosyal bir düzen içerisinde 

bulmuşlardır. Artık insanların eğitim ve çalışma hayatları yeni ve 

alışılması zor yeni bir düzene girmiştir. Eğitim yeni dünya düzeninde 

dijital ortamda ve uzaktan yapılmaktadır. Bu yeni duruma adapte olmak 

hem eğitim alanlar hem de verenler için oldukça zor olabilmektedir. 

Pandemi öncesinde fikir ve bilgi alışverişinin yanı sıra kendi meslektaşları 

ile bir araya gelerek sosyalleşme imkânı tanıyan kongre, konferans ve 

çalıştay gibi bilimsel etkinliklerde uzaktan dijital ortamda yapılmaya 

başlanmıştır. Her ne kadar uzaktan yapılan bu bilimsel etkinliklerle de bilgi 

ve fikir alışverişi yapılabilse de kendi çalışma alanınızda çalışan 

akademisyenlerle tanışarak, konuşarak, vakit geçirerek yeni fikir ve 

birlikte çalışma yapabilme imkânını şu an için neredeyse ortadan kaldırmış 

durumdadır. Her şeye rağmen hayat devam etmektedir. İnsanoğlunun 

dünyadaki yaşam serüveni aslında tam anlamıyla mücadeleden ibarettir. 

İnsanoğlu bu duruma da alışacak ve yaşam devam edecektir. Bu kitap 

iktisadi, idari ve sosyal alanda değerli ve alanında uzman 

akademisyenlerce birçok nitelikli çalışmanın bir araya gelmesiyle ortaya 

çıkmış literatüre büyük katkı sağlayacağına inandığım bir eserdir. Bu 

faydalı eseri literatüre kazandıran herkese teşekkürü bir borç bilirim. 

        

 Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ 
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TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATIN 

YERLEŞMESİNDE “12 TEMMUZ BEYANNAMESİ”NİN 

YERİ 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ 

Amasya Üniversitesi, Amasya-Türkiye 

e mail: ali.ciftci@amasya.edu.tr 

Orcid ID: 0000-0002-1273-4867 

1. Giriş 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra TBMM tarafından 20 

Nisan 1924 tarihinde 491 sayılı Kanunla kabul edilen 1924 Anayasası 

çok partili siyasal hayata uygun bir zemin sağlamaktaydı. Bu nedenle 

17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TCF) 

kurulması herhangi bir anayasal-hukuksal tartışmaya yol açmamıştır. 

Türkiye, Cumhuriyet döneminde 17 Kasım 1924’ten TCF’nin 

kapatıldığı 3 Haziran 1925 tarihine kadar çok partili siyasal hayatla 

tanışmıştır. 7 aylık dönemde TBMM’de iki siyasal parti ülkenin 

yönetiminde söz sahibi olmuştur. 1924 Anayasası’na rağmen tek partili 

rejimin kurulması 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan 578 sayılı Takrir-i 

Sükûn Kanunu’nun uygulamaya geçmesi ile olmuştur.  

Doğal bir muhalefet partisi olarak TBMM’de ortaya çıkan TCF 

girişiminden sonra çok partili hayat denemesi 1930 yılında gündeme 

gelmiştir. Bizzat Atatürk tarafından bir deneme şeklinde kurgulanan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), kontrollü bir muhalefet partisi 

olarak yine TBMM içinde ve CHP’den kopan milletvekillerince 12 

Ağustos 1930’da kurulmuştur. SCF denemesinin istendiği gibi bir 

sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine 3 ay sonra, 17 Kasım 1930 

tarihinde parti feshedilmiştir. Bu tarihten sonra 1945 yılına kadar ülke 

CHP tarafından tek parti rejimi ile yönetilmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın sonunda, 1945 yılından itibaren, iç dinamiklerden ziyade 

Dünya konjonktürünün zorlamasıyla çok partili hayata geçme 

tartışmaları başlamıştır. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi’nin (MKP) 

kurulmasıyla CHP dışında partiler sistemde varlık göstermeye 

başlamış, 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin (DP) kurulmasıyla 

CHP’nin gerçek rakibi ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin çok partili hayata 

alışması kolay olmamıştır. 1946’dan iktidarın el değiştirdiği 1950’ye 

                                                             
 Bu makale, 02-04.05.2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Innovation 

and Global Issues Congress-V”’te sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir. 
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kadar ülke siyasal hayat bakımından çok gergin ve sancılı yıllar 

geçirmiştir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de çok partili siyasal hayatın yerleşmesi 

aşamasında yaşanan çok sayıda olay arasından 1947 yılındaki 12 

Temmuz Beyannamesi ele alınacaktır. “12 Temmuz Beyannamesi”nin 

konu olarak seçilmesinin sebebi, bu Beyanname’nin muhalefet 

partisinin 24 yıllık iktidar partisince ve kamuoyunca meşruluğunun 

kabul edilmesindeki ve bundan dolayı da çok partili hayatın 

yerleşmesindeki tartışılmaz öneminden kaynaklanmaktadır. Siyasal bir 

uzlaşmayı ilan eden belgede yer alan ifadelerden hareketle 

Beyanname’nin çok partili hayatın yerleşmesindeki yeri irdelenecektir. 

2. Savaş ve Türkiye’nin Konumu 

1939-1945 yılları arasında yaşanan ve on milyonlarca insanın 

öldüğü İkinci Dünya Savaşı Türkiye’nin siyasal sisteminin değişmesini 

etkileyen önemli bir olay olmuştur. Bu nedenle, savaşın Türkiye’yi 

ilgilendiren seyrini kısaca hatırlamakta konumuz açısından yarar vardır. 

Savaşın ana tarafları Mihver ekseni denilen Almanya-İtalya ile 

Müttefikler denilen İngiltere-Fransa ve daha sonra ABD-SSCB’dir. 

Türkiye, ise 1945 yılına kadar savaşa girmemiş, resmi olarak 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün başarılı diplomasisi ile tarafsız bir politika 

izlemişti. İngiltere’nin başını çektiği müttefiklerle olan ilişkisini sağlam 

tutmaya çalışırken Mihver Devletleri’nin yanında yer almamış ama 

Almanya’nın ilerleme içinde olduğu yıllarda kamuoyunda Almanya 

yanlısı eğilimler güçlenmişti. Ancak savaşın seyrine göre zikzaklı 

tutumların izlendiği görülmektedir. Hatta bazı durumlarda iç 

politikanın bir dış politika aracı olarak kullanıldığı bile ileri 

sürülmektedir (Oran, 2013:397).  

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip bulunan Türkiye, Rusya ile 

bu konuda hep sorun yaşamıştır. Rusya’nın Boğazlar üzerindeki istek 

ve emelleri 17. Yüzyıl sonlarında Çar 1. Petro zamanına kadar geriye 

gitmektedir (Goloğlu, 1982: 125). İkinci Dünya Savaşı sırasında da 

SSCB’nin, Türkiye’den Boğazlarla ilgili istekleri daha savaşın ilk 

aylarında kendisini göstermişti. 1945’teki kadar ileri düzeyde olmasa 

da 1939 yılının Eylül-Ekim aylarında Türk Dışişleri Bakanı Şükrü 

Saraçoğlu’nun Moskova’da yaptığı görüşmelerde Sovyet yetkilileri 

Türkiye’nin Mihver Devletleri’ne karşı ittifak arayışı karşısında bazı 

şartlar ileri sürmüşlerdi. SSCB’nin Almanya ile Saldırmazlık Paktı 

imzalamış olduğu ve henüz SSCB’ye Alman saldırısının uzak 

göründüğü bir sırada ortaya atılan bu şartlar, Boğazların birlikte 

savunulması, olası ittifak antlaşmasının SSCB’yi Almanya ile askerî 
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çatışmaya sevk etmeyecek hükümler içermesi ve Karadeniz’de kıyısı 

olmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin 

önlenmesi gibi şartlardı (Koçak, 2015:268). SSCB’nin İngiltere ve 

Fransa Bloku’na karşı Mihver Bloku’nu kollayan bu şartları 

Türkiye’nin işine gelmiyordu. Tersine Türkiye kendisini İtalya-

Almanya ikilisinin tehdidi altında gördüğü için onlara karşı ittifak 

arayışı içindeydi. Dolayısıyla bir anlaşma sağlanamadı. 1940 yılının 

Kasım ayında Almanya ile SSCB arasında Türkiye üzerinden 

pazarlıkların yapıldığı da bilinmektedir (Aydın, 2013:431). Yaşananlar, 

aynı zamanda savaş içerisinde çok hızlı değişen bir rekabet ve ittifak 

trafiğine işaret etmektedir.    

Tarafsız kalma politikası izleyen Türkiye savaş yıllarında iki taraflı 

bir baskıya maruz kalmıştır. Müttefikler, Almanya’nın Ortadoğu’ya, 

Afrika’ya ilerlemesinde stratejik konumda olan Türkiye’nin bir şekilde 

bu ülke ile anlaşma ihtimaline karşı sürekli Türkiye’yi yanlarında tutma 

stratejisi izlerken Almanya da Türkiye’ye bazen Ege Adaları üzerinden 

toprak tavizleri vermeyi vaat ederek bazen de açıkça tehdit ederek 

(Aydın, 2013:444) üzerinde baskı kurmuştur.  

SSCB’nin gözü de savaş içinde hep Türkiye’nin üzerinde olmuştur. 

Almanya’nın Haziran 1941’de SSCB’ye saldırmasıyla, Boğazların 

hâkimi olan ve yapacağı bir ittifak tercihi ile savaşın sonucunu 

belirleyebilecek olan Türkiye’nin stratejik önemi arttığı için SSCB, 

Türkiye’ye karşı savaşın başındaki sertliğini yumuşatmıştır. Boğazlarla 

ilgili 2 yıl önce ileri sürdüğü taleplerinden vazgeçen SSCB’nin 

yumuşak tavrı uzun sürmemiş, Kasım 1942’de başlayan Almanların 

Stalingrad çıkarmasını başarısızlığa uğrattıktan sonra Türkiye’ye karşı 

politik tutum olarak tekrar 1941 öncesi duruma dönmüştür (Aydın, 

2013:450). Bu, artık SSCB’nin savaş sonrası Türkiye’ye karşı olumsuz 

kalıcı tutumudur.   

Türkiye’yi Müttefiklerin safına geçirmemeyi veya yanında savaşa 

sokmayı defalarca deneyen Almanya örneğin 1942 yılı başlarında 

konuyu Boğazların savunması ve Ege Adaları bağlamında gündeme 

getirmiştir. Almanya hem Güney Rusya’da ve Kafkasya’da hem de 

Kuzey Afrika’da ilerlediği sırada Ortadoğu ile ilgili hedeflerine 

varabilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu Türkiye’ye, kendisinin 

yanında savaşa girmesi karşılığında kendi işgalindeki Ege Adalarından 

bazılarını vermeyi teklif etmiştir. Gerekçe olarak adaların Boğazların 

savunmasındaki yararını ileri süren Almanya’nın bu teklifini Türkiye 

reddetmiştir (Armaoğlu, 2017:136).     
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Savaşın sonuna doğru, Mart-Haziran 1945’te SSCB, Türkiye’den 

daha açık ve somut isteklerde bulunmaya başladı. Sovyetler Birliği, 

Almanya’nın teslim olmasından sonra 7 Haziran 1945’te, Dışişleri 

Bakanı Molotov’un ağzından Türkiye’den toprak ve Boğazlarda üs 

talebinde bulunmasıyla Türkiye kamuoyunda büyük bir tepkiye yol 

açmıştır (Turan, 1999:143-144). Türkiye’nin Batı ittifakına yaklaşması 

sonucunu doğuracak olan Sovyet istekleri Stalin tarafından 1945 

yılında düzenlenen Potsdam Konferansı’nda da tekrarlanmıştır.   

SSCB, 7 Ağustos 1946 ve 24 Eylül 1946 tarihlerinde verdiği iki nota 

ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin gözden geçirilerek yenilenmesini 

istemiştir. SSCB, ilk notada İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Alman 

ve İtalyan yardımcı savaş gemilerinin ticaret gemisi görünümünde 

Boğazlardan geçtiğini örneklendirerek Türkiye’nin bundan sorumlu 

olduğunu ileri sürüyordu. Sonuç olarak Boğazların güvenliğini Türkiye 

ve SSCB’nin birlikte sağlaması anlamına gelecek önerilere yer 

veriliyordu (Koçak, 2013:58-59). Türkiye, ilk notadaki iddiaların bir 

kısmını kabul ederek izah getiriyor, Montrö’deki değişiklik isteklerine 

ise teknik konularla sınırlı olarak olumlu yaklaşıyordu. SSCB, ikinci 

notada iddialarını tekrarlıyor ve Türkiye’nin Boğazları Karadeniz 

Devletlerinin çıkarlarına uygun yönetemediğini daha açık ifade ederek 

burayı birlikte yönetme isteğini vurguluyordu (Koçak, 2013:115-119). 

Türkiye ikinci notaya da ilkindeki tarzda cevap vermiştir. Burada 

Türkiye’nin tutumunda dikkat çeken bir husus, SSCB ile yapılan 

yazışmalardan Montrö Sözleşmesi’nde taraf olmadığı halde ABD’nin 

hemen haberdar edilmesidir. Bu, savaş sonunda başlayan Türkiye-ABD 

yakınlaşmasının yansıması olarak görülebilir. ABD ve İngiltere Sovyet 

isteklerine karşı durunca söz konusu notalardan bir sonuç çıkmamıştır 

(Turan, 1999:145).  

Savaş yıllarında Türkiye kamuoyunda özellikle Almanya’nın 

SSCB’ye saldırısından sonra Almanya’ya destek yönünde bir eğilim 

belirmiştir. Savaş içinde bir süre görülen Almanya sempatisi bazı 

araştırmacılarca örtülü Almanya yanlılığı (Vatandaş, 2015: 347) olarak 

nitelenmiştir. Almanya’ya eğilimin sebebi, Orta Asya’da SSCB’nin 

yönetimi altında bulunan Türk halklarının bağımsızlık ve özgürlüğüne 

kavuşma ihtimalinin doğmasıdır. İşte savaşın sonunda SSCB, 

Türkiye’deki bu eğilimleri ve Türk yöneticilerin zikzaklı tutumunu 

affetmedi ve yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’den açıkça toprak ve 

Boğazlarda imtiyaz talebinde bulunmuştur (Vatandaş, 2015: 349).  

Türkiye’nin savaş yıllarında izlediği politikaların savaş sona 

erdiğinde nüfuz alanları belirlenirken Türkiye’yi zor durumda bıraktığı 

(Aydın, 2013:474) söylenebilir. Savaş sonrasında Türkiye için 
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Yetkin’in deyimiyle ağır bir faturadan da söz edilebilir. Yetkin’e göre 

bu faturanın maddelerinin başında Türkiye’nin savaş sonunda ABD ve 

İngiltere gibi ülkeler nezdinde, yaptığı anlaşmalara uymayan, 

Almanya’nın SSCB’ye saldırmasına olanak sağlamış bir ülke 

durumuna düşmüş olması gelmektedir. Bundan başka savaş yıllarında 

Türkiye’den Almanya’ya askerî-stratejik önemi olan krom satışının 

sürmesi, Alman ordusunun SSCB’deki ilerleyişine paralel olarak 

gelişen ve Hükümetin teşvik ettiğine inanılan Turancılık, SSCB’nin 

Türkiye’nin savaştaki tavrından dolayı Türkiye’den toprak istemesi, 

ülke içinde uygulanan savaş ekonomisinin halkı bezdirmiş olması 

(Yetkin, 2017: 58-60) bu faturanın boyutlarını göstermektedir.  

 

 

Resim-1: İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Basınından Bazı Başlıklar 

Türkiye için savaş yıllarında izlediği politikanın, özellikle savaş dışı 

kalma ısrarının bir bedeli olduğu doğrudur. Ancak savaşa girmiş 

olsaydı mevcut topraklarını ve bağımsızlığını koruyamama gibi çok 

daha ağır bedeller söz konusu olabilirdi. Türkiye, İngiltere ve Fransa 

gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların gereklerini tam olarak yerine 

getir(e)meme pahasına millî çıkarlarını korumanın yolunu savaşın 

dışında kalmakta bulmuştur. Türkiye’nin bu temel amaç ve stratejisini 

Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu “aktif tarafsızlık” olarak 

nitelemiştir (Oran, 2013:398).  

3. 12 Temmuz Beyannamesi’ne Giden Süreç 

Savaşın sonunda Sovyetler Birliği karşısında yalnız kalan 

Türkiye’ye ilk açık destek ABD’den gelmiştir (Çavdar, 2013: 30). 

SSCB’nin yayılmacı politikalarını kendi çıkarlarına da aykırı bulan 

ABD, Türkiye’ye açıkça askerî ve ekonomik destek vermeye 
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başlamıştı. Ancak ABD’nin Türkiye’ye destek vermeye başlaması 

hemen ve kolay olmamıştır. 1945 yılı Metin Toker’in yerinde deyimiyle 

“SSCB kâbusu” ile geçmiştir. SSCB Dışişleri Bakanı Molotof’un 

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’e 19 Mart, 7 Haziran 

ve 18 Haziran 1945 tarihlerinde 1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık 

Antlaşması’nın feshini ve Türkiye’den üs ve toprak talebini 

bildirmesiyle (Toker, 1971: 5,25,43) Türkiye büyük bir şaşkınlık ve 

endişe yaşamıştır. Türkiye’ye yönelik Sovyet tehdidini kendileri 

açısından başlangıçta önemsemeyen ABD yönetimi, Türkiye’nin, 

toprak bütünlüğü için gerekirse SSCB ile çatışmayı göze aldığını ama 

bunun savaş sonrası kurulmaya çalışılan dünya düzenini de tahrip 

edeceğini Batı ülkelerine ihsas ettirmesinden sonra tutum değiştirmiştir. 

7 Ağustos 1946’da SSCB üs talebini resmen açığa vurduktan birkaç gün 

sonra ABD yönetimi, gelişmelerin kendilerini de ilgilendiren bir Sovyet 

yayılmacılığına işaret ettiğine kani olarak SSCB isteklerine karşı açık 

tavır almaya başlamıştır (Toker, 1971: 102, 106). Böylece Türkiye-

ABD yakınlaşması daha görünür olmaya başlamıştır. 

Türkiye ABD ile yakınlaştıkça ekonomide ve siyasette liberalleşme 

süreci de başlamış oldu. Tek parti döneminin şeflik sistemine son veren, 

parti kurma konusundaki sınırlamaları kaldıran, devletçiliği ve laikliği 

yumuşatarak yorumlayan, sola baskıları arttıran düzenleme ve 

uygulamalar art arda gelmeye başladı (Oran, 2013:492). Türkiye’de 

başlayan değişim süreci, Cumhurbaşkanı İnönü’nün öncülüğünde, 

Müttefiklerin siyasal düzeni olan çok partili siyasal hayata geçilmesiyle 

sonuçlanmıştır.    

İnönü, çok partili hayata geçişin alt yapısını aşama aşama 

hazırlamıştır. Bunun ilk aşaması İnönü’nün 19 Mayıs 1945 Nutku’dur. 

Cumhurbaşkanı, ünlü 19 Mayıs Nutkunda çok partili hayata yeşil ışık 

yaktığı sözlerinde şunları söyledi:  

"Memleketimizin siyasi idaresi, Cumhuriyetle kurulan halk 

idaresinin her istikâmette ilerlemeleri ve şartları ile gelişmeye devam 

edecektir. Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren şartları 

kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri 

daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. En büyük demokrasi müessesemiz 

olan Büyük Millet Meclisi ilk günden itibaren idareyi ele almış ve 

memleketi, demokrasi yolunda mütemadiyen ilerletmiştir. Büyük 

Millet Meclisi'nin kudretli elinde olan millet idaresi, demokrasi yolunda 

gelişmesine devam edecektir" (http://www.ismetinonu.org.tr/ismet-

inonu-1944-1950.htm). 
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1945 yılı Mayıs ayında TBMM’de başlanan Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu (ÇTK) görüşmeleri ve bu sırada CHP Parti 

Grubuna Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarının verdiği 

Dörtlü Takrir de çok partili hayata geçişi tetiklemiştir. Çünkü toprak 

zengini olan Menderes ve arkadaşları hem Meclis çalışmalarındaki 

müzakerelerin demokrasi ilkelerine uygun yürümediğini düşünüyorlar 

hem de Kanun tasarısında yer alan çok topraklı ailelerden bir kısım 

toprağın alınarak topraksız ve az topraklı ailelere verilmesine itiraz 

ediyorlardı. Takrirde 1924 Anayasası’nın demokratik olduğu ama 

uygulanmadığı, artık anayasal hak ve özgürlüklerin tanınması, yasakçı 

rejimin daha fazla sürdürülmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Millet Meclisi’nin hükümeti fiilen kontrol etmesi, birden fazla partiye 

dayanan siyasi faaliyetlerin gelişmesine izin verilmesi de teklifte yer 

alan isteklerdi (Karpat, 2017: 233). Takririn reddedilmesi üzerine 

Takrirciler CHP’den koptular. Bunlar bir süre sonra DP’yi kuracak olan 

kişilerdir. 

İnönü’nün muhalif partinin önünü açmayı hedefleyen bir başka 

çıkışı da 1 Kasım 1945 tarihindeki TBMM’yi Açış Konuşması olmuştur. 

Cumhuriyet’in “Millî Şefin Tarihî Nutku” (Cumhuriyet, 2 Kasım 1945) 

başlığıyla verdiği habere göre İnönü, 1 Kasım’daki konuşmasında 

hükümet partisi karşısında bir muhalefet partisinin gereğine 

değinmiştir. Konuşmasında TCF ve SCF deneyimlerinin başarılı 

olamamasını talihsizlik diye niteleyen İnönü, hürriyet ve demokrasi 

havasının doğal işlemesi sayesinde başka partinin kurulmasının 

mümkün olacağını söylemiştir. Hatta daha da açık konuşarak bir siyasi 

kurul içinde arkadaşlarına taraftar olmayanların hizip şeklinde hareket 

ederek değil de açıktan durum almalarının daha doğru bir yol ve yapıcı 

tutum olacağını ifade etmiştir (Eroğul, 2014: 8) Bu konuşma 

kamuoyunda, Celal Bayarlara muhalif parti kurulması için açık bir 

davet olarak yorumlanmıştır. Konuşmanın önemli kısmı şöyledir:  

“…Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak 

muhafaza olunmuştur. Diktatörlük, prensip olarak, hiçbir zaman kabul 

olunmadıktan başka, zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima 

itham, edilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük Meclisin her deneti 

yanında milletin vergileri ve harcadıkları üzerindeki deneti, en ileri 

demokratik milletlerin hiçbirinden eksik kalmayacak kadar kesin ve 

kavrayışlıdır. Bizim tek eksiğimiz, Hükümet Partisinin karşısında bir 

parti bulunmamasıdır. Bu yolda, memlekette geçmiş tecrübeler vardır. 

Hattâ iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse 

girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında teşebbüsün 

muvaffak olmaması bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları 
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şevkiyle, hürriyet ve demokrasi havasına tâbî işlemesi sayesinde, başka 

siyasi partinin de kurulması mümkün olacaktır. Bununla beraber, 

Mecliste çokluğu teşkil eden parti üyelerinin Hükümeti tenkitte Devlet 

ve millet işlerini denetlemede, hiçbir kayda, hatta hiçbir ölçüye bağlı 

bulunmadıkları herkesin gözü önünde bir gerçektir. (Bravo sesleri, 

alkışlar) Memleketimizin hürriyet ve güvenlik içinde halk idaresini 

bütün şartlariyle geliştirebilecek bir yolda ilerlediğini inanla 

söyliyebiliriz. Bu gelişme için her vatandaşın vazife ve sorum duygusu 

ile ilgili olması birinci şarttır. Demokrasinin her millet için müşterek 

prensipleri olduğu gibi, her milletin karakterine ve kültürüne göre 

birçok özellikleri de vardır. (Bravo sesleri, alkışlar)…” (Tarihe Düşülen 

Notlar, 2011: 136). 

Bütün bu gelişmelerden sonra 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti 

kurulmuş (Eroğul, 2014: 15-16) ve siyasal mücadelesine başlamıştır. 

Milli Kalkınma Partisi’nden farklı olarak DP’nin kurulmasıyla birlikte 

siyaset hareketlenmiştir. DP daha ilk aylardan itibaren Anayasada ve 

kanunlarda siyasi mücadelenin eşit ve hakkaniyetli şartlarda 

yapılabilmesi için tek parti rejimine özgü olan kural ve uygulamaların 

değiştirilmesi mücadelesi başlatmıştır. 

 

 

Resim-2: Basında İç ve Dış Siyaset Haberleri 

DP, 21 Temmuz 1946 seçimlerinde 59 milletvekili (Tuncer, 2003: 

362)  ile TBMM’ye girmekle birlikte bu seçimler, iktidar-muhalefet 

ilişkilerinin gerilmesinin de başlangıcı olmuştur. DP, var olma 

mücadelesi veriyordu ve bu mücadelesinde muhalefete tam emniyet 

tanıyan 12 Temmuz Beyannamesi’ne kadar arkasında sadece halkın 

desteği vardı (Karpat, 2013:166). 1946 seçimleri tarihimizdeki ilk tek 

dereceli seçim olmuş ama açık oy gizli sayım usulü bu seçimde de 

devam etmiştir. 1946 seçimleri siyasi tarihimizdeki en tartışmalı 
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seçimlerden birisidir ve tarihe “usulsüz seçim” (Koç, 2013: 111), “hileli 

seçim” (Tekin-Okutan, 2011: 130), “şaibeli seçimler” (Tanör, 2011: 

341) olarak geçmiştir. Bundan dolayıdır ki DP seçimlerde hile yapıldığı 

iddiasını sürekli gündemde tutarak seçim sonuçlarını tartışmalı kılmayı 

başarmıştır.  

1946 seçimlerinden sonra gerginliği artıran bir başka gelişme 

CHP’li Recep Peker’in Başbakanlığa getirilmesi olmuştur. Türkiye’yi 

çok partili hayata İsmet İnönü’nün çabalarının taşıdığına şüphe yoktur. 

Ancak çok partili hayatın ilk seçimlerinden sonra yeni düzenin 

yerleşme döneminde Başbakanlığa Cumhurbaşkanınca Peker’in 

getirilişi dönemin ruhuna uygun düşmemiştir. Çünkü R. Peker, tek 

partili sistem ve kuvvetli bir şef idaresi taraftarı olan, uzlaşmaya 

yanaşmayan, anlaşmazlıkların çözümünde şiddet kullanmaya eğilimli 

bir kimse olarak tanınıyordu (Karpat, 2017: 258). CHP’nin bir ideoloğu 

olarak da bilinen Peker ”birey”in değerini son derece düşüren ve buna 

karşı “devlet”in değerini aşırı yücelten bir düşünce yapısındaydı. Peker 

otoriter, sert yapılı, disiplinli kişiliği ile eleştiriyi hoşgörüyle 

karşılaması çok zor bir yapıdaydı (Yetkin, 2017: 91, 298). TBMM’de 

18 Aralık 1946’da DP’li Adnan Menderes’in bütçe konuşmasına cevap 

verirken onun hakkında kullandığı “psikopat” suçlaması DP’lilerin 

topluca Meclis Genel Kurulunu terk etmelerine yol açmıştır. Bu ve 

benzeri durumlar, Peker’in demokratik siyasete uygun bir karakterde 

olmadığını göstermektedir. Akşin’in ifadesiyle hırçınlık yanlısı olan 

Peker, çok partililiği sindirememişti (Akşin, 1997:118). 1936 yılında 

Atatürk’ün Recep Peker’i parti genel sekreterliğinden uzaklaştırması da 

Peker’in aşırı otoriter ve totaliter eğilimleriyle ilişkiliydi.  

 

 

Resim-3: DP Liderleri Celal Bayar ve Adnan Menderes 

Buna karşılık DP’lilerin muhalefeti de keskindi. İnönü 1946 

seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı seçilip Meclis’te yemin törenine 
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geldiğinde DP’liler protesto amacıyla ayağa kalkmamışlardır. DP’liler 

22 Kasım 1946 tarihinde de Meclis Başkanvekili kendilerine konuşma 

hakkı vermediği gerekçesiyle Meclisi terk etmişlerdir (Yetkin, 2017: 

315-316). 

Peker ve partideki sertlik yanlılarının dışında basında da CHP 

zaviyesinden bu sertliği körükleyen aşırılar vardı. Sertlik yanlılarının 

basındaki sözcüsü, çok partili rejimi milletin bünyesine uygun 

bulmayıp tek parti hâkimiyetini savunan ve çok partili demokrasiyi 

savunanlara ağır hücumlarda bulunan Ulus gazetesi başyazarı Falih 

Rıfkı Atay’dır (Erer, 1963: 82).    

Recep Peker’in Başbakanlığı döneminde iktidar partisinin DP ile 

ilişkileri hep kavgalı geçmiştir. Cemil Koçak, 21 Temmuz 1946 

seçimlerinden 12 Temmuz 1947 Beyannamesi’ne kadar geçen sürenin 

çok partili hayata geçişte en kritik dönem olarak nitelendirildiğini 

kaydetmektedir (Koçak, 2002: 184). Bu dönemde iktidar partisi, DP’yi 

yasaları ihlal etmekle suçlarken muhalefet partisi DP de CHP’yi anti-

demokratik yönetim anlayışının temsilcisi olarak sunmuştur (Tekin-

Okutan, 2011: 131). İktidar-muhalefet ilişkilerine alışık olmayan 

Türkiye’de iktidar partisi, DP’nin muhalefetini halkı isyana teşvik 

olarak asayiş sorunu bağlamında ele alıyordu. DP’liler ise CHP ile eşit 

şartlarda ve rahat bir şekilde siyaset yapamamaktan şikâyetçiydiler. 

Bayar, Peker’i DP üzerinde sürekli baskı uygulamak ve tek parti 

geleneklerini sürdürmekle suçluyordu (Koçak, 2002: 185). DP’liler, 

başta seçim kanunları olmak üzere mevzuat değişiklikleri için 

bastırıyorlardı. Bu şartlarda 7 Ocak 1947 tarihinde DP 1. Kongresi 

yapılmıştır. Bu Kongrede DP, iktidara meydan okuyarak Hürriyet 

Misakı adı altında bir belge açıklamıştır. Bu belgede DP’liler, kendi 

içlerindeki sertlik yanlısı muhalifleri de dikkate alarak bir takım 

istekleri ileri sürmüşler ve eğer Hükümet istedikleri yasal 

düzenlemeleri hayata geçirmezse Meclisi terk edeceklerini ve sine-i 

millete döneceklerini ilan etmişlerdir (Tanör, 2011: 341). İstekleri 

arasında Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığının birbirinden 

ayrılması, seçim mevzuatının değiştirilmesi, idarenin tarafsızlığının 

sağlanması, Anayasaya aykırı kanunların değiştirilmesi gibi hususlar 

vardı (Karpat, 2017: 269). Peker Kabinesi bu yönde adım atmadığı gibi 

yumuşama ve uzlaşma yerine daha da sertleşti. DP’lilerin Meclis’te bu 

hususlarda verdiği kanun teklifleri kabul edilmedi (Timur, 1994: 57).  

DP Kongresi’nden çıkan ve Genel Başkan Celal Bayar’ın ağzından 

gazetelere de yansıyan (Cumhuriyet, 8 Ocak 1947) bu istekler 

karşısında Peker’in sertleşmesiyle iki parti arasındaki ilişkiler iyice 

gerildi. Cumhuriyet gazetesi, 16 Ocak 1947 tarihli baskısında “Partiler 
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arasında hava tekrar bulutlanıyor” manşetiyle CHP basınında yapılan 

neşriyatın gittikçe şiddetini arttırdığını ifade ederek bu duruma dikkat 

çekmiştir (Cumhuriyet, 16 Ocak 1947). Peker, 1947 Nisanında, basına 

ve muhalefet partilerine İstiklal Mahkemeleri’nin kanunen hala mevcut 

olduğunu bile hatırlattı (Karpat, 2017: 273). 1947 Temmuzuna 

gidilirken iktidar partisinin İçişleri Bakanı, DP’yi yıkıcı faaliyetlerle 

yan yana anmış, DP ise geri adım atmadan siyasetini sertleştirmiştir. 

İlişkilerin çıkmaza girdiği bu ortamda Devlet Başkanı İnönü devreye 

girmiş ve Cumhurbaşkanı olarak çok partili sistemin temellerini atan 

resmi bir bildiri yayımlamıştır (Karpat, 2017: 278). Bildiri, iki partinin 

lideri arasında uzlaştırma çabasının bir ürünü idi. Böylece 12 Temmuz 

Beyannamesi ortaya çıkmıştır. İnönü’nün, CHP’nin lideri olduğu halde 

Beyanname’de Devlet Başkanlığı sıfatını öne çıkarması tarafsız olma 

gayretinin ürünüdür. Beyannamenin özü, partilerin Türk 

demokrasisinin vazgeçilmez unsurları olduğunun kabulü anlamına 

geliyordu (Çavdar, 2013:462). Burada İnönü partiler üstü bir tutum 

takınarak tarafsız kalma yoluna gitmiştir (Balcı, 2015: 76). Akşin de iki 

parti arasında yaşanan gerginliği kastederek İnönü’nün bu durumun çok 

partililik için iyi şeyler vadetmediğini görmesiyle bir hakem rolünü 

üstlenerek iki tarafı uzlaştırmaya çalışan 12 Temmuz Beyannamesi’ni 

yayımladığını ifade etmektedir (Akşin, 1997:118). Ancak uzlaşma 

metninin ortaya çıkışı kolay olmamıştır. Cumhurbaşkanı’nın iktidar ve 

muhalefet partisi liderleriyle Haziran ayında defalarca yaptığı 

görüşmelerden sonra söz konusu metnin ortaya çıktığını bilmek gerekir. 

Ayrıca metnin ortaya çıkmasında İnönü, partisindeki yakın çalışma 

arkadaşlarının görüşlerini de almış, onların isteği ile metnin ilk halinde 

önemli değişiklikler yapmıştır (Eraslan, 1998: 147). 11 Temmuz günü 

oluşturulan metin aynı gün radyoya ve haber ajansına; ertesi günü de 

yayımlanması için gazetelere verilmiştir. 
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Resim-4: 12 Temmuz Beyannamesi’nin Ulus’ta Haber Yapılması 

12 Temmuz Beyannamesi’nin yayımlandığı gün ABD ile Türkiye 

arasında Truman Doktrini’nin yardım programına ilişkin bir sözleşme 

imzalanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye kamuoyunda hem 

iktidar hem muhalefet partilerinde büyük bir ABD övgüsü görülmeye 

başlandı (Turan, 1999:145-147). SSCB’nin isteklerinden ürken Türk 

yöneticiler Batı İttifakıyla (ABD ve Avrupa) ilişkiler geliştirdiler ve 

savaş yıllarında bir ölçüde kaybedilen güveni tekrar kazanmayı (Mutlu, 

2006: 143) da amaçlayarak Batı Bloku’na girmeye karar verdiler. 

Savaştan galip çıkan İngiltere, ABD gibi Batılı ülkelerin siyasi rejimleri 

çok partili demokrasiydi. Türkiye, iç siyasal sistemini de Batılı 

ülkelerin sistemine uyarlamak durumundaydı. Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü, bu koşullar altında çok partili siyasal hayata geçmeye karar 

vermişti. İnönü’nün çok partililiğe geçme kararını yanlış bulan ve erken 

alınan bir karar olarak gören Akşin’e göre (2002:178) aynı zamanda bu 

kararı onun sağa kayışı olarak nitelenmelidir. Akşin, eleştirel bir dil 

kullanarak İnönü’nün çok partililiğe meraklı oluşunu Atatürk öldükten 

sonraki bazı icraatlarıyla gösterdiğini ifade etmektedir. Söz konusu 

icraatlar, Kastamonu CHP Kongresi açış söylevi, İstanbul 

Üniversitesi’ndeki konuşması ve Müstakil Grup kurulması kararıdır 

(Akşin, 2002:266).  

12 Temmuz Beyannamesi neleri içermekteydi ve çok partili hayatın 

yerleşmesine katkısı ne olmuştur? 

4. Cumhurbaşkanı’nın Beyanname’de Her İki Partiye Eşit 

Mesafede Olduğunu Belirtmesi 

CHP ile DP arasında yaşanan gerilimde ara bulma çabalarının en 

önemlisi olmasıyla tarihe geçen 12 Temmuz Beyannamesi aslında, 11 

12



 

Temmuz 1947 gününe aittir. Cumhurbaşkanı’nın Peker ve Bayar ile o 

gün yaptığı görüşmeden çıkan bildiri basında 12 Temmuz 1947 

tarihinde yayımlandığı için bu adı almıştır.  

İnönü’nün iki partiye eşit mesafede olduğu sözleri, Beyanname’ye 

“…İhtilalci bir teşekkül değil, bir kanuni siyasi partinin metotları ile 

çalışan muhalif partinin, iktidar partisi şartları içinde çalışmasını 

temin etmek lazımdır. Bu zeminde ben, Devlet Reisi olarak, kendimi her 

iki partiye müsavi derecede vazifeli görürüm…” şeklinde yansımıştır. 

Cumhurbaşkanı’nın iktidar ve muhalefet partilerine eşit durumda 

bulunduğunu belirtmesi çok partili siyasal hayatın yerleşmesinde çok 

önemlidir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine sahip olan Türkiye’de 

Cumhurbaşkanı’nın siyasi partilere eşit mesafede olduğunu bildirmesi 

yeni bir durumdur. Bu durum, rejimin tek parti ile yola devam 

etmeyeceğini göstermekte, iktidar partisinin yanında diğer partilere de 

siyaset zemini açmaktadır. Böylece Türkiye’de artık çok partililik 

açısından geri dönülemez bir noktaya gelinmiş olmaktadır. Diğer 

yandan Cumhurbaşkanı yeni konumuyla siyasi rejimi parlamenter 

hükümet sistemine yaklaştırma hedefini de ortaya koymuş olmaktadır.  

  

 

Resim-5: 12 Temmuz Beyannamesi’nin Basındaki Yansıması 

5. Muhalefet Partisine Beyanname’de Verilen Güvenceler 

Birbiriyle serbestçe rekabet eden siyasi partilerin güven içinde 

faaliyette bulunabilmeleri çok partili demokrasinin olmazsa 

olmazlarındandır. Türkiye’de 1946 ile 1950 arasında çok partili siyasal 

                                                             
 12 Temmuz Beyannamesi’nin tam metni için bkz. Ek   
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sistemin yerleşmesi aşamasında muhalefet partisi olan DP, siyasal 

faaliyetlere başladıktan sonra sürekli iktidar partisinin baskılarıyla 

karşılaşmaktan şikâyetçi olmuştur. Cumhurbaşkanıyla yapılan 

görüşmelerde de sık sık bunu dile getirmiştir. İşte 12 Temmuz 

Beyannamesi DP’nin bu isteklerine de cevap vermeyi amaçlayan 

uzlaşma ifadelerine yer vermektedir. Beyanname’ye göre Başbakan 

Recep Peker, idare mekanizmasının muhalefet partisine baskı yaptığını 

kabul etmemekte, ayrıca böyle bir baskıyı tasvip etmeyeceğini kesin bir 

dille ifade etmektedir. İnönü, Hükümetin başı olan Peker’in, idarenin 

muhalefete baskısını tasvip etmeyeceğini söylemesini Beyanname’de 

muhalefet için bir teminat olarak anmaktadır. Bu noktada, 

demokrasinin en temel şartlarından olan iktidarın muhalefete tahammül 

göstermesi, muhalefetin varlığını kabul etmesi sağlanmaya 

çalışılmaktadır.    

12 Temmuz Beyannamesi’nin müessisi olan İnönü, Beyanname’de 

DP’nin iktidar partisi ile aynı şartlarda siyasi faaliyette bulunmasını 

sağlamak gereğine değinirken şu ifadeleri kullanmaktadır: “…ihtilalci 

bir teşekkül değil, bir kanuni siyasi partinin metotları ile çalışan 

muhalif partinin, iktidar partisi şartları içinde çalışmasını temin etmek 

lazımdır….”. İnönü burada “ihtilalci teşekkül”, “kanuni siyasi parti” 

ifadelerine yer verirken iktidar partisinin DP’ye ve onun siyaset diline 

yönelik kaygılarına da kısmen hak verdiğini göstermekte ve aslında 

DP’ye de bir siyaset yapma sınırı çizerek doğrultu göstermiş 

olmaktadır. DP kanuni çerçevede, meşru bir siyasi parti olarak çalıştığı 

ve bir ihtilal teşekkülü gibi faaliyette bulunmadığı sürece CHP ile eşit 

şartlarda siyaset yapma imkânına ve fırsatına sahip olacaktır.  

İnönü’nün DP’ye yönelik bir uyarısı da parti içindeki “…hususi 

maksat sahiplerinin…” faaliyetlerini etkisiz bırakma konusunda 

dikkatli olmaları hususundadır. Bununla kastedilenin, CHP’lilerin 

şikâyetlerine konu olan sertlik yanlıları olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Cumhurbaşkanı İnönü, Beyanname’nin sonuna doğru muhalefete 

verilen güvenceyi teyit edercesine “…muhalefet, teminat içinde 

yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından 

müsterih olacaktır…” ifadelerine yer vermektedir.  

6. İdarenin Her İki Partiye Tarafsız ve Eşit Muamelede 

Bulunması Gereğine Değinilmesi 

12 Temmuz Beyannamesi’nin çok partili siyasal hayatın 

yerleşmesinde önemsenmesi gereken diğer bir yönü, idare olarak ifade 

edilen bürokrasinin iki partiye karşı olan konumuna ilişkin kısmıdır. 

Metinde sorumlu hükümetin konumuyla ilgili olarak “…meşru ve 
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kanuni siyasi partilere karşı tarafsız, eşit muamele mecburiyeti, siyasi 

hayat emniyetinin temel şartıdır…” ifadeleri kullanılmaktadır. 

Beyanname’de siyasi partilerle idare mekanizmasında çalışanlar 

arasındaki ilişkilere de bu bağlamda değinilmektedir. İdare 

mekanizmasında çalışanların, hangi siyasi parti işbaşına gelirse gelsin 

onların haklarına ve itibarlarına karşı adaletli bir zihniyette 

çalışacaklarına inandırmaları gerektiği ifade edilmektedir. İnönü bu 

ifadelerle hem idareyi uzun yıllardır elinde bulunduran iktidar partisine, 

bir gün seçimle iktidarı kaybedebileceği mesajı vermekte hem de 

idareyi fiilen elinde bulunduran bürokrasi mekanizmasının partiler 

arasında adaletli davranması gereğinin önemine değinmektedir. İdare 

mekanizmasının partiler karşısında adaletli davranması gerektiği 

düşüncesini bir yurt gezisi sırasında Kars'ta 18 Eylül 1947'de verdiği 

demeçte tekrarlamıştır. Burada idare mekanizmasının en küçük 

jandarma karakoluna kadar partilere eşit gözle bakan tarafsız ve adaletli 

durumda olması gerektiğini hatırlatmıştır (Ulus, 19 Eylül 1947). 

İnönü, Beyanname’de Türkiye’nin idare mekanizması olarak çok 

partili hayata alışmasında yaşanan zorlukları ifade anlamına gelen şu 

sözlere de yer vermiştir: “…İdare mekanizması, yani Valilerimiz ve 

maiyetleri, bir seneden beri çok ağır bir tecrübe geçirmişlerdir. Öyle 

zamanlar oldu ki, memlekette hükümetin mevcut olup olmadığı bile 

şüphe götürür idi…” 

7. 12 Temmuz Beyannamesi’nin Etkileri ve Uygulama 

Durumu  

İki rakip parti arasında geçen sert mücadeleler sonrasında ortaya 

çıkan ve çok partili sistemi yerleştirmeyi hedefleyen 12 Temmuz 

Beyannamesi’nin etkileri neler olmuştur? Beyanname’de yer alan 

hususlar uygulama bulmuş mudur?  

Basındaki yankılarına bakıldığında 12 Temmuz Beyannamesi, 

başlangıçta hem iktidar yanlısı basında hem muhalefeti destekleyen 

basında olumlu bir gelişme olarak karşılanmıştır. Basında Beyanname 

hakkındaki değerlendirmeler haftalarca sürmüştür. Ancak Beyanname, 

her iki partide de ciddi tartışma ve ayrışmalara yol açmıştır. Her iki 

partinin uzlaşmaya yanaşmak istemeyen sertlik yanlısı grupları, 

günümüz deyimiyle şahinleri Beyanname’ye kendi bakış açılarına göre 

karşı çıkmışlardır. DP içi muhalifler Beyanname’yi CHP’ye ve 

İnönü’ye verilen bir taviz olarak görürken CHP içinde çok partili 

demokratik hayata sıcak bakmayan sertlik yanlıları da yumuşamadan 

rahatsızdı. DP içinde Beyanname kaynaklı görüş ayrılıkları büyüyünce 

DP yönetimi 22 Temmuz 1947’de istişare amacıyla partisinin Küçük 
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Kongresini topladı. Üç gün sonra yayımlanan bildiride Beyanname 

işinin sağlamlığından duyulan endişelere ve Recep Peker Hükümeti’nin 

zihniyetinde ve gidişinde hiçbir şey değiştirmeme arzusunda olduğu 

ifadelerine yer verilmiştir. Bildiride, şekilden ibaret bir muhalefet ve 

murakabenin, memleket için çok zararlı olan bugünkü gidişi 

düzeltmeyip tersine pekiştirebileceği kaygısı dile getirilmiştir (Goloğlu, 

1982:173).    

DP’de Osman Bölükbaşı, Kenan Öner, Sadık Aldoğan, Yusuf 

Hikmet Bayur ve Fevzi Çakmak gibi isimler CHP ile uzlaşmaya 

yanaşmak istemeyen isimlerdir. 12 Temmuz Beyannamesi’ni de bir 

taviz olarak gören Osman Bölükbaşı, Küçük Kongre bildirisini de 

yetersiz bularak DP’den ayrılmıştır. Diğer muhalifler de zaman içinde 

DP’den ihraç edilmişler veya kendileri ayrılmışlardır. CHP içinde de 

daha bir yıl önce gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı ile parti genel 

başkanlığının ayrılması ve DP ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda 

ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı bilinmekteydi. Bu husus dönemin 

basınına yansımıştı (Cumhuriyet, 18 ve 22 Ocak 1947). 12 Temmuz 

uzlaşmasının da partide çok kabul gördüğü söylenemez. CHP’de 

uzlaşmaya yanaşmayan isim aslında Beyanname’yi benimsemiş gibi 

görünmekle birlikte buna uymayarak en başta Başbakan Peker 

olmuştur. Beyanname’den sonra onun muhalefete karşı tutumunda 

ciddi bir değişiklik olmamıştır (Koçak, 2002:187). Peker, çok partili 

hayata taraftar olmadığını her vesile ile göstermiştir. Kendisini 

Beyanname ile de bağlı saymayan (Timur, 1994: 60) Peker, muhalefete 

karşı tahammülsüz olduğunu ortaya koymaya devam etmiştir. Ayrıca 

Peker, Cumhurbaşkanı’nın anayasal olarak siyasi partiler arasındaki 

çekişmelerde karar almaya yetkisi bulunmadığını, parti çekişmelerinde 

tarafsız kalması gerektiğini düşünüyor, 12 Temmuz Beyannamesi’nin 

sadece iki partiye verilmiş bir öğüt derecesinde olduğunu düşünüyordu 

(Karpat, 2017: 282-283). Bu durumda İnönü, Nihat Erim öncülüğünde 

35’ler Hareketi ile partici muhalefeti örgütleyerek Peker’in parti 

grubunda azınlığa düşürülmesini ve istifasını sağlamıştır. Peker’in 

istifasının sağlanması, çok partili düzeni yerleştirme sürecinin devam 

edeceği şeklinde anlaşılmıştır. CHP’de Peker’den sonra Hükümeti 

ılımlılığı ile bilinen, muhalefetle uyumlu bir çalışma yürütmeye uygun 

bir isim olarak Hasan Saka kurmuştur. Saka, 12 Temmuz Bildirisi ile iç 

siyasada yeni bir döneme girildiğinin vurgulanmasıyla başlayan 

Hükümet Programı’nın bir örneğini dönemin ruhuna uygun bir 

davranışla Meclis’te okunmasından önce DP Grubuna da vermiştir 

(Turan, 1999:249).  
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Orta vadede her iki partide de hem sahiplenenleri hem de karşı 

çıkanları bulunan Beyanname’ye mutlak anlamda uyulmamıştır. Başta 

Peker, benimsemiş gibi görünmekle birlikte 12 Temmuz 

Beyannamesi’ne uymadı. Muhalefete karşı tutumunda ciddi bir 

değişiklik olmadı (Koçak, 2002:187). Dolayısıyla partiler arasındaki 

sert kavgalar yumuşayarak da olsa sürmüştür. Ancak sonuçta 12 

Temmuz Beyannamesi Türk siyasal hayatında çok partili demokrasinin 

yerleşmesinde etkili olmuştur.   

Dünya siyasi konjonktürünün de zorlamasıyla Türkiye’yi çok partili 

siyasal hayata geçirmeye karar veren İnönü’nün kararlılığı “12 

Temmuz” sonrası yaşanan olaylarda daha net görülmüştür. İnönü 

kararlı davranmak zorundaydı, çünkü çok partili hayatı o başlatmıştı. 

Kendisinin başlattığı bir süreci sürdürmesi doğaldı. Aksi takdirde 

partiler arasındaki kavgalara kayıtsız kalsaydı çok partili hayat 

teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Zira DP Hürriyet Misakı’nda 

Meclis’i terk etme sinyalleri vermişti.   

DP’den kopan sertlik yanlıları ise Temmuz 1948’de Millet Partisi’ni 

kurmuşlardır. Böylece 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra her iki 

partide de sertlik yanlısı olanların tasfiye olduğu görülmektedir. 

Beyanname iki partide de çatlak ve ayrışmalara yol açmıştır. Bu, 12 

Temmuz Beyannamesi’nin önemli siyasi sonuçlarından birisidir.  

Kasım 1947’de toplanan CHP 7. Kurultayı’nda alınan kararlar 

CHP’nin içine girilen yeni döneme uyumu açısından büyük bir 

dönüşümü ifade etmekteydi. 12 Temmuz Beyannamesi’ndeki 

hususların somut kararlara dönüştürülmesinde bu Kurultay beklendi 

(Eroğul, 2014: 48).  

8. Sonuç 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış ama savaşın 

sonucu, tek parti iktidarına son verilerek çok partili siyasal hayata 

geçişin kapısını açmıştır. Çok partili ve rekabetçi siyasal düzenin 

yerleşmesi kolay olmamış ve sancılı bir süreç yaşanmıştır. Bu sürecin 

önemli dönüm noktalarından birisi iktidar ve muhalefet arasındaki 

gerilimi yumuşatmayı amaçlayan 12 Temmuz Beyannamesi’dir.  

Cumhurbaşkanı İnönü, resmi olarak CHP Lideri olduğu halde 12 

Temmuz Beyannamesi’ni yayımlamakla kendi partisi olan iktidar 

partisinin muhalefet partisi DP’ye karşı baskı uyguladığını kabul etmiş 

oluyordu. DP de Beyanname’yi kabul etmekle aslında yine 

Beyanname’de kendisi için ima edilen “ihtilalci teşekkül”, kanun dışı 
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hareket eğilimleri, aşırılıklar ve benzeri suçlamaları kabullenmiş 

oluyordu. 

12 Temmuz Beyannamesi, çok kolay ortaya çıkmamış bir belge olsa 

da sonuçta siyasi partiler arasındaki ilişkileri normalleştirmiştir. Belge, 

partilerin siyasal hayatta eşit şartlarda rekabet edebilmesinin zeminini 

oluşturmada temel bir dönüm noktası olmuştur. Bu normalleşme, büyük 

ölçüde, her iki partinin de uzlaşmaya yanaşmayan kesimlerinin 

partilerinden bir şekilde tasfiye olmalarıyla veya etkin konumlardan 

uzaklaştırılmalarıyla sağlanmıştır. En başta Recep Peker’in 

başbakanlıktan uzaklaşması 12 Temmuz Beyannamesi’nin bir 

sonucudur. DP’den ayrılanlar da Millet Partisi adıyla yeni bir partide 

toplanmışlardır. Beyanname, adeta kendisinden sonraki dönemin 

siyasal anlamda bir kırmızıçizgisi olmuştur. İktidar ve muhalefet 

partisinde buna uyum sağlamak istemeyenler elimine edilmişlerdir. Her 

iki partinin yönetim kadrolarında da Beyanname’ye bazı itirazlar 

bulunmakla birlikte genel olarak Beyanname’nin ruhuna uygun 

davranmaları sayesinde parti mücadeleleri orta vadede rayına 

oturmuştur.  

İnönü, Beyanname’nin yayımlanmasından sonra bundaki ilkelerin 

uygulama bulması için konunun takibini sürdürmüştür. Hem İnönü’nün 

kendisi hem de Hasan Saka Hükümeti’nin İçişleri Bakanlığı 

bürokrasinin partiler karşısında eşit muamelede bulunmasını sağlamaya 

çalışmıştır. İnönü, muhalefet partisi ile diyaloğunu da sürdürerek 

samimiyetini ve işin takipçisi olduğunu göstermiştir. Buna karşılık 

ilerleyen haftalarda DP’den de Cumhurbaşkanı’nı karşılama 

törenlerinde bulunmak gibi jestlerde bulunularak iyi niyet gösterileri 

sergilenmiştir. Siyasal ortamı yumuşatmada ve çok partili siyasal 

hayatın yerleşerek gelenekleşmesinde önemli katkısı olan 12 Temmuz 

Beyannamesi İnönü’nün başarısı olarak tarihe mal olmuştur.  
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Ek 

12 Temmuz Beyannamesi 

Hükümet Reisi ile ve Muhalefet Lideri ile son günlerde memleketin iç 

durumu üzerindeki konuşmalarımı ve bu hususta kanaatlerimi ve fikirlerimi 

söylemek zamanı gelmiştir. 

7 Haziran tarihinde görüşmek üzere çağırdığım Bay Celal Bayar bana 

Demokrat Partinin, idare mekanizmasının baskısı altında bulunduğunu beyan 

ve şikâyet etti. Haberdar ettiğim Başbakan, aynı mevzuları daha evvel 

aralarında görüştüklerini hikâye ederek, böyle bir baskının olmadığını, idare 

mekanizmasının memleketin huzurunu bozacak mahiyetteki tahriklere karşı 

çok güç durumda kaldığını beyan eyledi. Bundan sonra, iki tarafı bir arada 

dinlemek için, 14 Haziran tarihli buluşmayı tanzim ettim. Başbakan ve 

Yardımcısı Devlet Bakanı ile Demokrat Parti Genel Başkanı hazır bulundular. 

İki taraf arasında karşılıklı tartışma içinde iki buçuk saat devam eden bu 

konuşma, başladığı noktada bitti. Demokrat Parti Başkanı, partisinin baskı 

altında bulunduğu noktasında ısrar ve partisinin kanun dışı maksatlar ve ihtilal 

usulleri takip ettiğine dair ithamları reddetti. Hükümet Reisi, idare 

mekanizmasının baskı yaptığı iddiasını kabul edemeyeceğini ve şikâyet 

vesikalarını tetkik ve takibe hazır olduğunu tekrar söyledi ve Muhalif Partinin 

çalışma usullerini düzeltmesi lazım olduğu iddiasında kaldı. 

17 Haziran tarihinde Bay Bayar’ı tekrar kabul ettim. Bana, vaziyeti 

arkadaşlarıyla görüştüğünü, benim durumuma karşı teşekkürle mütehassıs 

olduklarını söyledikten sonra, baskı vardır kanaatinde olduklarını ifade eyledi. 

Bunun üzerine; iki defa görüştüğüm Başbakan, iktidar partisiyle muhalefet 

partisinin Büyük Meclisteki münasebetleri ve karşılıklı çalışmaları yolunda 

hayırlı terakkiler olduğunu takdirle söyledikten sonra, biz de kendimize düşen 

vazifeleri sadakatle ifa edeceğiz, size söz veriyorum dedi ve iki ay sonra Büyük 

Meclis toplanıncaya kadar partilerin münasebetlerinde itimadı artıran 

terakkiler olacağına ümidinin kuvvetli olduğunu ilave eyledi. 

Bu beyanatı Bay Bayar’a 21 Haziran tarihinde naklettim. Bay Bayar, bu 

konuda fiili neticeye intizar edilmesi lazım geleceğini bildirdi. Bundan sonraki 

tartışmalar Muhalefet Liderinin Sivas nutkunda ve Hükümet Reisinin 2 

Temmuz tarihli beyanatında ve ondan sonraki karşılıklı cevaplarda 

görülmüştür. Vaziyet hulasa olunursa, iki taraf şikâyetlerinde ve 

savunmalarında ısrar etmiş ve şiddetli tartışmalar esnasında karşılıklı iyi 

niyetlerin ifadesi olan bazı tatmin edici parçalar hatırlarda kalmıştır. Siyasi 

havayı yumuşatan bir iyilik olmak üzere, dertleri bilenlerin, kendiliklerinden, 

karşı tarafı teskin edici tedbirler alacakları ümidi uyanmıştır. Bunun dışında 

olarak, durum, Muhalefet Partisi Liderinin “fiili bir netice beklemek” şeklinde 

ifade ettiği hükümde görülür. Yani, bir başka türlü söylenirse, vaziyet karşılıklı 

iddialar bakımından düğüm halini muhafaza etmiştir. 

                                                             
 Ayın Tarihi, Temmuz 1947, s. 15-16. 
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Şimdi ben, bu düğümü çözmeğe çalışacağım. İki tarafın şikâyet ve 

müdafaalarının delillerini tafsil etmekte fayda görmüyorum. Zaten bunlar 

umumi efkârca da kâfi derecede bilinmektedir. Gördüm ki, taraflardan 

hangisinin haksız yahut hangisinin daha evvel karşısını kırmağa başlamış 

olduğunu aramakta da fayda yoktur. Ben, idare mekanizmasının baskı 

yaptığını Hükumet Başkanının kabul etmemesini, öyle bir hareketi tasvip 

etmeyeceğini katiyetle beyan eylemesini, bir teminat ifadesi olarak aldım ve 

bunu Bay Bayar’a söyledim. Ben, Muhalefet Liderinin kanundışı maksatlar ve 

metotlar isnadını reddetmesini, muhalif parti çalışması için şart olan kanun 

içinde kalmak esasının göz önünde tutulduğuna ve tutulacağına dair tatmin 

edici bir teminat olarak kabul ettim ve Başbakana bunu söyledim. Her iki 

tarafla uzun konuşmalardan çıkardığım bu neticelere inanmak istiyorum ve 

inanıyorum. Bizi bu inanışa getiren bu durumu, memlekette siyasi partilerin 

çalışıp gelişebileceğine kati ümit veren en mühim merhale sayıyorum. Şimdiye 

kadar, memlekette geçen iktidar ve muhalefet tecrübesinin muvaffak 

olmamasını, bir seneden beri geçirdiğimiz tecrübelere, onların dayanamamış 

ve bu günkü siyasi durumu elde edememiş olmalarında görüyorum. Benim 

kanaatimce, bir buçuk seneden beri geçirdiğimiz tecrübeler ağır ve bazen ümit 

kırıcı olmuştur; amma, gelecek için her türlü ümitleri haklı çıkaracak bir 

muvaffakiyet temin edilmiştir. Bu durumu muhafaza etmek ve onun 

gelişmesini sağlamak, iktidar ve muhalefet partilerinin vazifeleri olmak 

lazımdır. Gelecek için tedbirler, benim kabul ettiğim gibi, şu noktadan hareket 

etmekle bulunabilir. Benim, bu son dinlediğim karşılıklı şikâyetler içinde 

mübalağa payı ne olursa olsun, hakikat payı da vardır. İhtilalci bir teşekkül 

değil, bir kanuni siyasi partinin metotları ile çalışan muhalif partinin, iktidar 

partisi şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır. Bu zeminde ben, 

Devlet Reisi olarak, kendimi her iki partiye karşı müsavi derecede vazifeli 

görürüm. 

İdare mekanizması, yani Valilerimiz ve maiyetleri, bir seneden beri çok 

ağır bir tecrübe geçirmişlerdir. Öyle zamanlar oldu ki, memlekette hükümetin 

mevcut olup olmadığı bile şüphe götürür idi. 

Sorumlu Hükümetin huzur ve asayiş vazifesi münakaşa götürmez. Fakat 

meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız, eşit muamele mecburiyeti, siyasi 

hayat emniyetinin temel şartıdır. Bu arada, siyasi partilere mensup olan veya 

görünen hususi maksat sahiplerinin şirretliklerini pervasız olarak tesirsiz 

bırakmak hususunda partilerin dikkat göstermeleri icap eder. 

Siyasi partilerin hangisi işbaşına gelirse gelsin, onları, idare 

mekanizmasında çalışanların, haklarına ve itibarlarına karşı adaletli bir 

zihniyette olacaklarına inandıracaklardır. 

Zannediyorum ki, Hükümet Reisi ile Muhalefet Lideri arasındaki son 

tartışmada, iki tarafı sebat ettikleri noktadan ayırmak gayretine düşmeksizin, 

her iki tarafın bekledikleri şeyleri söylemiş ve temin etmiş oluyorum. 

Vatandaşlarıma, Hükümetle ve iktidar partisi ile muhalefet partisi arasında 

görüşme ve araya girme safhalarını olduğu gibi anlatmış olduğumu ümit 
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ederim. Varmak istediğim netice, başlıca iki parti arasında temel şartın, yani 

emniyetin yerleşmesidir. Bu emniyet, bir bakımdan memleketin emniyeti 

manasını taşıdığı için, benim gözümde çok ehemmiyetlidir. Muhalefet, teminat 

içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından 

müsterih olacaktır. Büyük vatandaş kütlesi ise, iktidarın bu partinin veya öteki 

partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığı ile düşünebilecektir. Bu 

neticeye varmak için karşılaştığım güçlükler, çok zaman, yalnız ruhi mahiyette 

olan amillerdir. Bu güçlükleri yenmek için, siyasi hayatımızı idare eden, 

iktidarda veya muhalefetteki liderlerin samimi yardımlarını isterim. 

Bu beyanatımı, neşrinden önce, Başbakanla Muhalefet Lideri 

görmüşlerdir.  

12 Temmuz 1947 

T.C. Cumhurbaşkanı 

İSMET İNÖNÜ 

 

23



 
 

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE SERMAYE YAPISINA 

ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Dr. Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ 

Mersin-Turkey, e-mail: n.yucedagerdinc@gmail.com 

Orcid ID:0000-0001-9698-4865 

1. Giriş 

Sermaye yapısı, işletmenin özkaynak ve borçlarının birleşimiyle 

kendini finanse etme şeklini ifade etmektedir. Sermaye yapısı işletmenin 

vereceği kararlarda risk ve elde edeceği kazançları ile ilişkili olduğundan 

önem arz etmektedir. Verilecek olan kararlar bir yandan işletme değerini 

maksimize etme amacına hizmet ederken, diğer yandan işletme sahip ve 

ortaklarının refahını da maksimize etme amacında olmalıdır. Aynı 

zamanda işletmeye yatırım yapmak isteyen potansiyel yatırımcılar ve 

işletmeye fon kullandıracaklar için de alınacak sermaye yapısı kararları 

önemli unsurlardan biridir. Finans yöneticisinin, borç finansmanı yoluyla 

fon yaratmak için vermiş olduğu yanlış karar neticesinde, işletmenin 

sermaye maliyeti artabileceğinden firmanın değeri düşebilir. Ek olarak, 

optimum sermaye yapısı, tümü ekonomik büyümenin kritik belirleyicileri 

olan firma verimliliği, karlılığı ve rekabet gücü için son derece önemlidir 

(Duran ve Stephen, 2020: 2).  

Sermaye yapısı modern teorisi, Modigliani ve Miller (1958) tarafından 

önerilmiş ve tüm sermaye yapısı çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 

(Ullah vd., 2020: 2). Yazarlar, vergi ve iflas maliyetlerinin olmadığı 

mükemmel sermaye piyasalarının olduğu bir dünyada sermaye yapısının 

alakasız olduğunu öne sürmüşlerdir (Modigliani ve Miller, 1958). 

Sonrasında ödünleşme teorisi, finansman hiyerarşisi teorisi, asimetrik bilgi 

teorisi, temsilcilik sorunu teorisi gibi birçok teori geliştirilmiş fakat 

evrensel olarak üzerinde fikir birliğine varılan bir teori bulunamamıştır 

(Myers, 2001).   

Literatür incelendiğinde sermaye yapısına etki eden faktörlere ilişkin 

çok sayıda çalışma olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalardan bazıları 

işletmelerin sermaye yapısına etki eden içsel (işletmeye özgü-mikro) 

faktörlere ilişki yapılan çalışmalar (Harris ve Raviv, 1991; Rajan ve 

Zingales 1995; Deesomsak vd. 2004; Frank ve Goyal, 2009; Proença 

vd.;2014, Martin ve Saona; 2017) olurken; bazıları ise içsel faktörlerin 

yanında işletmelerin kontrol edemediği dışsal (makroekonomik) faktörleri 

de incelemektedir (Demirgüç-Kunt ve Maksimovic, 1996; Bokpin, 2009; 

Cook ve Tang, 2010; Mokhova ve Zinecker, 2014). Gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinde özellikle makroekonomik (dışsal) faktörlerin değişiklik 

göstermesi sebebiyle yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar farklılık 

gösterebilmektedir (Owolabi ve Inyang, 2013: 83). 
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Bu çalışmada amaç, işletmelerin finansman kararlarında önemli bir yeri 

olan sermaye yapısı teorilerini ortaya koymak aynı zamanda sermaye 

yapısına etki eden faktörleri açıklamaktır. Bu doğrultuda, birinci bölümde 

sermaye yapısı teorileri açıklanmış, teorilerin birbirine benzer ve farklı 

yanları vurgulanmıştır.  İkinci bölümde sermaye yapısı kararları verilirken 

işletmelerin dikkate aldığı faktörlerden olan işletmeye özgü (içsel-mikro)  

faktörler ile makroekonomik faktörlere ilişkin geniş bilgiler verilmiş, 

sermaye yapısı teorileriyle aralarındaki ilişkiler açıklanmış ve işletmenin 

borçlanma davranışlarına olan etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde 

dünyada ve Türkiye’de sermaye yapısına etki eden faktörleri konu edinen, 

finans literatüründe yer alan çalışmalar özetlenmiştir. Yapılan çalışmalar, 

sermaye yapısına etki eden içsel faktörlere ve dışsal faktörlere ilişkin 

olarak ayrı ayrı örneklendirilerek Türkiye’de ve dünyada yapılan 

çalışmalar başlığı altında incelenmiştir. Sonuç kısmında ise öneri ve 

değerlendirmelere yer verilmiştir.  

2. Sermaye Yapısı Teorileri 

İşletmelerin sermaye yapısı tercihlerini açıklamaya çalışan çok sayıda 

teori bulunmaktadır. Modern sermaye yapısı teorilerinin başlangıcı sayılan 

Modigliani ve Miller (1958), yaptığı ilk çalışmasında işletme değerinin, 

işletmenin borç/özkaynak oranından bağımsız olduğunu öne sürmüştür. 

M&M ilk önermesinde, vergi, işlem ve iflas maliyetlerinin olmadığı, bilgi 

asimetrisinin bulunmadığı ve tam rekabet koşullarının hâkim olduğu bir 

piyasadan söz etmektedir (Sikveland ve Zhang, 2020: 3). M&M ikinci 

önermesinde; özkaynak maliyetinin, borç / özkaynak oranıyla doğrusal 

olarak arttığını, çünkü artan kaldıraç oranının sistematik riski artırdığını 

öne sürmüştür.  Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti sabit kalmakta, artan 

öz sermaye maliyeti, daha ucuz borç finansmanının artan payı ile 

dengelenmektedir (Sikveland ve Zhang, 2020: 3). 

M&M, 1963 yılında çalışmalarına kurumlar vergisi unsurunu 

eklemişlerdir. İşletmeler tarafından kredilere ödenen faiz oranı, vergi 

açısından indirilebilir olduğundan işletmenin değeri borç/özkaynak 

oranından bağımsız değildir. Bu durumda işletmeler için borç kullanmak, 

özkaynakla finansmandan daha avantajlı olmaktadır (Sayman, 2012: 21). 

Modigliani ve Miller yaklaşımı gerçekçi olmayan varsayımları 

nedeniyle eleştirilmiş;  vergi, iflas maliyeti, asimetrik bilgi ya da 

temsilcilik maliyeti gibi faktörler göz önüne alındığında araştırmacıların 

işletmelerin sermaye yapısına ilişkin kararları açıklamada daha gerçekçi 

teorileri dikkate almaya çalıştıkları görülmüştür. 

Ödünleşme teorisine (Trade-off Theory) göre (Scott, 1977), işletmenin 

optimal borç oranı iflas maliyeti ile borçlanmanın vergi avantajı arasındaki 

bir denge ile belirlenmektedir. Bu teoride ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyetinin en düşük olduğu noktada optimal kadıraç oranı elde edilir ve 
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bu noktada işletme değeri maksimum olmaktadır (Karaaslan, 2012: 24). 

Diğer şeyler sabit olduğunda, iflas maliyetleri daha yüksek olan işletmeler 

daha düşük kaldıraç oranına sahip olmalı ve buna bağlı olarak daha düşük 

iflas maliyetlerine sahip işletmeler daha yüksek kaldıraç oranına sahip 

olacaktır. Bu aslında statik ödünleşme teorisi olarak bilinmektedir. Statik 

ödünleşme modelinin bir sonucu işletmelerin bir hedefe veya optimal bir 

borç oranına sahip olmaları ve yavaş yavaş bu orana doğru hareket etmeleri 

olarak ifade edilebilir. Bu optimal borç oranı, borç kullanımının sağladığı 

faydaların (vergi kalkanı etkisi) beklenen borç maliyetine (iflas maliyeti) 

karşı sürekli olarak yeniden dengelenmesiyle elde edilir (Naeem, 2012: 

35). Dinamik ödünleşme teorisinde ise işletmeler optimal kaldıraç 

oranında zaman unsurunu dikkate alır. Güncel sermaye yapısı tercihlerinin, 

gelecekteki sermaye yapısı planlarından etkilendiği varsayılmaktadır 

(Sayılgan, 2017: 342). 

Finansman hiyerarşisi teorisine (Pecking Order Theory) göre (Myers, 

1984), finansman, bir hiyerarşiyi takip etmektedir. İşletme ilk olarak iç 

fonlarını yani dağıtılmayan karları, daha sonra dış borç kullanımını tercih 

ederken son seçenek olarak da hisse senedi ihracı yoluna gitmektedir. 

İşletmeler dış yatırımcılara hisse senedi ihracıyla mülkiyet vermekten 

kaçındıkları için iç fonların bir seçenek olmaması durumda finansman 

sorunlarını borç kullanarak çözmeyi tercih ederler (Taoulaou ve 

Burchuladze, 2014: 3). Finansman hiyerarşisi teorisi çoğunlukla asimetrik 

bilgi olarak ifade edilmesine rağmen, vergi, vekâlet ve davranışsal 

hususlardan da kaynaklanabilir. İşletme yöneticilerinin, işletme değeri 

hakkında yatırımcılar ve diğer piyasa oyucularından daha fazla bilgi sahibi 

olması nedeniyle hisse senetleri aşırı değerlendiğinde yöneticilerin hisse 

senedi ihraç edeceklerini ya da hisse senedi ihraç zamanını buna göre 

düzenlemeye çalışacakları varsayılmaktadır. Yöneticiler, fiyatlar mevcut 

hissedarların yararına aşırı değerlendiğinde yeni hisseleri ihraç etme 

eğilimindedir; sonuç olarak yeni hissedarlar satın almak için hisse senedi 

fiyatında indirim talep edebilir. Ayrıca dış yatırımcı için özkaynak borçtan 

daha risklidir, bu nedenle rasyonel bir yatırımcı, menkul kıymet ihraçlarını 

duyurduğunda bir işletmenin menkul kıymetlerini negatif olarak yeniden 

değerleyecektir. Buna göre, yöneticiler, zaman zaman potansiyel olarak 

karlı yatırımlar pahasına olsa bile yeni hisse çıkarmaktan kaçınırlar. 

İşletmeler, birikmiş kazançları, dış finansmana göre daha iyi bir fon 

kaynağı olarak görürler. Bu teoriye göre optimal ya da hedeflenen bir 

sermaye yapısı yoktur (Magwai, 2014: 7-8).  

Hissedarlar ile yöneticiler arasındaki temsil problemi nedeniyle ortaya 

çıkan temsilcilik sorunu teorisi (Agency Cost Theory), Jensen ve Meckling 

(1976) tarafından öne sürülmüştür. Temsilcilik sorunu, hissedarlar 

(principal) ile yöneticiler (agent) arasındaki uyuşmazlıktan 

kaynaklanabileceği gibi, hissedarlar ile borç verenler (kreditör) arasındaki 
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uyuşmazlıktan da kaynaklanabilir (Harris and Raviv, 1991:300). Bu 

teoriye göre optimal sermaye yapısı, işletme sahipleri, hissedarları ve 

yöneticileri arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan maliyetlerin minimize 

edilmesi ile belirlenecektir (Owolabi ve Inyang, 2013: 85). Yöneticiler, 

hissedarların çıkarlarını en iyi şekilde gözetmeyecektir. Bu nedenle 

hissedarlar, yöneticiler diğer bir ifadeyle temsilciler için en iyi teşvikleri 

oluşturarak ve izleme maliyetlerini hesaplayarak menfaatlerinden sapmayı 

sınırlamak zorundadır. Hissedarların, yöneticilerin çıkarlarından 

sapmasını önlemek için getirdiği bu ek maliyet acenta maliyeti olarak 

adlandırılır (Magwai, 2014:7). Yöneticiler, işletme kaynaklarını kendi 

çıkarlarını maksimize edecek yatırımlara yönlendirmek isterken, işletme 

sahipleri, işletme değerini maksimize edecek yatırımlara kaynakların 

önlendirilmesini arzu ederler. Bu tür uyuşmazlıklar, yöneticilerin öz 

sermayedeki payını artırarak, sermaye yapısındaki borcu artırarak ya da 

borçlanma yoluyla özkaynakları geri satın alarak azaltılabilir. Borç 

kullanımı, düzenli faiz ve anapara ödemeleri yapılması ve sözleşme gereği 

geri ödenilmesi zorunlu olması gibi nedenlerle işletme yöneticilerini 

disipline eder. Bu durum serbest nakit akışı sorununu azaltacaktır (Naeem, 

2012: 38).  İşletme sahipleri ile borç verenler arasındaki uyuşmazlık ise; 

işletmeye borç verenlerin faiz getirisi beklentisindeyken, hissedarların 

temettü ve sermaye kazancı beklentisinde olmalarından kaynaklanan 

temsilcilik sorununa dayanmaktadır.  

MM teorisinde etkin piyasadan söz ederken, işletme sahipleri ve 

yöneticiler (insiders) ile dış yatırımcılar ve borç verenlerin (outsiders) 

işletme hakkında eşit bilgiye sahip olduğunu varsaymıştır. Fakat gerçek 

dünyada işletme sahip ve yöneticileri ile işletme dışında yer alanlar, 

işletme hakkında aynı bilgi düzeyine sahip değildir. Asimetrik bilgi teorisi 

(Information Asimetry Theory), Ross (1977), Leland ve Pyle (1977), 

Myers ve Majluf (1984) ve Myers (1984) tarafından ortaya konulmuştur 

(Dinçergök, 2010: 26). Bu teoride yatırımcılar, kararlarını işletme 

yöneticilerinin gözlemlenebilir bilgilerinden yararlanarak güncellemekte, 

yöneticiler ise işletmelerin sermaye yapısı kararlarını verirken 

yatırımcıların tepkilerini dikkate almaktadır. Eğer yatırımcılar, işletme 

değeri hakkında işletme yöneticilerinden daha az bilgiye sahipse 

işletmenin hisseleri piyasa tarafından yanlış fiyatlanabilir. Myers ve Majluf 

(1984)’a göre yöneticiler, piyasa tarafından yanlış fiyatlandırılmış 

olabileceğini bildiklerinden, bir projenin finansmanı için hisse senedi 

ihracı yapmayacaktır. Yatırımcılar ise, işletme değerinin düşük olduğu 

zaman yöneticilerin borç kullandıklarını, işletme değeri aşırı 

değerlendiğinde ise özsermaye ihracına gittiklerine inanmaktadır. Yeni 

yatırım projesinin boyutu ne kadar büyükse, yanlış fiyatlandırma da o 

kadar büyük olacaktır. Myers ve Majluf (1984), bu tür düşük 

fiyatlandırmanın, önce en güvenli ve en az maliyetli finansman kaynağının 
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kullanılmasıyla önlenebileceğini iddia etmektedir. Bu durumda 

finansmanın bir hiyerarşiyi takip edeceği ortaya konulmuştur (Naeem, 

2012: 37). Finansal piyasalarda taraflar arasında bilginin eşit olarak 

paylaşılamaması, diğer bir ifadeyle bilgi asimetrisi olması, ters seçim 

(adverse selection), ahlaki tehlike (moral hazard) ve temsilcilik sorunu 

(agency problem) gibi bazı temel problemlere yol açmaktadır. 

Piyasa zamanlaması teorisi (Market Timing Theory), piyasa 

verimsizliğinin ve işletme kaldıracının, bir üst yönetim ekibinin piyasaları 

zamanlama becerisini yansıttığını varsayar. Bu teori açısından, yöneticiler 

sermaye artırma stratejilerini, göreceli maliyetleri tarttıktan sonra piyasalar 

kendilerine en açık olduğu zaman uygularlar. Kurumsal finansta, hisse 

senedi piyasası zamanlaması (equity market timing ), hisse senetlerini 

yüksek fiyatlarla ihraç etme ve düşük fiyatlarla yeniden satın alma 

uygulamasını ifade eder (Mokuoane, 2016: 18). İşletme yöneticileri, farklı 

enstrümanların farklı fiyatlandırmalarına bağlı olarak borç veya öz 

sermaye ihraçlarını zamanlayabilir. Bu teoriye göre, optimal bir sermaye 

yapısı yoktur, hisse senedi getirileri ve borç piyasası koşulları sermaye 

yapısı kararlarında önemli rol oynayacaktır (Frank ve Goyal, 2009: 7). 

3. Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörler 

Sermaye yapısına ilişkin karar verilirken işletmelerin ne kadar borç ya 

da özkaynak kullanacağı kaldıraç kullanımda etkilidir. İşletmelerin 

varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklar ile karşılandığını gösteren 

finansal kaldıraç oranı literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Tablo 

1’de literatürde çoğunlukla kullanılan kaldıraç oranı değişkenlerine ilişkin 

bilgiler ve kullanıldıkları çalışmalar yer almaktadır.   
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Tablo 1. Literatürde Sıklıkla Kullanılan Kaldıraç Oranı Değişkenleri 

 

Kaynak: Erdinç, Y. N. (2019). İmalat Sektörü İşletmelerinin Sermaye Yapısına 

Etki Eden Faktörlerin Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Ankara 

Sermaye yapısı kararlarında hangi faktörlerin etkili olduğu ya da 

optimal sermaye yapısının ne olduğu konusu hakkında farklı görüşler olsa 

da;  işletmeye özgü faktörlerin (içsel/ mikro) yanında, makroekonomik 

faktörler (dışsal/ makro) ve kurumsal çevre de işletmelerin sermaye 

yapısını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Owolabi ve Inyang, 

2013: 83). 

Sermaye yapısına ilişkin genel literatür incelendiğinde Rajan ve 

Zingales (1995)’in yaptıkları çalışmada büyüklük, karlılık, büyüme ve 

varlık yapısını işletmeye özgü faktörler olarak kullandıkları daha sonra 

Booth vd. (2001)’nin bu listeye işletme riskini de eklediği ifade edilebilir. 

Frank ve Goyal (2009) işletmenin sermaye yapısına en fazla etki eden 

işletmeye özgü faktörleri işletme büyüklüğü, karlılık, varlık yapısı, 

büyüme ve volatilite olarak belirlemişlerdir. Harris ve Raviv (1991), 

sermaye yapısını belirlemede duran varlıklar, borç dışı vergi kalkanı, 

yatırım fırsatları, işletme büyüklüğü, volatilite, reklam harcamaları, iflas 

riski, karlılık faktörlerini kullanmıştır. İşletmeye özgü faktörlere ilişkin 
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yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok araştırmada kullanılan belli başlı 

içsel faktörler karlılık, varlık yapısı ve işletme büyüklüğü olarak 

sıralanabilir (Vo, 2017: 107).    

Yapılan bir çok çalışmada işletme büyüklüğü ile kaldıraç arasında 

pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir (Titman ve Wessels, 1988; Rajan ve 

Zingales, 1995; Deesomsak vd., 2004). Ödünleşme teorisine göre, daha 

büyük işletmeler, daha geniş bir finansal kaynak yelpazesine erişebildikleri 

ve varlıkların yeniden dağıtımında daha fazla esnekliğe sahip oldukları için 

küçük işletmelere göre genellikle daha düşük iflas riskine sahiptirler (Li ve 

Islam, 2018: 7). Büyük işletmeler daha fazla varlık çeşitlendirmesi 

yapabildiklerinden daha düşük temettü riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Buna ek olarak, bankalar da daha fazla çeşitlendirme yapabilen büyük 

işletmelere fon kullandırma eğiliminde olmakta bu nedenle küçük 

işletmelere göre büyük işletmeler daha fazla borç talep edebilmektedirler 

(Martin ve Saona, 2017: 165). Aynı zamanda ödünleşme teorisine göre, 

borç piyasalarında daha iyi itibara sahip olan büyük işletmeler, borçla ilgili 

daha düşük işlem maliyetine sahiptir (Frank ve Goyal, 2009: 7).  

Finansman hiyerarşisi teorisinde ise işletme büyüklüğü ile kaldıraç 

arasında negatif ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Daha uzun süre faaliyet 

gösteren işletmeler piyasada daha çok tanınmakta ve kazançlarını elde 

tutma fırsatı daha fazla olmaktadır (Frank ve Goyal, 2009: 8). Aynı 

zamanda,  küçük işletmelerin öz sermayeye sınırlı erişime sahip olmaları 

ve banka kredisi kullanma olasılıklarının daha yüksek olması bu işletmeleri 

daha fazla kaldıraç kullanmaya teşvik etmektedir (Ramli vd., 2018: 5).  

İşletmelerin sahip oldukları varlıkların yapısı ve işletme büyüklüğü 

işletmenin borç piyasasındaki güvenilirliğinin temsili ve borç maliyetini 

düşüren faktörler olarak kullanılır (Bilgin ve Dinc, 2019: 277).  Duran 

varlık/ toplam varlık oranı yüksek olan işletmelerde, iflas ya da finansal 

sıkıntı durumunda alacaklıların taleplerini karşılamak için kolaylıkla elden 

çıkarılabilen duran varlıklar, kredi verenler için geri ödeyememe riskini 

azaltmaktadır (Proença vd. 2014: 186). Daha düşük beklenen sıkıntı 

maliyetleri ve daha az borçla ilgili temsil sorunu, duran varlıklar ve 

kaldıraç arasında pozitif bir ilişki öngörmektedir (Frank ve Goyal, 2009: 

9). Ödünleşme teorisine göre duran varlık yapısı ile kaldıraç arasında 

pozitif ilişki bulunmaktadır. Titman ve Wessels (1988) ve Harris ve Raviv 

(1991) çok miktarda duran varlığa sahip olan işletmelerin likidite 

değerlerinin daha yüksek olacağını ve bunun sonucunda daha fazla borç 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Diğer yandan daha yüksek borç 

seviyesi, özellikle daha fazla serbest nakit akışı ve daha düşük duran  varlık 

oranına sahip işletmelerde  mali disiplini etkilemekte ve temsil sorunu 

teorisine göre duran varlık yapısı ile kaldıraç arasında negatif ilişki olması 

beklenmektedir (Rashid vd., 2020:4).  Finansman hiyerarşisi teorisi ise 

30



 
 

varlık yapısı ile kaldıraç arasında negatif ilişki olduğunu öne sürmektedir. 

Duran varlıklarla ilgili bilgi asimetrisinin düşük olması, hisse senedi 

ihraçlarını daha az maliyetli hale getirir. Dolayısıyla daha fazla duran 

varlığa sahip işletmelerin borçlanma oranları daha düşük olacaktır. Ancak, 

ters seçim mevcut varlıklarla ilgili ise, duran varlık yapısı ters seçimi artırır 

ve işletmenin daha fazla borçlanmasına neden olabilir. Finansman 

hiyerarşisi teorisindeki bu belirsizlik, duran varlık yapısının farklı 

ekonomik güçler için bir vekil olarak görülebileceği gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır (Frank ve Goyal, 2009: 9). 

Finansman hiyerarşisi teorisine göre, daha karlı işletmeler başlangıçta 

kendi sermayelerinin mevcudiyetine güvenerek dış kaynak kullanmayı 

tercih etmeyebilirler (Rashid vd., 2020: 4). Karlılık oranı düşük olan 

işletmeler ise hisse senedi ihracı yerine daha düşük maliyette olan 

borçlanmayı tercih edeceklerdir. Ödünleşme teorisine göre ise karlılık ile 

kaldıraç arasında pozitif ilişki vardır. Karlı işletmeler düşük iflas riski 

nedeniyle daha kolay borçlanabilmektedir (Bilgin ve Dinc, 2019: 277). 

Beklenen finansal sıkıntı maliyeti düşük olan karlı işletmeler vergi 

avantajından faydalanmak için daha fazla dış borçlanma yolunu tercih 

edebilirler (Bas vd., 2009: 4). Literatür incelendiğinde karlılık ile kaldıraç 

kullanımı arasındaki ilişkide fikir birliği sağlanamadığı görülse de yapılan 

ampirik çalışmalarda çoğunlukla kaldıraç ile karlılık arasında negatif ilişki 

bulunmuştur (Mazur, 2007; Köksal vd. 201; Serghiescu ve Vaidean, 2014; 

Bilgin ve Dinc, 2019).  

Vergi ile borçlanma arasındaki ilişkiye bakıldığında, yüksek vergi 

oranları, borcun faiz vergisi avantajlarını artırır. Ödünleşme teorisine göre, 

faiz kullanmaktan kaynaklanan vergi avantajından daha çok yararlanmak 

isteyen işletmeler, vergi oranları daha yüksek olduğunda daha fazla borç 

kullanımı tercih edecektir (Frank ve Goyal, 2009: 9). Ancak işletmeler, 

kurumlar vergisini azaltmak için amortisman gibi borç dışı vergi kalkanları 

kullanabilir. Bu nedenle, daha yüksek bir borç dışı vergi kalkanı, borcun 

potansiyel vergi faydasını azaltır ve dolayısıyla kaldıraçla ters yönlü 

ilişkilendirilmelidir (Deesomsak vd., 2004: 394).  

Literatürde kaldıraç ile büyüme fırsatları arasındaki ilişki konusunda 

bir fikir birliği bulunmamaktadır. Daha yüksek büyüme fırsatları, 

yetersiz yatırım yapma veya borçluların servetlerini kamulaştıran riskli 

projeleri kabul etme olasılığını artırır. Bu durum, borçlanma maliyetini 

yükseltir ve bu nedenle büyüme potansiyeli olan işletmeler, borç yerine 

iç kaynakları veya öz sermayeyi kullanma eğilimindedir (Deesomsak 

vd., 2004: 394). Ödünleşme teorisine göre, büyüme, kaldıraç oranını 

düşürür (Ozkan, 2001; Bauer, 2004; Daskalakis ve Psillaki, 2008; Frank 

ve Goyal, 2009). Büyüme, duran varlıklar gibi teminat olarak 

kullanılabilecek bir varlık olmadığından, büyüme yatırımları için 
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özkaynakla finansman sağlanacağı bu nedenle büyüme fırsatları ile 

kaldıraç oranları arasında ters yönlü ilişki olduğu iler sürülmektedir. 

Aynı zamanda,  eğer işletme büyümeyi kısa vadeli finansal varlıkları 

tasfiye ederek finanse etmek zorunda kalırsa, likidite satışlardaki 

büyümeden olumsuz etkilenebilir (Sikveland ve Zhang, 2020: 3).  

Finansman hiyerarşisi teorisine göre; yeterli düzeyde nakit akımları 

olmayan fakat büyüme fırsatı yüksek olan büyümekte olan işletmelerin 

borçluluk oranları daha fazla olacak ve bu durumda yatırım fırsatlarının 

kaldıraç oranına etkisi aynı yönde olacaktır.Temsil sorunu teorisine 

göre, bir işletme, borç sahibi ile hissedar arasındaki çıkar çatışmasını 

azaltmak amacıyla büyüme fırsatları daha yüksek olduğunda, işletme 

finansmanında daha az borç kullanacaktır (Ramli vd., 2018: 4). 

İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösteren likidite 

oranı ile borçlanma arasında finansman hiyerarşisi teorisi dışında pozitif 

ilişki olduğu belirtilmiştir (Arslan ve Boz, 2017: 214).  Ödünleşme 

teorisine göre, daha yüksek likiditeye sahip işletmeler, gelecekteki borç 

yükümlülüklerini daha kolay karşılayacaklarından borç verenler için daha 

caziptir. Finansman hiyerarşisi teorisinde ise likidite, iç finansmanın ana 

kaynağıdır ve düşük maliyeti nedeniyle dış fon kaynaklarına göre daha 

uygulanabilir bir alternatif olmaktadır (Rashid vd., 2020: 4).  

Günümüz dünyasında işletmeler, ekonomide yaşanan gelişmelerden 

etkilenmekte ve bu nedenle işletme yöneticileri, makroekonomik 

faktörlerin sermaye yapısı üzerindeki dinamiklerini, ne kadar iyi 

anlarlarsa, karar verme süreçlerinde o kadar verimli olacaklardır. 

Böylelikle, yöneticiler, makroekonomik değişkenlerin sermaye yapısı 

seçimi üzerindeki etkilerini bilerek, ekonomideki beklenmedik 

dalgalanmaların etkisini azaltabilir hatta bunlardan yararlanabilirler.  

Dolayısıyla işletmelerin sermaye yapısı kararlarında işletmeye özgü 

faktörler kadar makroekonomik faktörler de etkili olmaktadır. Bir 

işletmenin finansman seçiminde önemli etkiye sahip olduğu tespit edilen 

makroekonomik faktörler; Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranı, 

büyüme oranı, enflasyon oranı, hisse senedi piyasa gelişimi, faiz oranı, 

döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar gibi işletmelerin kontrol edemediği 

faktörler olarak sıralanabilir. Tablo 2’de sermaye yapısı kararlarında etkili 

olan makroekonomik faktörlere ilişkin literatürde sıklıkla kullanılan 

değişkenler ve kullanıldıkları çalışmalara ait özet bilgiler yer almaktadır.  
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Tablo 2. Sermaye Yapısına Etki Eden Makroekonomik Faktörlere İlişkin 

Literatür İncelemesi 

Kaynak: Mokhova ve Zinecker, 2014: 536 

4. Sermaye Yapısı Kararlarına Etki Eden Faktörlere İlişkin 

Yapılan Çalışmalar 

Sermaye yapısını belirlemeye yönelik yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları tek bir ülke içinde işletmeye 

özgü faktörlere ilişkin yapılırken, bazıları işletmeye özgü (içsel) faktörlerin 

yanında makroekonomik (dışsal) faktörlerin sermaye yapısı seçimindeki 

etkisini incelmeye yönelik çalışmaları içermektedir. Yapılan bu çalışmalar 

çoğunlukla gelişmiş ülke ekonomilerinin sermaye yapısı tercihlerini 

belirlemeye yönelik olan ve ülke karşılaştırmaları içeren çalışmalardır. 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerini inceleyen daha az sayıda araştırma 

bulunmaktadır. Çalışmalarda benzer değişkenler kullanılmış olsa da 

ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, yasal 

düzenlemelerin yanında örneklem seçimi ve büyüklüğü gibi değişkenler 

sonuçların farklılaşmasında etkili olmuştur.   
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4.1. Dünyada Sermaye Yapısı Kararlarına Etki Eden Faktörlere 

İlişkin Yapılan Çalışmalar 

Titman ve Wessel (1988), 1974-1982 yılları arasında 469 işletmenin 

sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörleri araştırmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, işletme büyüklüğü ile kısa vadeli kaldıraç arasında 

negatif ilişki olduğu tespit edilirken;  borç dışı vergi kalkanı, büyüme 

fırsatları, kazançların değişkenliği ve maddi duran varlıklar ile kaldıraç 

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. 

Harris ve Raviv (1991), anket yöntemi kullandığı çalışmasında, 

işletmelerin kaldıraç oranı ile maddi duran varlıklar, borç dışı vergi 

kalkanı, büyüme fırsatları ve işletme büyüklüğü ile pozitif; kazançların 

değişkenliği, reklam ve pazarlama giderleri, iflas olasılığı ile kaldıraç oranı 

arasında ise negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.  

Rajan ve Zingales (1995), 1987-1991 yılları arasında G-7 ülkelerinde 

faaliyette bulunan 2583 işletmenin sermaye yapısının belirleyicilerini 

incelemiştir. Toplam borçlar/ toplam varlıklar ve toplam borçlar/ 

özsermaye oranları kaldıraç oranı olarak kullanılmıştır. Araştırmada G-7 

ülkeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Kaldıraç oranı 

işletme büyüklüğü, maddi duran varlık oranını pozitif;  piyasa değeri/defter 

değeri ve karlılık oranlarını ise negatif yönde etkilemektedir.  

Korajczyk ve Levy (2003), 1984-1998 yılları arasında 45.443 

işletmenin makroekonomik koşullar ve finansal kısıtlamaların sermaye 

yapısı kararlarına etkisini incelemiş, hem işletmeye özgü hem de makro 

ekonomik veriler kullanmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre finansal 

olarak kısıtlı işletmelerin kaldıraç oranları, makroekonomik koşullarda 

konjüktüre karşı olarak farklılaşmaktadır. Çalışma hem finansman 

hiyerarşisi hem de ödünleşme teorisini desteklemektedir.  

Gajurel (2006), 1995-2004 döneminde, Nepal’de makro ekonomik 

koşulların işletmelerin sermaye yapısına etkilerini araştırdığı çalışmasında 

GSYİH büyüme oranının, kısa vadeli ve toplam borç modelinde negatif, 

uzun vadeli modelde ise pozitif olduğunu saptamıştır. Enflasyon oranı, kısa 

vadeli ve toplam borç oranları ile negatif ilişkiliyken, uzun vadeli borç 

oranı ile pozitif ilişkilidir. Hisse senedi piyasa değeri ile borçlanma oranı 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 

Frank ve Goyal (2009), 1950-2003 döneminde ABD’deki işletmelerin 

sermaye yapısına etki eden faktörleri araştırmıştır. Araştırmaya göre varlık 

yapısı, işletme büyüklüğü ve beklenen enflasyon oranları piyasa kaldıraç 

oranını pozitif etkilerken; piyasa değeri/defter değeri ve karlılık oranları 

ise kaldıraç oranını negatif etkilemektedir. Toplam borç/ toplam varlık 

oranı olarak hesaplanan kaldıraç oranına göre ise işletme büyüklüğü, 

piyasa değeri/defter değeri oranı ve enflasyon istatistiksel olarak güvenilir 
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bulunmamıştır. Yapılan araştırmada işletmelerin sermaye yapılarının 

ödünleşme teorisiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Bokpin (2009), 1990-2006 yılları arasında 34 gelişmekte olan ülkede 

yer alan işletmelerin sermaye yapısı kararlarına etki eden makroekonomik 

faktörleri incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre hisse senedi 

piyasasındaki gelişmeler, sermaye yapısı kararlarında anlamlı bir etkiye 

sahip değildir. Bankacılık sektöründeki gelişmeler ise sermaye yapısı 

kararlarında anlamlı bir etkiye sahiptir fakat etkinin yönü sermaye yapısı 

değişkenine bağlıdır. GSYİH oranı, sermaye yapısı seçiminde istatistiksel 

olarak anlamlı negatif etkiye sahipken, enflasyon ise kısa vadeli borç 

seçiminde pozitif etkiye sahiptir. İşletmeye özgü değişkenlerden varlık 

yapısı, özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, risk ve temettü ödemesi 

oranlarının sermaye yapısı kararlarında kullanılan önemli değişkenler 

olduğu ortaya konulmuştur. 

Ater (2017) Kenya’da faaliyette bulunan 36 işletme üzerinde yaptığı 

çalışmasında sermaye yapısı, işletme büyümesi, makroekonomik faktörler 

ve işletme değeri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Sermaye yapısı, işletme 

büyümesi ve makroekonomik faktörlerin işletme değeri üzerindeki ortak 

etkisinin önemli olduğu bulunmuştur. GSYİH büyüme oranı ve reel faiz 

oranı ile işletme değeri arasında negatif ilişki saptanırken; döviz kuru oranı 

işletme değerini pozitif etkilemektedir. Artan faiz oranlarının işletme 

değerini düşürdüğü;  GSYİH oranı arttığında işletmelerin kısa vadeli borç 

kullanmak yerine uzun vadeli borçlanmayı tercih ettiği sonucu elde 

edilmiştir. 

Li ve Islam (2018), 1998-2012 yılları arasında Avustralya’daki 

işletmelerin sermaye yapılarına etki eden işletmeye özgü ve endüstriye 

özgü faktörleri incelemiştir. Araştırma sonucunda işletmeye özgü 

faktörlerin endüstrilere göre farklılaştıkları, endüstriye özgü faktörlerin ise 

sermaye yapısına doğrudan ve dolaylı etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Kaldıraç ile işletme büyüklüğü arasında pozitif ilişki bulunurken, karlılık 

ve büyüme fırsatları ile negatif ilişki olduğu belirtilmiştir.  

Duran ve Stephen (2020), Latin Amerika ülkelerinde yer alan 

işletmelerin sermaye yapısını, 2008 finansal kriz öncesi ve sonrası 

dönemleri karşılaştırarak incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, finansal 

kriz öncesinde işletmeler daha düşük borçlanma oranına sahip olurken, 

kriz sonrasında daha yüksek borçlanma oranına sahip oldukları tespit 

edilmiştir.  

Sikveland ve Zhang (2020), Norveç su ürünleri endüstrisinde yer alan 

işletmelerin sermaye yapısına etki eden işletmeye özgü faktörleri 

inceledikleri çalışmasında, kısa vadeli borç oranı, uzun vadeli borç oranı 

ve toplam borç oranı ile likidite, sermaye yapısı değişkenleri olarak 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, karlılık kısa ve uzun vadeli borç 
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oranıyla negatif; likidite ile pozitif ilişkilidir. Borsaya kayıtlı işletmelerin, 

uzun ve kısa vadeli borçlara, kayıtlı olmayan işletmelere göre daha az 

güvendikleri ve daha yüksek likiditeye sahip oldukları bunun da iflas 

riskini azalttığı ve daha düşük getiri sağladığı sonucunu elde etmişlerdir.   

Ullah vd. (2020), Pakistan tekstil sektöründe yer alan 90 işletmenin 

2008-2017 döneminde işletmeye özgü faktörler, makroekonomik faktörler 

ve finansal performans ile sermaye yapısı arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında, borç/ özkaynak oranının, finansal performans üzerinde 

negatif etkili olduğu belirtilmiştir.    

4.2.Türkiye’de Sermaye Yapısı Kararlarına Etki Eden Faktörlere 

İlişkin Yapılan Çalışmalar 

Demirhan (2009), 2003-2006 yılları arasında hisse senetleri İMKB’de 

işlem gören 20 hizmet sektörü işletmesinin sermaye yapısını etkileyen 

işletmeye özgü faktörleri incelemiştir. Çalışmada hizmet işletmelerinin 

sermaye yapısını en iyi temsil eden oranlar kısa vadeli borç/toplam aktif, 

toplam borç/özkaynak ve kısa vadeli borç/özkaynak oranları olarak 

saptanmıştır. Karlılık, işletme büyüklüğü, varlık yapısı ve likidite düzeyi 

en önemli işletmeye özgü değişkenler olarak belirlenmiştir.  

Okuyan ve Taşçı (2010), 2001-2008 döneminde İMKB’de işlem gören 

196 reel sektör işletmesinin sermaye yapılarına etki eden faktörleri 

araştırdığı çalışmalarında varlık yapısının, toplam ve kısa vadeli borç 

oranlarını negatif; uzun vadeli borç oranını ise pozitif etkilediğini ortaya 

koymuştur. Aynı zamanda işletme büyüklüğünün tüm borç değişkenlerini 

pozitif etkilerken, karlılığın, uzun vadeli borç oranını pozitif, kısa vadeli 

borç ile toplam borç oranlarını ise negatif etkilediği tespit edilmiştir.  

Köksal vd. (2013), 1996-2009 yılları arasında Türkiye’deki 11.726 

işletmenin sermaye yapılarını araştırmışlardır. İşletmeye özgü, vergi ile 

ilgili, endüstriye özgü ve makroekonomik olmak üzere dört farklı kaldıraç 

faktörü incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, işletme büyüklüğü 

kaldıraç oranlarıyla pozitif ilişkiliyken; karlılık kaldıraç oranlarıyla negatif 

ilişkili bulunmuştur. İşletme büyüklüğünün statik ödünleşme teorisini, 

karlılığın ise finansman hiyerarşi teorisini desteklediği tespit edilmiştir. 

Büyüme fırsatları ile kaldıraç arasında ise anlamlı ilişki bulunamamıştır.  

Makro ekonomik değişkenlerden enflasyon ile kaldıraç arasındaki pozitif 

ilişki ödünleşme teorisiyle uyumlu bulunmuş, GSYİH büyüme oranının, 

uzun vadeli ve toplam borç oranını negatif etkilediği ortaya konulmuştur.  

Cansız ve Sayılgan (2017), BİST’de faaliyette olan 169 reel sektör 

işletmesinin 2003-2014 yılları arasında sermaye yapısı kararlarına etki 

eden faktörleri inceledikleri çalışmasında büyüme fırsatları, kamu iç borç 

stoku ve işletme riski değişkenleri kaldıraç oranı ile pozitif ilişkili 

bulunmuştur. Varlık yapısı ve karlılık ise kaldıraçla negatif ilişkili 
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bulunmuş olup finansman hiyerarşisi teorisini desteklediği tespit 

edilmiştir. İşletme riskinin kaldıracı pozitif etkilediği saptanmıştır. 

Bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyi ile kaldıraç oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif ilişki bulunmuşken, kamu iç 

borç stoku oranı ile kaldıraç arasında ise anlamlı pozitif ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.  

Karadeniz vd. (2018), 2009-2016 yılları arasında payları perakende 

sektöründe yer alan işletmelerin sermaye yapısına etki eden 

makroekonomik değişkenleri incelemiştir. Yapılan analiz sonucunda 

vergiye tabi olmayan borç dışı gider, efektif vergi oranı, gayrisafi milli 

hasıla ve enflasyon, toplam kaldıracı pozitif etkilerken, borsa getirisinin 

kaldıracı negatif etkilediği tespit edilmiştir.  

Bilgin ve Dinc (2019), 2012-2017 yılları arasında Türkiye'de halka açık 

261 işletmenin sermaye yapısı kararlarında faktoring finansmanının rolünü 

araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, faktoring finansmanının 

kaldıraçsız bir işletmenin borç kullanma kararını etkilemediği,  kaldıraçlı 

işletmelerin sermaye yapısı kararlarında ise kaldıraç oranı ile faktoring 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 

belirtilmiştir. 

Yılmaz ve Aslan (2020), 2005-2016 yılları arasında imalat dışı dokuz 

sektörün kaldıraç oranlarıyla makroekonomik göstergeler arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda, GSYİH oranındaki değişimler 

ile döviz kurunda meydana gelen değişmelerin sektörün sermaye yapısını 

pozitif etkilerken; bazı sektörlerde ise faiz oranındaki dalgalanmaların 

sermaye yapısını negatif etkilediği tespit edilmiştir. TÜFE’nin ise hiçbir 

sektörün sermaye yapısını istatistiksel olarak etkilemediği ortaya 

konulmuştur.  

5. Sonuç  

Finansman ve yatırım, bir işletmede iki ana karar alanıdır. Finansman 

kararında yönetici, işletme için en iyi finansman bileşimini veya sermaye 

yapısını belirlemekle ilgilenmektedir. Sermaye yapısı, işletmeyi finanse 

etmek için kullanılan borç ve özkaynaktan oluşan işletmenin finansal 

çerçevesini tanımlamaktadır. Sermaye yapısı, işletmenin değeri, büyümesi 

ve devamlılığı üzerindeki etkisi nedeniyle ilgi çekicidir. İşletmenin 

sermaye yapısını belirlemek zordur. Yöneticiler, optimum sermaye 

yapısını doğru bir şekilde belirlemede sorunlarla karşı karşıya kalabilir. 

Oysaki optimal sermaye yapısı, en küçük ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyeti olarak tanımlakta, böylece işletmenin değeri artırılabilmektedir. 

Sermaye yapısındaki en önemli engel borç ve öz sermaye arasındadır. 

Borç finansmanı oranı kaldıraçlarla ölçülür. Bir işletmenin sermaye 
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yapısını etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır ve işletmeler sermaye 

yapısı kararlarında bu faktörleri dikkate almak zorundadır. 

İşletmelerin sermaye yapısı kararlarında etkili olan faktörler; işletmeye 

özgü (içsel) faktörler, makroekonomik (dışsal) faktörler, endüstriye özgü 

faktörler olarak sıralanabilir. İşletmeye özgü faktörler sermaye yapısı 

belirlenirken kullanılan temel belirleyicilerdir. Sermaye yapısına ilişkin 

genel literatür incelendiğinde Rajan ve Zingales (1995)’in yaptıkları 

çalışmalarında büyüklük, karlılık, büyüme ve varlık yapısı değişkenlerini 

işletmeye özgü faktörler olarak kullandıkları, Frank ve Goyal (2009)’ın 

işletmenin sermaye yapısına en fazla etki eden işletmeye özgü faktörlerin 

işletme büyüklüğü, karlılık, varlık yapısı, büyüme ve volatilite değişkenleri 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Küresel piyasada artan etkileşim, yöneticileri,  işletme ile 

makroekonomik çevre arasındaki bağlantıyı dikkate almaya zorlamaktadır. 

Dolayısıyla, yöneticiler, makroekonomik faktörlerin sermaye yapısı 

üzerindeki dinamikleri ve etkilerini ne kadar iyi anlarlarsa, verecekleri 

kararları da o kadar verimli ve esnek olacaktır.  

Sermaye yapısını açıklamaya çalışan farklı teoriler olmasına rağmen, 

Myers'a (2001) göre borcun öz sermaye seçimine ilişkin evrensel bir teori 

yoktur. Sermaye yapısına ilişkin ilk modern teori Modigliani ve Miller 

(1958) tarafından öne sürülmüş, daha sonra M&M teorisine getirilen 

eleştiriler doğrultusunda ödünleşme teorisi, finansman hiyerarşisi teorisi, 

temsil sorunu teorisi, bilgi asimetrisi teorisi, piyasa zamanlaması teorisi 

gibi birçok teori ortaya konulmuştur.  

Sermaye yapısının en önemli belirleyicilerine odaklanan çok sayıda 

araştırma olmasına rağmen, hangi faktörlerin bir işletmenin sermaye 

yapısını önemli ölçüde etkilediğine ilişkin belirsizlik bulunmaktadır.  
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 1. GİRİŞ 

 Para, günlük hayatta sıkça kullanılan bir kavramdır. Ayrıca para 

insanların yaşam sürecinde ihtiyaçlarının karşılanması için kullandıkları 

bir değişim aracıdır (Tunay, 2005: 3). Bu çerçevede para, “mal ve 

hizmetlerin değerini ölçen, değişimini kolaylaştıran ve servet saklamaya 

yarayan toplumun çoğu tarafından kabul görmüş bir araçtır. İşletmelerin 

ya da bireylerin harcamalarından arta kalarak satın alma gücünü belirli bir 

süre koruyan varlıklar da para olarak ifade edilmektedir (Friedman ve 

Schwartz, 1970: 129). Bununla birlikte bir şeyin para ya da ödeme aracı 

olarak toplum tarafından kabul edilmesi ve alım-satım işlemlerinde 

kullanılabilmesi için hesap birimi, değişim aracı ve değer saklama aracı 

olarak adlandırılan paranın fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekmektedir 

(Özyurt, 2003: 29). 

  Günümüz ekonomilerinin işleyişinde finansal sistem, çok önemli bir 

yere sahiptir. Bir ekonominin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için fon arz 

edenlerden, fon talep edenlere doğru fon akışının iyi bir şekilde sağlanması 

gerekmektedir. Borç alma ve borç verme işlemleri finansal sistemin en 

önemli fonksiyonları arasındadır. Bu fonksiyonun etkin bir şekilde 

çalışabilmesi için finansal sistemin yapısı ve işleyişinin ilgililer tarafından 

açıkça anlaşılması gerekir (Afşar ve Afşar, 2010: 25). 

 Finansal sistem genel olarak finansal piyasalar (para ve sermaye 

piyasaları), finansal aracılar (bankalar, sigorta şirketleri, özel finans 

kurumları, finansal kiralama (leasing), faktöring ve tüketici finansman 

şirketleri) ile aracı kurumların sunmuş oldukları hizmetleri kapsamaktadır. 

Finansal sistemin en temel görevi, belirsizlikler altında veya belirli bir risk 

                                                 
1 Bu çalışma, Doç. Dr. Seçkin ARSLAN danışmanlığında, Mohammad Anwar 

HASHEMİ tarafından hazırlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık ABD’nda sunulan “Afganistan’da 

Uygulanmakta Olan Finansal Sistem, Sisteme İlişkin Yasal Düzenlemeler ve 

Türkiye Karşılaştırması” başlıklı tezden yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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düzeyinde ekonomik kaynakların dağılımını ve kullanımını 

gerçekleştirerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Kaynakların 

etkin biçimde dağıtılabilmesi için; finansal sistemin işlevsel olması 

gerekir. Bu işlemler ise finansal piyasalarda belli bir düzen içerisinde ve 

hukuksal kurallara bağlı olarak gerçekleşir. Düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar da söz konusu kurallar ile hukuki çerçeveyi belirlemekte önemli 

rol üstlenmektedir (Erdem, 2008: 54-55). Reel kesim yatırımları için 

ihtiyaç duyulan fonlar ile ekonomik büyümenin sağlanmasında finansal 

sistemin önemi büyüktür. Ayrıca istikrarlı finansal sistemde ve beraberinde 

oluşan finansal piyasalar, ekonomik istikrarın da ön koşullarından biri 

haline gelmiştir. Bunu destekler biçimde günümüzde merkez bankaları, 

ekonomik istikrar hedefinin yanında finansal istikrar hedefine de 

odaklanmıştır (Oğuz ve Canan, 2016: 5) 

 Finansal sistemin merkezi konumunda yer alan finansal piyasalar; faiz 

oranları, kredi hacimleri ile varlık fiyatlarının belirlendiği ve çeşitli 

finansal araçların alımlarının ve satımlarının yapıldığı piyasalardır. 

Finansal piyasalar, kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi 

yatırımcılar arasındaki kaynak alışverişini sağlayan kurumlar arasında 

yatırım ve finansman araçlarının kullanılarak bu sistemi düzenleyen 

kurallardan oluşan yapıyı ifade etmektedir (Morgü ve Ayan, 2013: 5). 

 Bankacılık sistemi, finans sektörünün en önemli unsurlarından birisi 

olarak tanımlanmaktadır. Öncelikle bankacılık sektöründe yerli, kamu ve 

özel bankalar kurulmuştur. Sektörel kalkınma amaçlı kamu bankalarının 

kurulması ile hem para piyasalarının oluşturulması hem de sanayi ve 

ticaretin desteklenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de 1970’li yılların 

sonlarında kalkınma bankacılığı hız kazanmıştır. 1980’li yıllarda ise 

toplam 44 bankanın 4’ünü yabancı bankalar oluşturmuştur. Gerek ithalata 

gerekse ihracata aracılık etmek amacıyla 1980 yılı sonrası yabancı 

bankaların girişi, hızlı bir şekilde artış göstermiştir (Turgut, 2006: 170). 

 Finansal kriz olgusu ise ikinci dünya savaşından sonra ulusal ve 

uluslararası finansal piyasaların bütünleşme sürecinin başlaması ve 1990’lı 

yılların sonlarında hız kazanmıştır (Delice, 2003: 57). Kriz, ulusal ve 

uluslararası literatürde farklı tanımlanmakla birlikte genel olarak bunalım 

ve buhran anlamına gelmektedir. Kriz sözcüğü Yunanca “krinein” 

kökünden gelmiş ve karar vermek anlamında kullanmaktadır. Kriz, aniden, 

öngörülemeyen, planlanmamış olaylar serisini ifade etmektedir (Dağılan, 

2011: 4). 

 1970’li yıllardan itibaren yaklaşık 25 yıl süren Rus Ordusu’na karşı 

mücadele ve ardından başlayan iç savaşlar, Afganistan’a ait birçok kamu 

ve özel kuruluşun çökmesine neden olmuştur. Ayrıca uzun süren bu 

savaşlar sonucunda yerli ve yabancı sermayeler de ülkeyi terk etmek 

zorunda kalmıştır. 2001 yılından itibaren ise Afganistan’da yeni bir siyasi 
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ve iktisadi hayatın temelleri atılmaya başlanmıştır. Böylece yerli ve 

yabancı yatırımlar da tekrar Afganistan’a yönelerek gerek finansal sistem 

ve gerekse bankacılık sistemi de yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 

Savaşlar ve iç karışıklıklar sonrası yeni bir iktisadi faaliyet döneme giren 

ülkelerin birçoğu; ekonomik, politik ve sosyal alanlarda birçok düzensizlik 

ve belirsizlikler ile karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte finansal sistemde ve 

özellikle bankacılık sektöründe aksaklıklar ve eksiklikler ortaya çıkmıştır. 

Afganistan’da 2001 yılından itibaren yeni ekonomik dönem ile birlikte 

dünya ülkelerinin hem beşeri hem de mali yardımlarından yararlanarak 

farklı sektörlerde önemli ilerlemeler ve gelişmeler kaydetmeye başlamıştır 

(Gitting Finance in South Asia, 2010: 30). 

 Afganistan’da 2001 yılından itibaren yeni siyasi dönem ile birlikte 

modern bankacılık sektörü, ulusal tasarrufların da bankacılık sektörüne 

yönelmesi gelişim göstererek, ekonomik büyüme ile kalkınma sürecinde 

önemli etkilere sahiptir. Öte yandan yabancı sermayenin girişi ve yabancı 

sermayeli bankaların da kurulması ile bankacılık faaliyet hacmi giderek 

artmıştır. 

 Bu çalışmada Afganistan finansal sisteminin ve bu sistemin oluşturan 

unsurların neden hala yeterli ölçüde gelişmediğini, gelişmesi ve 

güçlenmesi için yasal yolların tespitinde Türkiye finansal sistemindeki 

yolların takip edilmesi ve Türkiye’nin bu konudaki başarılarının örnek 

alınarak Afganistan’da uygulanması gerektiğine yer verilmiştir. Bununla 

birlikte Afganistan’da finansal sistemin en önemli unsurları arasında yer 

alan bankacılık sektörünün yeterince gelişememesi, hukuki 

düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını zorlayan faktörler ve 

bankacılık sektörünün önündeki engellerin tespiti ele alınmıştır. Bu 

nedenle Afganistan’da yıllardır kalıcı durumda olan engellerin önüne 

geçmek için dünyada ve Türkiye’de uygulanan finansal sistem ve 

unsurlarının incelenerek Afganistan’da da uygulanması için çeşitli 

önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.  

 Afganistan farklı kültürlerin harmanlanmış olduğu, birçok medeniyete 

ev sahipliği yapmış olmanın yanı sıra; çeşitli dönemlerde savaş ve benzeri 

işgal süreçlerini yaşamış bir coğrafya da yer almaktadır (Mahdizada, 1997: 

10). 

2. AFGANİSTAN’DA PARA VE PARANIN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

 1747 yılında Ahmet Şah Durrani tarafından kurulan Afgan 

İmparatorluğu’ndan günümüz Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne kadar 

geçen süre boyunca Afganistan’da uzun soluklu istikrar ortamı 

sağlanamamıştır. Kuzey’den Sovyet Rusya’nın, Güney’den Britanya’nın 

baskısı altında kalan ülkede uluslaşma ve modernleşme girişimleri 

başarıya ulaşamamıştır. Coğrafî yapı, ekonomik sorunlar, yolsuzluk, 
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kaynakların etkin kullanılamaması, çok kültürlü toplumsal yapı, eğitim 

sisteminin yetersizliği, altyapısı, adalet sisteminin işleyememesi gibi 

istikrarsızlığa neden olan etkenlere ilave olarak, ülkede istikrarın önündeki 

en önemli engellerden birisi de uyuşturucu ekonomisidir. Afyon ekonomisi 

1989 yılında SSCB işgali sonrasında artarak devam etmiştir. Başlangıçta 

mücahit gruplar tarafından SSCB’ye karşı verilen mücadelenin 

finansmanının sağlaması nedeniyle batılı ülkeler tarafından da hoş görülen 

uyuşturucu ekonomisi, iç savaş döneminde grupların birbirleri ile 

mücadelelerinde finans kaynağı olmuştur. Afganistan’da kökleri 

derinlerde olan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, terör yapılanmalarını ve 

organize suç gruplarını cezbetmiştir. Bugün karmaşık ilişkiler ağıyla 

örülmüş politik yapı nedeniyle ülkede yaşanan güvenlik sorunları bölge 

ülkelerini de tehdit etmekte ve küresel güvenlik sorunlarına yol açmaktadır 

(Arslan, 2016: 48). 

 Afganistan’da meydana gelen bu olumsuz durumlar ve güçlü bir 

ekonomik yapının bulunamaması, merkezi yönetimin ülkenin her 

bölgesinde varlığını hissettirememesine yol açarak, devletin boş bıraktığı 

alanlar yerel güçler ve yasadışı gruplarca zaman kaybetmeksizin 

doldurulmaktadır. Devlet bu yerel yapılar nedeniyle vergi gelirinden 

yoksun kalmakta, yer altı kaynaklarını güven içinde işletememekte, ulaşım 

yollarının güvenliğini sağlayamamakta, yabancı yatırımlar da ülkeye 

yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Bütün bu olumsuzlar günümüzde de 

halen Afganistan yerel parasının kullanımını ve uluslararası arenada kabul 

edilebilirliğini sınırlandırmaktadır. Afganistan’da geçmişten günümüze 

kadar para ve üzerindeki semboller, farklı dönemlerde kralların ve 

yöneticilerin değişmesiyle de farklılık göstermiştir.  

 Madeni para ve banknot oluşturulmadan önce tüm işlemler takas adı 

verilen mal alışverişi ile gerçekleştirilmiştir. Takas işlemleri sırasında çok 

fazla zorluklarla karşılaşılması, ürün çeşitliliğinin artması ve yeni 

gelişmeler insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığından bakır, gümüş ve 

altın gibi değerli metaller, takas sürecini kolaylaştıran ve geliştiren değişim 

araçları olarak kullanılmıştır. Bu eğilim, farklı madeni paralar ile 

banknotların basımını izleyerek devam etmiştir (www.dab.gov.af). 

Afganistan’da 1919 yılına kadar altın, gümüş ve bakıra dayalı metal para 

sisteminin herkes tarafından alım-satımlarda kullanıldığı görülmektedir. 

Altın metaller 1 ve 0,5 Amani olarak, gümüş metaller ise 1 ve 0,5 Afgani 

(AFN) olarak bastırılmıştır. Bastırılan 1 Amani metalin ağırlığı 6 gram ve 

0,5 Amani ise 3 gram olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1 AFN metal paranın 

ağırlığı 10 gram, 0,5 AFN metal paranın ağırlığı ise 5 gram olarak 

bastırılmıştır (Mesud, 2016: 67). Madeni paraların bazıları yurtdışında, 

bazıları ise Afganistan’da basılmıştır. Akhameniler, Yunun-u Bakhtari, 

Sasaniler, Gazneliler, Selçuklular, Ghooriler, Ahmedşah Abdalı ve 1919 

yılı sonlarına kadar sikkeler, tarihin farklı dönemlerinde ticarette 
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kullanılmıştır. Afganistan’ın ilk banknotu Amanullah Han döneminde 

basılarak, sikkelerin yanında kullanılmıştır. Amanullah Han’ın iktidarlığı 

sırasında, ilk banknotlar 1919 yılında Kabil Rüpyesi adı verilen ve daha 

sonra AFN olarak değiştirilen banknotlar ise 1919-1920 yılları arasında 

kullanılmıştır (www.dab.gov.af). 

 Bu banknotların sağ tarafında Afganistan hükümetinin sembolü olan 

Minber ve Mihrap, ortasında Gazi Amanullah Han Devleti’nin sembolü, 

sol tarafında 1 Kabil Rüpyesi, banknotun aşağısında ise Farsça “bu banknot 

burada belirtilen miktar için tasarlanmıştır” ibaresi yer almaktadır 

(Hüseyin Zadeh, 2017: 1). Amanullah Han döneminde farklı bölgelerde de 

kullanılabilir olması için bir banknotun dört dilde tasarlandığı; Peştuca, 

Farsça, Urduca ve Türkçe, yazıların olduğunu bilinmektedir (DAB, 2014). 

Bu paraların üzerinde yazılan Türkçe ve Urduca ibarelerin Türkiye ve 

Hindistan ile güçlü bir ticari ilişkisinin olduğunu ve bu üç ülke parasının 

birbiri arasında geçerliliğini göstermektedir. 

 

 

  Resim 1: Afganistan’da Bastırılan İlk Para 

  Kaynak: Hüseyin Zadah, 2017 

  Amanullah Han banknotları, ülkenin para sistemini zamana göre 

geliştirmek ve ülkede ulusal birliği oluşturmak için bastırılmıştır. Bu 

banknotların çıkarılmasıyla metal para sistemi hâkimiyeti sona ererek, 

ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarında da yeni bir dönem başlamıştır 

(Mesud, 2016: 68). 

 1925 yılına kadar kullanılmasına devam eden Rüpye yerine Afgani para 

birimi olarak bastırılmış ve ilk defa 5 AFN olarak bastırılarak pazara 

sürülmüştür. Günümüzde Afganistan para birimi AFN olarak devam 

etmektedir. Amanullah Han dönemi 1928 yılına kadar sürmüş ve dönemi 

boyunca 5 çeşit 5 birimlik para 3 çeşit 10 birimlik ve 2 çeşit 50 birimlik 

para bastırılmıştır. Amanullah Han sonrası Habibullah Kalakani iktidara 

gelmiş ancak onun dönemi çok sürmemiştir. Bu dönem ve sonrası para 
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birimleri çok değişime uğramamıştır. Sadece üzerindeki mühür ve imzalar 

değiştirilerek 1933 yılına kadar kullanılmıştır (Qiyam, 2016).  

 1933 yılında Muhammad Zahir Şah iktidara gelmiş ve 1 yıl sonra Bank-

e Milli Afgan (Afganistan Ulusal Bankası) 35 Milyon AFN (1,5 Milyon 

ABD Doları) sermaye ile kurulmuştur. Bankanın kurulmasıyla birlikte 

Muhammad Zahir Şah paraları da bastırılmaya başlamıştır. Bu paralar 2, 

5, 10, 20, 50 ve 100 AFN para birimleri olarak bastırılmıştır. 1939 yılında 

Abdul Mecid Zabuli’nin tavsiyesi ve önderliğinde Da Afganistan Bank 

(Afganistan Merkez Bankası, DAB) kurularak devlet sermayesi Bank-e 

Milli Afgan’dan bu bankaya aktarılmıştır. Da Afganistan Bank 16 Şubat 

1939 tarihinde ilk banknotları 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000 AFN para 

birimleri olarak yayımlamıştır (www.shahrakalmahdi.com). 

 

Resim 2:Merkez Bankası’nın Kurulmasından Sonra Bastırılan Para  

 Muhammad Zahir Şah, DAB’nın kurulmasından sonra bastırdığı 

paralara iki önemli değişiklik getirmiştir. Bunlardan ilki banknotlar 

üzerindeki Farsça ve diğer dillerde yazılan yazıları silinerek sadece Peştuca 

yazısının kalması diğeri ise para üzerindeki kraliyet simgesi yerine Da 

Afganistan Bank yazısının getirilmesi olmuştur. Buna ek olarak DAB’ın 

kurulmasından önce Afganistan’ın en büyük para birimi 100 AFN iken 

Bankanın kurulmasıyla 500 ve 1.000 para birimleri de tedavüle 

sokulmuştur (www.bbc.com). Afganistan 1970’li yıllarda sabit bir döviz 

kuru sistemini izlemiştir (Kazım, 2017: 4). 

 1973 yılında Muhammad Zahir Şah tedavi için yurtdışına gitmiş ve 

bunu fırsat olarak değerlendiren Muhammad Zahir Şah’ın amcaoğlu ve 

aynı zamanda Başbakan olan Mohammad Davut Han darbe yaparak 

hükümeti ele geçirmiştir. Davut Han iktidara geldikten hemen sonra 

kraliyeti devirerek Cumhuriyeti kurmuş ve banknotları renklendirmiş ve 

üzerine kendi resmini bastırarak devam ettirmiştir (Aryayı, 2014). 
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Resim 3: Cumhuriyet’in Kurulmasından Sonra Bastırılan Para (AFN) 

 Davut Han Hükümeti 1977 yılına kadar sürmüştür. 1978 yılında darbe 

ile iktidara geçen Nur Muhammad Taraki ordunun desteğini kazanma 

amacı ile maaşları artırmıştır. Maaşları karşılamak için basılan paralar ve 

siyasi istikrarsızlık ulusal paranın değer kaybetmesine neden olmuştur. 

1974 yılında 1 $ = 60 AFN iken, 1979 yılında 1 $ = 70 AFN’ye 

yükselmiştir. 1980-1990 yılları arasında Afganistan’da art arda iktidar 

değişimleri, siyasi belirsizlikler, Sovyetler Birliği’nin saldırısına karşı 

oluşan savaş ortamı ve dış müdahaleler sonucunda ülkedeki tüm ekonomik 

ve sosyal kurumlar olumsuz etkilenmiştir. Ülkedeki bu belirsizlik ortamı 

sermayelerin ve yatırımların ülkeden çıkışına, devletin gelir kaynaklarının 

yok olmasına ve hükümet harcamalarının para basımı ile karşılanmasını 

zorunlu kılmış, yerli para değersiz hale gelmeye devam etmiştir. 1980 

yılında 1 $ =72 AFN iken 1986 yılının sonunda 1 $ = 206 AFN’ye, 1990 

yılında ise 1 $ = 1.373 AFN’ye yükselmiştir. Sovyetler Birliği ordusunun 

Afganistan’dan çekilmesinden iki yıl sonra ülkede 1992 yılında mücahitler 

iktidarı ele almıştır. Bu yılda hükümet tarafından revalüasyon yapılarak 

ulusal para değeri yükseltilmiştir. bir yıl önce 1 $ =1.373 AFN iken 1992 

yılının Mayıs ayında 1 $ =787 AFN’ye eşitlenmiştir. Bu dönemde yerli 

paranın değerlenmesi herhangi bir uygun para politikasına 

dayanmamaktadır. Döviz kurundaki bu düşüşün temel nedenleri ülkedeki 

nispi siyasi istikrar, mültecilerin dönüşü ile beraber ülkeye döviz girişi ile 

14 yıldan beri Afganistan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında kapalı 

olan ticaret yolunun açılmasıdır (Mesud, 2001: 214). 

 1979 yılından sonra AFN’nin değeri daha önce görülmemiş bir şekilde 

değer kaybetmiş bu durum ise AFN’nin aşırı basılmasına neden olmuştur. 

Böylece 5.000’lik ve 10.000’lik yeni AFN banknotlar basılmıştır. Taliban 

rejimi sırasında ise yeni banknotlar basılmamış eski banknotların 

kullanımına devam edilmiştir (www.dab.gov.af). 

 1992-2001 yılları arasında Afganistan bir önceki dönemlerde yaşanan 

siyasi ve ekonomik krizlerden daha büyükleri ile karşı karşıya kalmıştır. 

İktidara geçen mücahitler kendi aralarında iktidar paylaşımı için dış 

güçlerin de desteği ile iç çatışmaları başlatmıştır. Bu iktidar çatışmaları 

devletin gelirlerini düşürdüğü gibi savaş harcamalarını en yüksek düzeye 

ulaştırmıştır. Bu harcamaların bir kısmı dış müdahalecilerin desteği ile 

karşılanırken büyük bir kısmı ise para basımı ile karşılanmıştır. Tüm 
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bunlara rağmen 1994 yılından itibaren Rusya’da basılmaya devam eden iki 

farklı paradan, biri merkezi hükümeti temsil eden Kâbil Hükümeti ve 

diğeri ise Afganistan Türkleri’nin lideri Mareşal Abdul Raşid Dostum, 

tarafından piyasaya dağıtılmıştır (Safi, 2002: 1).  

 İç savaşların çoğalması, Merkez Bankası’nın ve para politikasının 

siyasi iktidar için kullanıldığı, teminatsız paraların sınırsız bir şekilde 

basılması ve 1996 yılında Taliban’ın merkezi hükümeti ele geçirmesi, ülke 

parasının inanılmaz bir şekilde değer kaybetmesine neden olmuştur. 1992 

yılında 1 $ =787 AFN iken, 25 Mayıs 1996 tarihinde 1 $ = 13.225 AFN’ye 

ve 2001 yılının Eylül ayında ise 1 $ = 73.000 AFN seviyesine ulaşmıştır. 

Döviz kurundaki bu hızla yükseliş 2001 yılının son çeyreğine kadar, yani 

Taliban Hükümeti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir (Sanjar, 2018: 28). 

 DAB’ın kuruluşundan 1980’li yıllara kadar sabit ve yarı sabit döviz 

kuru sistemi uygulanarak ulusal paranın değeri az dalgalı bir şekilde 

korunmaya çalışılmıştır. 1980-2002 yılları arasında ise siyasi istikrarsızlık 

ve uzun süreli çatışmalar nedeni ile Merkez Bankası bağımsızlığını 

yitirerek devletin bir gelir kaynağı hâline gelmiştir (Hüseyin Zadeh, 2007: 

1) 

 2.1. Afganistan’da 2001 Yılı Sonrası Para 

 Afganistan’da uzun süren iç savaşlara, ABD başta olmak üzere Kuzey 

Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO) 

üyesi ülkelerin de desteği ile 2002 yılında son verilerek yeni bir hükümet 

kurulmuştur. Geçici olarak kurulan bu hükümet sayesinde ülkede nispi 

istikrar sağlanmıştır. 2001 yılında 1 $ = 73.000 AFN olan döviz kuru 2002 

yılında 1 $ = 43.000 AFN’ye kadar düşmüştür. Yeni hükümet tarafından 

yerli paranın değerini yükseltmek amacı ile parasal reformlara gidilmiştir. 

Bu bağlamda 2002 yılının Eylül ayında ISO 4217 kodu ile Almanya’da 

basılan yeni AFN paralar, Ekim ayında Afganistan’da dağıtılmıştır. Eski 

paralar ise 1.000 AFN karşılığında 1 AFN yeni para verilerek üç ay 

sürecinde ülke genelinden toplanmıştır. Böylece yeni para ile döviz kuru 1 

$ = 43 AFN olarak belirlenmiştir (Ahsan, 2011: 1). 

 DAB’ın 2001 yılı sonrası yaptığı reformlar çerçevesinde paradan üç 

sıfırın atılmış olup günümüzde 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000’lik 

olarak basılan AFN banknotlar kullanılmaktadır. AFN banknotları iyi ve 

istikrarlı bir değere sahip olup, halk tarafından ulusal kimlik olarak 

görülmekte ve Merkez Bankası tarafından sürekli olarak tanıtımı için 

çalışılmaktadır (www.dab.gov.af). 
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Resim 4: Afganistan’da 2001 Yılından Sonra Bastırılan Paralar 

 Afganistan’da yerli paranın değerini olumsuz etkileyen bir diğer husus 

ise ülkenin belli bölgelerinde komşu ülkelerin para birimlerinin günlük 

alışverişlerde geçerliliği ve yerli paraya göre daha fazla tercih edilmesidir. 

Örneğin ülkenin batısında yer alan Herat vb. şehirlerde İran İslam 

Cumhuriyeti para birimi olan Riyal, ülkenin güneyindeki Kandahar, 

Nangrahar vb. şehirlerde ise Pakistan İslam Cumhuriyeti para birimi Rupi 

ile ülkenin genelinde de büyük işlemler için ABD Dolarının tercih edilmesi 

AFN’nin kullanımını sınırlandırmaktadır. Tüm bunların temel nedeni, 

milletin kendi değerleri arasında yer alan ulusal paraya karşı bilinçsiz 

davranışları ve yerli paraya karşı olumsuz beklentilerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu eylemlere karşı Merkez Bankası yerli paranın 

kullanışını yaygınlaştırmak amacı ile ülke içinde yabancı para ile işlem 

yapmayı yasaklamış olsa bile, bazı bölgelerdeki denetimsizlik ve 

güvensizlik gibi nedenlerden dolayı hala yabancı para birimleriyle ülke 

içinde ülkenin kendi nüfusu arasında alışverişler gerçekleştirilmektedir 

(Sanjar, 2018: 31). 

2.2. Afganistan’da Elektronik Para 

 Yıllarca süren savaş ve iç istikrasızlıklardan sonra 2001 yılında kurulan 

yeni Afganistan Devleti ülke içerisindeki yapısal birçok sorun ile karşı 

karşıya kaldığı için ve onların çözümüne odaklandığı için teknolojik 

gelişmeye gereken önemi verememiştir. Bu nedenle Afganistan’da 

elektronik paranın gelişimi hala gelişememiş ve ülke nakit temelli bir 

toplum olmaya devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hükümet ve 

mobil şebeke operatörleri elektronik paranın kabul edilmesinin teşvik 

edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir (www.thunes.com).  

 DAB Yüksek Kurulu tarafından onaylanan Elektronik Para Kurumları 

Yönetmeliğinde, “Elektronik Para Kurumu (EMI), bir ticari banka veya 

Mevduat Mikro Finans Kurumu (DMFI) dışında, banknot, madeni para 

veya diğer para karşılığında ödeme aracı olarak kullanılabilmektedir” 

ifadesi yer almaktadır. EMI düzenlemesinin 27. maddesine göre, 

Elektronik para kurumları, büyük nakit işlem raporlarını, Afganistan 

Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi’ne (FinTRACA) bu 

yönetmelik tarafından yönetilen herhangi bir işlemle ilgili olarak 

bildirimde bulunmak zorundadır. Gelen veya giden herhangi bir elektronik 
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para aktarımı ile ilgili olarak 10.000’den fazla Afgani’yi kapsayan işlemler 

büyük nakit işlemler olarak bilinmekte olup bu işlemler için 

FinTRACA’ya aylık takvim bazında ve raporun kapsadığı ayı kapsayan 

(veya kapsam dâhil edilecek) ayın 5. iş gününden geç olmamak üzere 

bildirilmesi gerekmektedir (www.dab.gov.af). 

 Afganistan Hükümeti’nin nakit ödeme işlemlerinin elektronik biçimde 

değiştirme çabaları, on binlerce kişinin çeşitli bankalardan elektronik 

bankacılık kartı almasına yol açmıştır. Bu kartların sahipleri banka 

hesaplarını uzaktan izleyebilmekte, istedikleri zaman ATM’lerden para 

çekebilmekte ve ayrıca kredi kartı ile alışveriş yapılabilmektedir. Ancak 

bu olgu Afganistan’da henüz yaygınlaşamamıştır. Ayrıca Afganistan’da 

nakit para taşınması da güvenlik açısından büyük bir risktir. Bu durum 

banka kartlarının kullanımını cazip kılmakta ancak ATM makinalarının 

büyük şehirlerdeki bazı lüks mağazalarda bulunması elektronik bankacılık 

kartlarının kullanımını sınırlandırmıştır. Son zamanlarda DAB da 

geleneksel nakit akışı işlem kültürünü değiştirmeye çalışmaktadır (Emin 

Zadeh, 2015).  

 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani, 2014 yılında göreve 

başlamasıyla bazı reformları gerçekleştirmiştir. Yalnızca nakit kullanan bir 

sistemin riskli, verimsiz ve yolsuzluğa karşı savunmasız olduğunu belirten 

Cumhurbaşkanı Eşref Ghani, devlet kurumlarına pratik olduğunda nakit 

dışı ödemeler veya elektronik para kullanmalarını emretmiştir. Ancak 

Cumhurbaşkanı Ghani’nin bu söyleminin tam olarak uygulanmasının 

zaman alacağı düşünülmektedir. Afganistan’da dört tür elektronik para 

kullanımına izin verilmiştir. Bunlar; nakit kartı, banka kartı, mobil cüzdan 

ve depolanmış değerli hesap kartlarıdır.  

 Afganistan bankaları ve mevduat kabul eden Mikro Finans 

Kurumları’nın (MFI) bankalar ile banka dışı finansal kurumları 

düzenleyen yönetmelikler, elektronik para hizmetlerinin sunulmasına izin 

vermektedir. EMI düzenlemeleri, elektronik paranın bankacılık sistemine, 

fonları yatıran EMI lisans sahibi kuruluşun bireysel müşterileri olan bir 

mütevelli hesabına tamamen yatırılması gerektiğini belirtir. Ek olarak, 

hesabın yediemininin e-parayı yatıran EMI tüzel kişiliği olması gerekir. 

EMI lisansı alanların 1 Milyon ABD Dolarına eşdeğer minimum 

sermayeye sahip olması gerekmektedir. Tüketiciden tüketiciye mobil 

transferler, işlem başına maksimum 15.000 AFN (220 $) limit ile günde 10 

işlemle sınırlı tutulmuştur.  Tüketiciden işletmeye, işletmeden işletmeye 

veya işletmeden tüketiciye olan işlemler için herhangi bir sınır yoktur. Bir 

e-para hesabında tutulabilecek maksimum tutar ise 150.000 AFN'dir 

(2.200 $). Bir e-para hesabı yurt dışından gelen havaleleri alabilmekte 

ancak Afganistan dışına para göndermek için kullanılamamaktadır 

(www.thunes.com). 
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 Batıda ve dünya genelindeki gelişmiş ülkelerde elektronik para sıklıkla 

kullanılmaktadır. Kredi kartları, sanal ödeme yöntemleri, kripto paralar ve 

elektronik para kullanımı hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Ayrıca nakit para kullanmadan yapılan işlemler de günümüzde hayatı daha 

kolay hale getirmektedir. Ancak dünyanın her yerinde durum aynı değildir. 

Özellikle de Afganistan gibi senelerce savaş ve istikrarsız bir durumda olan 

ülkelerde durum farklıdır. Elektronik ödeme sistemlerinin gelişmesi 

sayesinde olası yolsuzlukların da önüne geçebilmesi mümkündür. Ancak 

Afganistan’daki bankacılık sistemi elektronik ödemelerin yaygınlaşması 

ve geliştirilmesinde başarısız kaldığı görülmektedir (Sönmez, 2017). 

Afganistan’daki elektronik paranın yaygınlaşmasını ve gelişmesine 

engelleyen faktörlerin başında yatırımların güvensizliği, bankacılığın 

gelişememesi ve halkın bu husustaki bilinçsizliği gelmektedir 

(www.thunes.com). 

3. AFGANİSTAN’DA FİNANSAL SİSTEM 

 Afganistan’da yaklaşık 30 yıldır devam eden savaşlar, iç 

istikrarsızlıklar, güvenlik endişeleri ve Taliban’ın da etkisi ile ülkede 

finansal sistem neredeyse çalışamaz duruma gelmiştir. Afganistan 

ekonomisinin yeniden inşa edilme hızı, sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin sağlanması ile yoksulluğun azalması ise Afganistan’daki 

finans sektörünün hızlı ve sağlam bir şekilde yeniden geliştirilmesine 

bağlıdır. Afganistan’da 2001 yılının sonuna bakıldığında, bankacılık 

lisansı ve sözleşmeli personele sahip bir dizi finansal kurum bulunmakla 

birlikte etkin bir şekilde işleyen bir bankacılık sektörü mevcut değildir. 

Finansal sisteme dâhil kurumların çoğu Afganistan’ın başkenti 

Kabil’dedir. Diğer illerdeki finansal kurumların mevcut durumları 

hakkında ise çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

 2001 yılı sonrasında başkent Kabil dışındaki bölgelerde güvenlik 

kaygısı, finans sektörünün ülke çapında sistematik ve hızlı bir şekilde 

gelişmesini ciddi şekilde engellemiştir. Çünkü 2001 yılı gerek Merkez 

Bankası’nın gerekse ticari bankaların şubelerinin genel merkezleri ile 

arasındaki iletişim hatları büyük ölçüde bozulmuş ya da kullanılamaz hale 

gelmiştir. Buna bağlı olarak bankaların yurtiçi veya yurtdışı varlıkları ile 

yükümlülükleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kabil’deki 

bankalarda tutulan kayıtların güncelliğini yitirdiği, tutulan kayıtların ise 

uluslararası kabul gören muhasebe standartlarına göre değil Sovyet 

Muhasebe Sistemlerine göre hazırlandığı ifade edilmektedir. IMF gibi 

uluslararası kurumların da Afganistan’ın finans sektöründeki veri tabanları 

ile ilgili on yıldan fazla bir süredir güncelleme yapmadığını 

göstermektedir. Sonuç olarak, Afganistan’da toplanan finansal bilgilerin 

belirsiz, çelişkili ve raporlanan verilerin ise titiz bir şekilde hazırlanıp 

hazırlanmadığı kaygı yaratmaktadır. Bu nedenle finans sektörünün Taliban 

sonrası koşullarını değerlendirmek oldukça zordur. Günümüzde halen 
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finansal sisteme ilişkin bilgilerin derlenmesine devam edilmektedir (IMF, 

2005: 72). 

3.1. Afganistan Finansal Sisteminin Yapısı ve İşleyişi 

 Afganistan’ın mevcut finansal sistemi, bankalardan ve banka dışı 

finansal kuruluşlardan oluşmaktadır. Bankaların yanı sıra, banka dışı 

finansal kuruluşların bir parçasını oluşturan FX “Forex” (Kaldıraçlı Alım-

Satım İşlemleri) bayileri, finansal hizmet sağlayıcıları, e-para kurumu ile 

döviz bozdurma şirketleri bulunmaktadır. Bankaları ve banka dışı finansal 

kurumları lisanslamak ve denetlemek DAB’ın görevleri arasındadır 

(www.dab.gov.af). Afganistan’ın finansal sistemi aşağıdaki unsurlardan 

oluşmaktadır.  

- 34 ilde 503 şubesi bulunan 12 lisanslı ticari banka, 

- 1.710 döviz satıcısı ile 

- 398 lisanslı para hizmet sağlayıcısı faaliyet göstermektedir. 

 Bunların yanı sıra Afganistan’da finansal sistemin işleyişine paralel 

olarak, uzun bir süredir kullanılmakta olan gayri resmi bir para takas 

sistemi bulunmaktadır. Bu sistem havale sistemi olarak bilinmektedir 

(ABD Dışişleri Bakanlığı). 

3.1.1. Havale Sistemi  

 Yukarıda ifade edildiği gibi Afganistan finansal sisteminin işleyişine 

paralel olarak, uzun bir süredir düzensiz nakit işlemleri ve transferleri 

kullanılmaktadır. Havale olarak bilinen bu sistem ülkenin geleneksel para 

transfer sistemi aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu sistemde bir broker ağı 

(komisyoncular) bulunmaktadır. Havale sistemi ile kayıtlı finans sektörü 

arasında net bir ayrım yoktur. Uluslararası kara para aklama ile mücadele 

organı olan Finansal Eylem Görev Gücü’ne (FATF) göre, Afganistan’daki 

tüm işlemlerin yarısından fazlasında bu sistem kullanılmaktadır. Havale 

sistemi, büyük ölçüde kayıt dışılığı ve şeffaf olmayışı nedeniyle 

Afganistan’ın kara para aklama sorunlarının merkezi haline gelmiştir. 

Afganistan’ın bankacılık sektöründeki büyümenin son yıllarda önemli 

ölçüde yavaşladığı ve geleneksel ödeme sistemlerinin bu süreci olumsuz 

etkilediği görülmektedir. Bu çerçevede Afganistan’da finansal işlemlerin 

yaklaşık % 90’ı, döviz işlemleri, fon transferleri, ticaret ve mikro finans ve 

bazı mevduat alma faaliyetleri de dâhil olmak üzere havale sistemi 

üzerinden gerçekleşmektedir (ABD Dışişleri Bakanlığı). 

 Havale sistemi, hem nakit hem de nakit olmayan ödemeleri 

kapsamaktadır. Bu sistemin Afganistan’da uyuşturucu ile terörist 

faaliyetlerin finansmanı bağlamında da kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu 

nedenle havale sisteminin DAB tarafından; lisanslama, düzenleme ve 

denetleme gibi katı kurallara tabi tutulması gerekmektedir. Ancak IMF bu 

sistemin kolayca yok edilmediğini belirtip bazı etkin önerilerde 
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bulunmuştur. Bu öneriler arasında DAB düzensiz para değiştiricileri kabul 

etmesi, onları daha iyi tanıması ve çıkarlarını DAB’ın ödeme sistemini 

geliştirme hedefi ile birleştirmesi gibi hususlar yer almaktadır. DAB’ın bu 

önerileri uygulamasından sonra düzensiz para değiştiriciler düzenli para 

koşullarının geliştirilmesinde yapıcı bir rol oynamıştır. Bu çerçevede 

havale sistemi, Merkez Bankası tarafından aşağıdaki biçimde 

kullanılmaktadır (Lönnberg, 2003: 8) 

- Para değiştiriciler, resmi finansal sisteme erişimi olmayan alanlar 

olan ülkenin daha uzak bölgelerine para aktarmaktadır. Ayrıca, 

bankaların yokluğunda, para değiştiriciler temel döviz bozdurma 

hizmetleri vermektedir. 

- 2002 yılının Mayıs ayından itibaren DAB düzenli olarak ve 

genellikle haftalık bazda Kabil’deki para değiştiricilere bir açık 

artırma sistemi aracılığıyla ABD Doları nakit para sağlamaktadır.  

- ABD Doları ve diğer yabancı para kurları her sabah saat 09:00’da 

DAB tarafından kamuya açıklanmakta, para değiştiriciler de bu 

açıklamaya göre işlemlerini sürdürmektedir. Ancak, açık piyasa 

işlemleri gün boyunca dalgalanmaya açıktır. 

- Afganistan’ın tüm bölgelerindeki para değiştiriciler, 2002 yılının 

son çeyreğinde gerçekleşen banknot borsasında kritik bir rol 

oynamıştır. Para birimi reformunun para değiştiriciler sayesinde 

başarılı olduğu ifade edilebilir.  

 Havale sisteminin yukarıda ifade edilen yararlarının yanı sıra bazı 

zararları da olabilmektedir. Bunlar; kara paranın aklanması, teröristlerin, 

isyancıların ve suç örgütlerinin finansmanı, komşu ülkelere ki özellikle 

ABD’nin yaptırımlarından etkilenen İran İslam Cumhuriyeti’ne nakit 

paranın kaçak yollardan girişi gibi işlemlerdir.  

3.1.2. Afganistan Finansal Sisteminin Güçlü Yönleri 

 Afganistan finansal sisteminin yıllarca devam eden savaşlar ve 

istikrarsızlıklardan dolayı tekrar inşa edilmesi uzunca bir zaman almıştır. 

Ayrıca yaklaşık 20 yıllık bir süreç içerisinde finansal sistem diğer ülkeler 

ile mukayese edildiğinde güçlü değildir. Ancak Afganistan finansal 

sisteminin bazı güçlü yönleri de bulunmaktadır. Finansal sisteminin 

durumunu iyileştirmek ve finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla 2015 

yılında Merkez Bankası bünyesinde Finansal İstikrar Komitesi 

kurulmuştur. Söz konusu Komite, finansal sistemin performansı ve 

finansal istikrarın güçlendirilmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte faaliyet 

göstermektedir. DAB, son 17 yılda finansal sistemin istikrarı ve 

entegrasyonu alanlarında önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu çerçevede 

2016 yılında Kalkınma Müdürlüğü’nün kurmasıyla kapsamlı bir finansal 

sistemin oluşturulması planlanmıştır. Bu bağlamda toplumun farklı 

kesimleri, özellikle düşük gelire sahip olanların, belirli ve temel bankacılık 
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hizmetlerine erişebilmesi hedeflenmiştir (www.dab.gov.af). Dünya 

ülkelerine kıyasla finansal sisteminin yeniden inşası mevcut uygulamalar 

dikkate alındığında daha kolay gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca Afganistan 

halkının ve Afganistan’daki işletmelerin gelecekte bu finansal ürün ve 

hizmetlere olan talebinin yüksek olması finans sektörünün çok hızlı bir 

şekilde gelişebileceğini göstermektedir.  

 Afganistan finansal sisteminin gelişememesinin en önemli unsuru 

bankacılık sektörüdür. Merkez Bankası’nın etkin denetimi altında 

bankacılık sektörü her geçen gün daha da iyi duruma gelmektedir. Mali 

istikrarı sağlamak, bankaların durumunu iyileştirmek ve finansal anlamda 

yetersiz bankaların genel sorunlarını çözmek amacıyla 2018 yılında 

Merkez Bankası ilk kez yeterli finansal güce sahip olmayan bankalara 

yönelik bir stratejik planlama ve düzenleme ilkesini benimsemiştir. Aynı 

zamanda, reform programlarını uygulayabilen ve genel durumu 

iyileştirebilen bankaların faaliyetlerinin devamı ve ruhsatları ile ilgili 

gerekli kararlar alınmıştır. Afganistan’da uygulanmakta olan bankacılık 

yasa ve yönetmeliklerinin koyduğu kural ve düzenlemelere uymayanlar 

için ise icra tedbirleri alınmıştır. Bu kararların sonucu olarak, yürürlükteki 

bankacılık yasa ve düzenlemelerini ihlal ederek faaliyetine devam eden 

bankaların faaliyet lisansları feshedilerek faaliyetleri durdurulmuştur.  

 Finansal sistemi büyütmek, geliştirmek, finansal hizmetlere erişimi 

sağlamak ve ülke vatandaşlarına bu hususlarda kolaylık sağlamak 

amacıyla DAB, finans kuruluşlarını, özellikle de bankaları, teşvik ederek 

yeni bankalar, yeni para ve döviz hizmeti şirketlerinin kurulması, ATM ve 

Kart Okuyucularının (POS) faaliyetinin arttırılmasını planlamıştır. 

Finansal hizmetlere erişimi arttırmak amacıyla ilgili düzenlemelere ek 

olarak Banka Kredisi Garanti Rehberi hazırlanmıştır. Ülkenin bankacılık 

sektörünün güncel ihtiyaçlarına göre ve bu sektörün düzenleyici 

çerçevesini olabildiğince tamamlamak ve bir standart haline getirmek için 

uluslararası kabul gören standartlar gözden geçirilmiş ve bu hususlar 

dikkate alınarak gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Bu bağlamda geleneksel 

bankacılık ve İslami bankacılık alanlarında bir dizi yeni düzenleme, 

politika, kılavuz ve prosedür taslağı hazırlanmıştır. Bu düzenlemelerin bir 

kısmı yürürlüğe girmiş bir kısmının yürürlüğe girmesi için ise çalışmalar 

merkez Bankası ve Afganistan Bankalar Birliği tarafından devam 

etmektedir (www.dab.gov.af). Bankaların bankacılık işlemleri ve hizmet 

standartlarını genişletilmesi ve tanıtılmasıyla bankacılık işlemlerinin 

Afganistan halkı tarafından kullanımı her geçen gün artmakta olup 

sektörün ürün ve hizmetleri de her geçen gün gelişmektedir. 

 4. AFGANİSTAN’DA FİNANSAL PİYASALAR 

 Uzun süre devam eden savaşlardan etkilenen bir diğer önemli piyasa ise 

finansal piyasalardır. Bu nedenle Afganistan’da finansal piyasalar hemen 

57



 

hemen hiç gelişmemiştir. Afganistan’da para piyasaları incelendiğinde bu 

piyasalarda; bankalar ile Sarai Shahzada2’da döviz ve para alım satım 

işlemlerini yürütmek için faaliyet gösteren sarraflar ve para hizmeti 

sağlayıcıları görülmektedir. Afganistan para piyasasında 398 adet kayıtlı 

para hizmeti sağlayıcısı ve 1.710 adet kayıtlı sarraf bayisi bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak Afganistan’da faaliyet gösteren 3 devlet, 7 özel ve 2 

yabancı sermayeli ticari bankada para piyasası işlemlerini yürütülmesine 

yardımcı olmaktadır.  

 Afganistan’da sermaye piyasası ise oldukça az gelişmiştir. Borsa ve 

tahvil piyasası yoktur. Merkez Bankası ülkenin finansman ihtiyaçlarını 

karşılamak için 2005 yılında bir sermaye senetleri piyasası kurmuştur 

(www.dab.gov.af). Lisanslı ticari bankalar, para hizmeti sağlayıcılar ve 

yabancı döviz satıcıları DAB menkul kıymetlerinin birinci açık artırmasına 

katılabilmektedir. Afganistan sermaye piyasasının gelişmesi Afganistan’ın 

geleceği için kritik öneme sahiptir (Gitting Finance in South Asia, 2010: 

30). 

 Finansal piyasaların gelişmesi için DAB bünyesinde Piyasa İşletme 

Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm piyasaların gelişmesini sağlamak, para 

politikalarını uygulamak, döviz rezervlerini yönetmek ve haftalık ihaleleri 

en etkin şekilde yürüterek gerek döviz, gerekse yurtiçi para piyasalarında 

piyasa istikrarını sağlamak gibi görevlere sahiptir (www.dab.gov.af). 

 Afganistan ekonomisinin bütün sektörlerde iyileşme göstermesine 

karşın finans sektörü içerisinde yer alması gereken organize bir menkul 

kıymetler borsası da yoktur. Afganistan’da menkul kıymetler borsasının 

kurulabilmesi için kurallar ve düzenlemeler yetersizdir. Güvenlik 

sorunları, istikrarsız bir ekonominin olması ve kamusal bilgi eksikliği ve 

farkındalığın olmayışı hisse senedi piyasasının gelişimi için ana zorluklar 

arasındadır. Afganistan’da menkul kıymetler borsasının da kurulması 

gerekmekte ancak öncelikle, finans sektörü ile ilgili kural ve düzenlemeler 

yapmak, reformlar gerçekleştirmek, uzun vadeli politikalar izlemek, 

kamuoyunu bilinçlendirmek ve finansal kurumların gelişimine 

odaklanmak gerekmektedir. Ayrıca hükümet tahvil ticaretini sadece ticari 

bankalarla sınırlı tutarak sistemdeki reform ve yenilikleri destekleyici 

adımlar atmaktadır (Saddique ve Anwar, 2019: 14-15).  

 2011 yılında Afganistan’daki Yabancı Yatırım Destek Örgütü (ISSA) 

borsa açılacağına ilişkin bildirimde bulunmuştur. Afganistan’daki 

ekonomik alanda böyle bir plan ilk kez tanıtılmış ve maalesef genel halkın 

ve hatta bazı yetkililerin borsanın gerekliliği, borsanın ekonomik 

kalkınmaya katkısı, verimliliği ve işleyişi ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, Afganistan’ın mevcut ekonomik 

                                                 
2 Saraflar ile para alım-satım işlemlerini yapan kurumların bulunduğu yer olarak 

ifade edilir.  
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sistemi, yatırım fırsatları ve koşulları ile siyasi ve güvenlik koşulları göz 

önüne alındığında, bir ülke ekonomisi için menkul kıymetler borsasının 

ihtiyacının ve verimliliğinin tam olarak ne olduğunu incelemek 

gerekmektedir.  

 Afganistan’da, yabancı yatırımcıların güvenli bir şekilde yatırım 

yapmamalarının temel nedeni yolsuzluk, güven ortamının olmayışı ile 

yatırımların yanlış yönlendirilmesidir. Ancak hükümetin ve şirketlerin 

menkul kıymetler borsalarının işleyişi hususunda medya aracılığı ile 

bilgilendirmeler yaparak ve güven ortamını tahsis ederek ilgili kişi ve 

kurumların bilinçlendirilmesi sağlamalıdır (Hüseyini, 2012).  

 Forex, “Foreing Exchange” olan kelimelerin kısaltılmış hali olup, genel 

anlamda konvertibl para birimlerinin el değiştirdiği döviz piyasalarını 

tanımlamakta ve kullanılmaktadır. Forex piyasası daha çok döviz 

piyasalarını karşılayan bir anlama gelse de, bu piyasada altın ve gümüş gibi 

kıymetli madenler, petrol ve gaz gibi doğal kaynaklar ve dünyaca ünlü 

endeks ve hisseler üzerine oluşturulmuş “Fark Sözleşmeleri’nde” 

(Contracts for Difference CFD) kaldıraçlı alım ve satım yapılabilmektedir. 

Uluslararası katılımın olduğu bu piyasalardaki işlemler, nakdi değil, kaydi 

olarak gerçekleşmekte; işlem kapandığında oluşan kâr ya da zarar 

yatırımcının hesabına yansıtılarak işlem sonuçlandırılmaktadır (Deniz, 

2017: 20). Son yıllarda Afganistan’da Forex’in bir şubesi olarak Albeşir 

Şirketi’nin sahibi Afgan işadamı Abdul Başir Gulzadeh tarafından 2014 

yılında Ojan Mali Şirketi adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Faaliyetinden iki yıl sonra 2016 yılında DAB tarafından faaliyet lisansını 

alabilmiştir. Ayrıca 20 şirket daha Forex pazarına bağlı olarak çalışmaya 

başlamış, ancak sadece Ojan Mali Şirketi çalışma iznini alabilmiştir. Diğer 

20 şirket ise yasadışı faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu durumu fark eden 

Afganistan Hükümeti izinsiz faaliyet gösteren 20 şirketin faaliyetlerini 

sonlandırmıştır. Ojan Mali Şirketi 2018 yılına kadar çalışmalarına devam 

etmiş ancak DAB müşterilerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle faaliyet 

iznini yurt içinde ve yurt dışında askıya almıştır (Arash, 2019:1).  

5. AFGANİSTAN’DA BANKACILIK SEKTÖRÜ  

 Bir ülkenin ekonomik döngüsünde bankaların önemi büyüktür. Aslında 

bankalar bir ülkenin ekonomik nabzına sahiptir. Çünkü bankalar ülkelerin 

parasal ilişkilerini kontrol etmektedir. En önemlisi de dışarıdan gelen 

sermaye bankalar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine aktarılarak ülke 

kalkınmasında kullanılmaktadır (Popel, 2012: 1).  Afganistan’da kamu ve 

özel bankacılık olmak üzere DAB tarafından kontrol edilen iki bankacılık 

sistemi mevcuttur. Afganistan Hükümeti’nin yeni bankacılık kanunu kamu 

bankalarını geliştirirken, özel bankaların da genişlemesi ve faaliyetlerini 

teşvik etmeye çalışmaktadır. Böylece bu bankalar aracılığı ile ülkenin 
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ekonomik planlarının gerçekleştirilmesi ve finansal kaynakların karlı ve 

üretken ekonomik faaliyetlere yönlendirilmesi için çalışılmaktadır.  

5.1. Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi 

 Afganistan’da 1933 yılına kadar hiçbir banka bulunmamaktadır. Döviz 

ve kredi işlemleri yabancılar tarafından yürütülmektedir. Bu kişiler ise 

genellikle Hintli tüccarlardan oluşmakta olup, bu kişiler Kandahar ve Kabil 

pazarlarında faaliyet göstermektedir. Devletin döviz ihtiyaçları da bu 

kişiler tarafından karşılanmaktadır. 1932 yılında önde gelen Afgan tüccar 

Abdul Macit Han Zabuli tarafından, “Şirket Sahami-i Haşimi” (Haşimi 

Ortak Şirketi) kurulmuş ve adı 1933 yılı Mayıs ayı itibariyle Bank-e Milli 

Afgan olarak değiştirilmiştir. Böylece Afganistan’daki ilk banka 

kurulmuştur. Bu bankanın toplam sermayesi 9,6 Milyon AFN olup, bunun 

% 72’lik payı özel sektöre ve geri kalan % 28’lik payı ise devlete aittir. 

Bank-e Milli Afgan 1939 yılına kadar Merkez Bankası’nın para basmak, 

döviz alım-satımını denetlemek gibi bazı görevlerini yerine getirmiştir. 

Bank-e Milli Afgan 1935 yılında ilk defa para basmıştır. Banka genellikle 

ticaret ve tarım sektörünün banka işlemlerini yerine getirmiştir (Arif, 2016: 

33). 

 Bank-e Milli Afgan, Almanya bankacılık sisteminden örnek alınarak 

kurulmuştur. Bu nedenle faaliyetinin ilk günlerinde Alman bankacılardan 

yardım almıştır. Bu hassas dönemde devlet bankacılığın önemini anlayarak 

bir Merkez Bankası’nın kurulması gerektiğine karar vermiş ve 1939 

yılında Da Afganistan Bank (Merkez Bankası) kurulmuştur. Bu bankanın 

kurulmasıyla Bank-e Milli Afgan tarafından yerine getirilen para basma, 

döviz alım-satım denetleme gibi yetkiler bu bankaya devredilmiştir. 

Merkez Bankası ülke siyasetinde önemli role sahip olmuştur. Bir süre 

sonra devlet ekonomik kalkınma adına üç önemli bankanın kurulmasını 

planlamıştır (Mesut, 2017: 137).  

 Bu bağlamda 1948 yılında Kasayı Umrani kurulmuş ve 1954 yılında 

adı “Bankı Rehni ve Taamirati” olarak değiştirilmiştir. Bu banka 30 

Milyon AFN sermaye ile modern evlerin inşasını ve modernizasyonuna 

katkıda bulunmak için acentelere ve memurlara kredi vermeyi 

amaçlamıştır (Afganpaper, 2014: 1). Bu banka sermayesinin % 47’sini 

Afganistan Maliye Bakanlığı, % 34’nü Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, % 17’sini Ticaret ve Sanayi Odası ve % 12’sini Bank-e Milli 

Afgan oluşturmuştur. Bu banka önemli olmasına rağmen 2003 yılında 

çıkarılan Afganistan yeni bankacılık kanunun şartlarını sağlayamadığı için 

bankacılık sisteminden çıkarılarak kapatılmıştır (Arif, 2016: 46).  

 Daha sonra 1954 yılında 150 Milyon AFN sermayeli Bank-e İnkişafi 

Ziraat AŞ (Tarımsal Kalkınma Bankası) çiftçilerin yaşam standartlarını 

yükseltmek, tarım ürünleri geliştirmek, el sanatları ve kırsal endüstrileri 

geliştirmek için Tarım ve Kırsal Endüstriler Bankası adına kurulmuştur. 
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Daha sonrası bu banka 1976 yılında kamulaştırılarak sermayesi 1 Milyar 

AFN’ye çıkarılmıştır (Hazrati, 2012: 1). Bu bankanın temel amacı tarım 

ile ilgili hükümet politikalarını desteklemek, çiftçiler ile tarım ürünlerinin 

geliştirilmesi için kredi sağlamaktır. Bu bankanın % 65’lik hissesi 

Afganistan Maliye Bakanlığı’na, % 0,21’lik hissesi Bank-e Milli Afgan’a 

ve % 34,79’luk hissesi ise Afganistan Tarım Bakanlığı’na aittir. Banka 

2003 yılında yeni bankacılık kanunun da çıkarılması ile birlikte maddi 

kaynaklarının yetersizliği ve ortaklarının da yatırım yapmak istememesi 

nedeniyle faaliyet lisansı alamamıştır (Arif, 2016: 50). 

 Bu gelişmeler ile birlikte 1954 yılında Paştany Ticari Bankası 

kurulmuştur. Paştany Ticari Bankası yeni bankacılık kanunu gereği 

faaliyet lisansı alabilmiştir. Bu üç banka Afganistan’ın ekonomik 

kalkınmasına önemli hizmetler yapmıştır. Bu gelişmeler ile beraber 

devlette bankacılık sektörünü ciddiyetle takip etmiş ve desteklemiştir. 

Hükümet ekonomiyi daha da geliştirme adına bir başka ticari banka 

kurmayı planlamış ve 1976 yılında 100 Milyon AFN sermaye ile Bank 

İnkişaf Sâdirat (İhracat Kalkınma Bankası) kurulmuş ve uzun süre faaliyet 

göstermiştir (Mesut, 2017: 137). Bank İnkişaf Sadirat’ın sermayesinin % 

80’i Emeklilik ve Hazine Başkanlığı, % 10’nu Ticaret ve Sanayi Odaları, 

% 3,3’ü Halı İhracatçıları Birliği, % 3,3’ü Karakul Enstitüsü ve % 3,4’ünü 

ise Kuru Üzüm İhracat Geliştirme Enstitüsü oluşturmuştur. Bu banka yeni 

bankacılık yasasının çıkarılmasıyla ilgili bütün şartları sağladığı için 2003 

yılında tekrar faaliyet lisansı almış ve günümüzde de faaliyetlerine devam 

etmektedir (Arif, 2016: 53). 

 Maden ve Sanayi Bakanlığı’nın önerisi üzerine, özel endüstriyel 

projelere ve endüstriyel büyümeye yardımcı olmak üzere 1956 yılında 

Endüstriyel Kredi Çantası 200 Milyon AFN sermaye ile kurulmuş ve 1966 

yılında Bank İnkişaf Sanaati (Sanayi Kalkınma Bankası) olarak 

değiştirilmiştir. Sanayi Kalkınma Bankası, müşterilerin isteği üzerine 

toplam sermayesi 240 Milyon AFN çıkarılmış ve 1976 yılında hükümete 

devredilerek toplam sermaye miktarı ile kamulaştırılmıştır (Afganpaper, 

2014: 1). Bu banka kısa, orta ve uzun vadeli kredileri % 8-10 faiz 

karşılığında fon sağlamıştır. Bank İnkişaf Sanaati yeni bankacılık kanunu 

sonrasında faaliyet lisansını onaylanmayarak faaliyetine izin 

verilmemiştir. Bu bankanın esas amacı üretken ve verimli proje 

faaliyetlerini teşvik etmek, geliştirmek ve sürdürmek için gerekli fonu 

sağlamaktır. Bu bankanın başlıca görevlerini ise aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (Arif, 2016: 51).  

- Endüstriyel projelere kredi sağlamak, 

- Sanayi kuruluşlarına kredi vermek ile  

- Sanayi işletmelerine ortak olmaktır.  
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 Afganistan bankacılık tarihinde ilk İslami banka; Gulabuddin Shirzai 

İslam Bankası adı altında 1993 yılında toplam 3 Milyar AFN (2 Milyon 

Dolar) sermaye ile Kabil’de kurulmuştur. Bankanın sermayesi Gulabuddin 

Shirzai Adında bir iş adamının kişisel yatırımından oluşmaktadır 

(Afganpaper, 2014: 1). Bu banka Afgan-Rus savaşı döneminde kurulduğu 

için güvenlik koşulları, finansal ve nakliye sorunları ve mesleki 

kadrosunun yeterli olmaması nedeniyle faaliyete başlayamamış ve 2003 

yılında yeni bankacılık kanununun şartlarını da sağlayamadığı için 

bankacılık lisansı alamayarak bankacılık sisteminden çıkmıştır (Arif, 

2016: 54). 

 2003 yılında çıkarılan yeni bankacılık kanunu ile de ülkenin ekonomik 

programlarını yürütmeleri, kârlı ve üretken ekonomik faaliyetler için 

finansal kaynaklar sağlamaları için özel bankaların kurulmaya 

başlanmıştır. Afganistan’da tamamı DAB tarafından kontrol edilen ve 

denetim altında tutulan kamu ve özel bankalar bulunmaktadır (Popel, 

2012: 1).  

 Yaklaşık 30-40 yıl süren savaşlar sonrası Afganistan finans sektörü ve 

özellikle de bankacılık sektörü hızla gelişmektedir. Afganistan’da 2003 

yılından günümüze kadar 16 banka kurulmuştur. Bu bankaların en 

güçlüleri; Almanya Kommer Bankası desteği ile faaliyette bulunan 

Afganistan Uluslararası Bankası (AIB), Azizi Bankası, 15 Eylül 2012 

tarihinden itibaren Afganistan’daki operasyonlarını Afganistan 

Uluslararası Bankası’na (AIB) devreden Standart Charter Bank ve ilk defa 

küçük kredileri sağlayan ve Almanya Kalkınma Bankası (KFW) tarafından 

desteklenen The First Micro Finance Bankası’dır.  

 Afganistan’da banka işlemleri gelişmekte, yurt içi ve yurtdışı para 

havaleleri de bu bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Afganistan’da 

yıllardır faaliyet gösteren güçlü ve güvenilir bir diğer banka ise Kabil 

Bankası’dır. Ancak 2010 yılının Eylül ayında bankanın içinde ve dışında 

yasadışı borçlanma ve zimmete para geçirme gibi bazı haberler sonrasında 

müşterilerinin çoğunluğu paralarını bu bankadan çekerek bankanın 

finansal gücünü zayıflatmış ve kriz ortaya çıkmıştır (Hotak, 2013: 13).  

 Dünya ülkelerinin ekonomik sınırlarının genişlemesi ve dolayısı ile 

ekonomik fırsatların niteliksel olarak artması, finansal ilişkilerin de 

küreselleşmesi ve bütünleşmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, 

Afganistan’daki savaş sonrası mevcut durumu iyileştirmek ve geliştirmek 

için uluslararası toplumun da yardımıyla para reformu, bankacılık 

sektörünün güçlendirilmesi ve hukuk üstünlüğünün dönüşümü gibi 

yeniden yapılandırmalar 2003 yılından itibaren başlatılmıştır. Bu 

çerçevede 2003 yılında DAB Kanunu ve Afganistan Bankacılık 

Kanunu’nun yürürlüğe girmiştir. Yeni bankacılık sistemi, 2001 yılı öncesi 

mevcut kanuna kıyasla tamamen yeni kurallarla tasarlanmıştır. Yeni sistem 
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kapsamında DAB, bir kamu bankası ve bankaların bankası statüsünü 

tamamen üstlenmiş ve bankacılık faaliyetlerine yeniden başlamıştır (Arif, 

2016: 55-56). 

 Afganistan’da bankacılık işlemleri ile ilgili bir diğer yenilik ise 2001 

yılı sonrası kullanılmaya başlayan banka çekleridir. Banka çekleri 

günümüzde her ülkede olduğu gibi Afganistan’da da genel olarak yaygın 

biçimde kullanılmamaktadır. Afganistan’da tüm bankalar müşterileri isteği 

üzerine çek vermektedir. Her banka çek defteri 25 yapraktan oluşup 250 

AFN karşılığında, bankalar tarafından aşağıda belirtilen koşulların 

gerçekleşmesi halinde verilmektedir (www.azizibank.com). 

- Çek defteri talep etmek için ilgili bankaya türünü belirterek dilekçe 

verilmesi,   

- Çek defteri talep edilen bankadan talep eden kişi adına banka hesabı 

olması, 

- Banka hesabında en az 25.000 AFN ya da daha fazlası para olması, 

- İşletme için bir çek defteri talep ediliyorsa, işletme tarafından talep 

edilmesi, 

- İşletme çek defterini talep eden kişi, işletme tarafından bankaya 

tanıtılması, 

- Verilen her çek yaprağında en az 1.000 AFN olması, 

- Verilen çek üzerinde tarih, alacak kişinin açık kimliği, veren kişinin 

kimlik bilgileri, para miktarı (harf ve rakam) olarak ve banka hesap 

numarası kontrol listesinde yazılı olması ve çek üzerinde açık bir 

şekilde çeki veren kişinin imzasının olması gerekmektedir.  

5.2. Afganistan’da Faaliyet Gösteren Bankalar 

 Afganistan’da 2019 yılı itibariyle 3’ü kamu, 7’si özel sermayeli ve 2’si 

Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne ait banka olmak üzere toplam 12 ticari 

banka faaliyet göstermektedir. Söz konusu bu bankaların Afganistan’daki 

iç savaşı sırasında faaliyetlerini durdurmadıkları göz önüne alındığında, 

ülkedeki bankacılık hizmetlerine erişim diğer ülkelere kıyasla hala düşük 

düzeydedir. 2016 yılına kadar Afganistan’da faaliyet gösteren bankaların 

sayısı 18 olarak açıklanmış, ancak ülkenin en büyük mali yolsuzluğu kabul 

edilen Kabil Bankası krizinin ardından 6 banka kapatılmıştır. 2019 yılının 

ilk çeyrek verilerine göre, 12 bankanın toplam sermayesinin yaklaşık 298 

Milyar AFN (yaklaşık 3,8 Milyar $) olduğu ifade edilmektedir. Bu 

bankalardaki mevduatın 254 Milyar AFN (yaklaşık 3,3 Milyar $) ve 

bankaların ana sermayesinin ise 44 Milyar AFN (yaklaşık 569 Milyon $) 

olduğu belirtilmektedir (www.bbc.com).  
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Tablo 1:Afganistan’da Faaliyet Gösteren Bankalar (2019) 

Banka Adı Özelliği 
Kuruluş 

Tarihi 
Çalışan Sayısı 

Bank-e Milli Afghan Kamu 2004 680 

Afghanistan International Bank Özel 2004 838 

Pashtany Ticaret Bankası Kamu 2004 195 

New Kabul Bank Kamu 2011 1.902 

Azizi Bank Özel 2006 1.667 

National Bank of Pakistan Yabancı 2003 33 

Bank Alfalah Limidet Yabancı 2005 69 

Afghan United Bank Özel 2007 520 

The First Micro Finance Bank Özel 2004 1.157 

Ghazanfar Bank Özel 2009 367 

Maiwand Bank Özel 2008 722 

Islamic Bank of Afghanistan Özel 2009 832 

                         Kaynak: (www.dab.gov.af). 

5.2.1. Kamu Kesimine Ait Ticari Bankalar 

 2003 yılında Afganistan’da yeni bankacılık kanununun 

uygulanmasından sonra, ticari veya mevduat kamu bankaları, Bankacılık 

Kanunu’nun 85. Maddesine göre “bankalar kimliği belirsiz ya da açtığı 

hesap aracılığı ile terör örgütlerine veya faaliyetlerine destek olan ve kara 

para aklama gibi suç faaliyetleri ile ilgili şüpheli kişilere banka hesabı 

açamaz ve hizmeti veremez” ibaresi yer almaktadır. Ayrıca bankalar, 

banka hesabı açtırma talebi aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde bir 

banka hesabı açmak ve bankacılık hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Kamu 

bankaları arasında; Bank-e Milli Afghan, Pashtany Bank ve New Kabil 

Bank bankaları yer almaktadır. Bu üç bankanın tamamı devlete ait olup, 

şirket olarak yönetilmektedir (Arif, 2016: 70).  

5.2.2. Özel Kesime Ait Ticari Bankalar 

 Afganistan’da kamu ekonomisinin genişlemesi ve ihtiyaçların 

karşılanması için özel sektör faaliyetlerinin büyümesi ve gelişmesi de 

gerekmektedir. Özel sektör faaliyetleri çerçevesinde vatandaşların 

kollektif ekonomisi artacak ve böylece daha geniş ekonomik kalkınma 

yollarına etkili olacaktır. Afganistan’da ekonomik faaliyetler ile 

yatırımların geliştirilmesi için özel bankaların kurulması gerektiği 

uzmanlar tarafından önerilmiştir. Afganistan’da özel bankaların 

kurulmasının temel amacı ekonomik kalkınma ve güçlü piyasaların 

oluşturulmasıdır. Ancak gayri meşru kullanımlar, özel bankalar 

gelişmelerini engelleyen en büyük zorluklar arasında gösterilmektedir 

(Siavash, 2010: 1). 

 Afganistan’da hali hazırda 7 özel banka faaliyet göstermektedir. Bu 

bankalar sırasıyla Azizi Bank, Ghazanfar Bank, Afghan United Bank, 
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Maiwand Bank, The First Micro Finans Bank, Afghanistan International 

Bank (AIB), Islamic Bank of Afghanistan (IBA), bankalarıdır. Bu bankalar 

geleneksel bankacılık işlemlerinin yanı sıra İslami bankacılık hizmetleri de 

sunarak, vatandaşlarına kısa ve uzun vadeli krediler ile birçok projenin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

5.2.3. Yabancı Sermayeli Özel Ticari Bankalar 

 Afganistan bankacılık sisteminde, yeni bankacılık kanunu gereği 

yabancı bankaların kurulmasına da yer verilmiştir. Bu bağlamda yabancı 

bir banka DAB’dan bankacılık lisansı alabilmekte ve bu lisansa göre 

faaliyetlerini sürdürebilmektedir (Arif, 2016: 99). Yeni bankacılık 

kanununun yürüklüğe girmesiyle birlikte Afganistan’da birçok yabancı 

banka, bankacılık lisansını alarak Afganistan’da şube açmış ve bankacılık 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak bu bankaların bazıları zaman geçtikçe 

hem yasal hem de zarara uğraması nedeniyle kapanmış ya da kapatılmıştır. 

Hali hazırda Afganistan’da iki yabancı banka faaliyet göstermektedir. 

Bunlar Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne ait Bank Alfalah Limited, National 

Bank Pakistan’dır.  

5.2.4. Kapatılan Bankalar 

 2016 yılına kadar Afganistan’da faaliyet gösteren bankaların sayısı 18 

olarak açıklanmıştır. Afganistan’ın en büyük mali yolsuzluğu kabul edilen 

Kabil Bankası krizinin ardından üçü yerli özel sermayeli ve üçü yabancı 

sermayeli olmak üzere toplam 6 banka kapatılmıştır. Kapatılan yabancı 

bankalar arasında İran İslam Cumhuriyeti’ne ait Arian Bank, Pakistan 

İslam Cumhuriyetine ait Habib Bank Limited ve Hindistan’a ait Punjab 

National Bank (PNB) bankaları yer almaktadır (www.bbc.com). 

Tablo 2: Afganistan’da Kapatılan Bankalar 

Bankanın Adı Açılış Tarihi 
Kapanış 

Tarihi 
Kapanış Nedeni 

Standart Charter 

Bank 
2004 2012 Devir 

Brac Afganistan 

Bank (BAB) 
2006 2019  İflas 

Arian Bank 2004 2019 Kötüye Kullanma 

Habib Bank Limited 2004 2019 Kötüye Kullanma 

Punjab National 

Bank (PNB) 
2004 2018 Zarar 

Bakhter Bank 2009 2019 
Katılım Bankasına 

Dönüşme 

 Kaynak: (www.bbc.com). 
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5.3. Afganistan Merkez Bankası (DAB) 

 Afganistan’da dış ticaretin belirli bir düzene girmesi, ithalat ve ihracat 

işlemlerinin geliştirilmesi gibi nedenlerle Abdul Mecit Zabulli 

önderliğinde ilk başta Anonim Şirket olarak kurulan ve 1933 yılında Bank-

e Milli Afgan adını alan ilk banka kurulmuştur. Bank-e Milli Afghan’ın 

kurulmasından kısa bir süre sonra Merkez Bankası’nın görevleri arasında 

yer alan döviz alım-satım işlemleri yapılmaya başlamıştır. 1935 yılında ise 

sarraflar tarafından yürütülen serbest piyasa işlemleri hükümet tarafından 

yasaklanmış ve bu işlemler Bank-e Milli Afghan’a devredilmiştir. Bu 

banka döviz işlemlerinin kontrolünü tamamen sağlayabilmek için Kabil ve 

Kandahar’a da şube açarak, özel döviz satıcılarına karşı mücadeleyi 

başlatmıştır (Aminyar, 2020: 3). 

 Ülkede Merkez Bankası’nın olmaması, Bank-e Milli Afghan’ın bu rolü 

ve görevleri alması sonucunu doğurmuştur. O dönemde yapılan tüm 

bankacılık ve parasal işlemler bu banka ile düzenlemiştir. Bank-e Milli 

Afghan, o zamanki hükümetin önderliğinde para basmaya başlayan ve 

ülkede banknot ihraç eden ilk bankadır. Bu hassas ve önemli dönemde 

hükümetin Afganistan’da bir Merkez Bankası kurulması fikri ele alınmıştır 

(Mesut, 2017: 137). Bu çerçevede tanımlanmış görev ve yetkileri ile Da 

Afghanistan Bank, Afganistan Temsilciler Meclisi’nin (Wolesi Jirga) 

03.02.1318 (Hicri) ve 23 Nisan 1939 (Miladi) tarihli 152 numaralı ve 

Afganistan Senatosu’nun (Mişrano Jirga) 12.06.1318 (Hicri) ve 05 Eylül 

1939 tarihli 11 numaralı onayı ile 120 Milyon AFN sermaye ile başkent 

Kabil’de kurulmuştur. 

 DAB kuruluş tarihinden 2001 yılına kadar ki süreçte devletin 

bankacılık ve para politikalarının yönetiminin yanı sıra ticari faaliyetlerde 

de bulunmuştur. Ancak 2002 yılından sonra Afganistan Anayasası’nın 12. 

maddesine göre DAB, Merkez Bankası olarak kabul edilmiş ve kendine 

özgü görev, amaç ve sorumlulukları ile bağımsız bir kurum konumuna 

getirilmiştir (www.dab.gov.af). DAB kuruluşundan sonra daha önce Bank-

e Milli Afghan’ın yerine getirdiği banknot basma ve ihraç etme imtiyazı 

gibi devlet bankacılık işlemlerini devralmıştır. Para basmanın yanında 

başlangıçta daha çok ticaret, sanayi ve tarım alanlarında da faaliyet 

gösteren DAB, inşaat ve ekonomik faaliyetlerde de önemli rol oynamıştır 

(Arif, 2010: 36-37). 

 Taliban Rejiminin 2001 yılında gücünü kaybetmesi ile birlikte Merkez 

Bankası da görevlerini yerine getiremeyen bir kuruma dönüşmüştür. Yasal 

bir boşlukta faaliyet göstererek, en temel finansal hizmetleri dahi 

sunamayarak etkinliğini tamamen yitirmiştir. O zaman ki şartlar altında 

temel teknolojik kaynakları ve alt yapısı (elektrik ve su tesisatı gibi) 

olmayan bir Merkez Bankası’nın işlevlerini de yerine getirmesi de 

mümkün değildir. Ülke genelindeki 89 şubesinin 20’sinden fazlası temel 
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merkezi bankacılık işlemleri için gerekli altyapı ve donanıma sahip 

değildir. Uluslararası kuruluşlar ve ikili ortakların yardımıyla Merkez 

Bankası, bağımsızlığı ile ilgili yasal zorluklar da dâhil olmak üzere 2002 

yılının ortalarında yeniden yapılandırılmaya ve modernize edilmeye 

başlanmıştır. Ancak 2003 yılı Aralık ayına kadar DAB, modern merkez 

bankacılığının temel standartlarının çok gerisinde kalmıştır. 2001 yılının 

Aralık ayında para ve bankacılık kanunları finansal sektör için yasal 

çerçeve sağlamıştır. 2002 yılının Mart ayında IMF incelemesi yapılmış ve 

inceleme sonucunda mevduatın ciddi pratik zayıflıkları, yetersiz uyum 

sorunları olduğunu ve uluslararası uygulamalarla büyük ölçüde tutarsız 

olduğu tespit edilmiştir (The World Bank, 2020, 25). 

 Uzun süre devam eden savaşların diğer sektörleri de etkilemesi ile 

birlikte, DAB’ta yürütülen finansal işlemler çeşitli aksaklıklara 

uğratmıştır. DAB ve Afganistan’ın bankacılık sistemi, 2002 yılında 

Anayasa’nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir döneme girmiştir. DAB’ın para 

reformu ve yeni para biriminin de düzenlenmesi, Afganistan parasal 

dönüşümünü sona erdirmiş ve ülkedeki enflasyon krizini azaltılabilmiştir. 

Beş yıl içinde ilk kez, DAB beş yıllık bir stratejik planını hazırlayarak 

uygulamaya koymuştur. 2009 yılında başlayıp 2013 yılına kadar devam 

eden bu plan, bankanın fiyat istikrarı ve sağlam bir finansal sistem 

oluşturma misyonunu yerine getirme konusundaki kararlılığının bir 

göstergesi olmuştur (Haydari, 2013: 1).  

5.3.1. Afganistan Merkez Bankası’nın Amaçları, Görevleri ve 

Yetkileri 

 DAB’ın temel amacı yurt içinde fiyat istikrarını sağlamak ve 

korumaktır. Ayrıca istikrarlı bir piyasa temelli finansal sistemin 

likiditesini, ödeme gücünü ve işleyişini güvenli, sağlam ve etkin bir şekilde 

yürütmektir. Bunlara ek olarak DAB Devletin genel ekonomik 

politikalarını destekleyerek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin de 

sağlanmasına yardımcı olmaktır (Arif, 2016: 59). DAB yerine getirmesi 

gereken görevleri ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (ALEP, 2011: 235).  

- Afganistan’ın para politikasını formüle etmek, kabul etmek ve 

yürütmek, 

- Afganistan’ın döviz politikası ve değişim düzenlemelerini formüle 

etmek, kabul etmek ve yürütmek, 

- Afganistan’ın resmi döviz rezervlerini tutmak ve yönetmek, 

- Afganistan’ın banknot ve madeni paralarını basmak ve ihraç 

etmek, 

- Devlet’e bankacı, danışman ve mali aracı olarak hizmet etmek, 

- Lisans vermek veya tescil etmek ve bankaları, döviz satıcılarını, 

para hizmeti sağlayıcılarını, ödeme sistemi operatörlerini, menkul 

67



 

kıymet hizmet sağlayıcılarını, menkul kıymet transfer sistemi 

operatörlerini vb. diğer hususların yasaya uygun olarak gözetimini 

yapmak ve denetmek ile 

- Ödemeler için sağlam ve verimli sistemler kurmak, bu sistemleri 

sürdürmek ve teşvik etmek, Devlet veya Merkez Bankası 

tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin ve ödeme işlemlerinin 

mahsuplaştırılmasını yapmak olarak belirlenmiştir. 

 DAB yetkilileri 01 Haziran 2020 tarihinde bankanın brüt döviz 

rezervleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu bağlamda DAB’ın brüt 

uluslararası rezervleri 9 Milyar ABD Dolar’a ulaştığını belirtmiştir. Banka 

yetkilileri bankanın döviz rezervlerinin küresel yardımların azaldığı bir 

dönemde 9 Milyar ABD Dolar olmasının büyük bir başarı olduğunu ifade 

etmişlerdir (www.dab.gov.af). 

5.4. Afganistan Bankalar Birliği 

 Afganistan Bankalar Birliği (ABA), Afganistan’da güçlü, sağlıklı ve 

rekabetçi bir bankacılık sektörünü teşvik etmeyi amaçlayarak 2012 yılında 

9 lisans sahibi banka tarafından kurulmuştur. Bu birlik Afganistan 

bankacılık sektörünün ortak çıkarlarını temsil etmektedir. ABA üye 

bankalar tarafından finanse edilmektedir. Ancak kendi gelirlerini, yönetme 

ve bağışları da kabul etme yetkisine sahiptir. Birlik kuruluşundan bu yana 

üyeleri adına anlamlı bir şekilde hareket edebilen proaktif bir kuruluş olma 

yolunda önemli hizmetler sunmuştur. Ayrıca ABA Afganistan’da faaliyet 

gösteren tüm sektörlerdeki işletmeleri kapsayan yatırım yapma teşviki adı 

altında sempozyum konferans, seminer vb. eğitim programları 

düzenleyerek ülkedeki finansal sisteme olan katılımı genişletmek için 

önemli adımlar atmaktadır (www.aba.org.af). 

5.5. Afganistan’da Elektronik Bankacılık 

 Günümüzde mobil internet ile iletişim ağlarının da gelişmesiyle birlikte 

yeni nesil e-bankacılık uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu durum ise e-

bankacılık olarak adlandırılır. Afganistan’da bu tür hizmetler temel ve 

kısıtlı olarak yürütülmektedir. Elektronik bankacılığın özellikle gelişmiş 

ülkelerde büyümesine ve gelişmesine rağmen, Afganistan’da e-

bankacılığın kullanımı oldukça az olup bu hususta farkındalık ta yine aynı 

şekilde çok düşük seviyededir (Khawari, 2014: 1). Afganistan’da faaliyet 

gösteren yerli ve yabancı bankalar, elektronik bankacılık ürünlerini 

kullanmakta olup gelişimin her geçen gün giderek artması beklenmektedir 

(Arif, 2016: 113). 2005 yılı itibariyle bankaların çoğu temel e-bankacılık 

hizmetlerini, bireysel ve kurumsal müşterileri çekmek amacıyla sunmaya 

başlamıştır. Ancak çoğunda alt yapı ve bu husustaki bilincin yetersizliği, 

operasyonların kısıtlı bir şekilde yürütülmesine yol açmıştır. Bankacılık ile 

ilgili yasal düzenlemeler, teknolojik sınırlamalar, insanların sınırlı bilgi 

düzeyi, internete yetersiz erişim, zayıf rekabetçi işgücü piyasası, hükümet 
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desteğinin yetersizliği ve güvenlik sorunları, ticari bankaların uzak 

bölgelerdeki faaliyetlerini sınırlandırmaktadır.  

 Afganistan’da, hemen hemen bütün özel ve devlet bankaları 

müşterilerine e-bankacılık hizmetleri sunmakta olup, hizmet ağı her geçen 

gün giderek artmaktadır. Bunlar; ATM’ler, POS Cihazları, Ana Kartlar, 

Master Kartları, SMS Bankacılığı, Online Para Havaleleri gibi 

uygulamalardır. Bu uygulamalar sonucunda bankalarda yaşanan uzun 

kuyrukların hafifletilmesi planlanmaktadır. Böylece müşterilerin de 

refahının arttırılması amaçlanmaktadır (Karimi, 2016: 7-8). DAB’ın 2019 

yılı Mart ayı raporuna göre Afganistan’da 351 adet ATM ve banka 

müşterilerinin kullanması için işletmelere dağıtılan 105 POS Cihazı 

bulunmaktadır. Buna ek olarak ülke genelinde 282.855 adet banka kartı ise 

aktif olarak kullanılmakta olup kullanım oranı her geçen gün hızla 

artmaktadır (www.dab.gov.af). 

 Afganistan’da Roshan Telekom Company tarafından kullanılabilen bir 

başka gelişme ise mobil bankacılık hizmetidir. Bu hizmet, Aziz Bank ve 

diğer bazı bankalarda hesabı olanlara Roshan Telekom Şirketi tarafından 

sunulmaktadır. Bu hizmet, ülke genelinde 34 ilde mobil hesaplara erişimi 

sağlamaktadır. Son yıllarda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın 

(USIDA) yardımıyla diğer bankalar da mobil bankacılık hizmetleri 

verebilme potansiyeline sahip olmuştur (İslam Zadeh, 2012: 1). 

5.6. Afganistan’da Katılım Bankacılığı 

 Katılım bankacılığı diğer ülkelerde faizsiz bankacılık ya da kar ve zarar 

ortaklığı olarak ta faaliyet gösterirken Afganistan’da bu bankalar, İslami 

Bankacılık adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Geleneksel bankaların 

faiz bazlı işlem yapması, halkın bu bankalara sıcak bakmamasına yol 

açmıştır. 1992 yıllına kadar Afganistan’da katılım bankacılığı ile ilgili 

herhangi bir yasa veya kararname hazırlanmamıştır. 1992 yılında 

mücahitlerin iktidara gelmesi ile birlikte 1994 yılında bankacılık sistemi 

ile ilgili 35 maddeden oluşan bir yönetmenlik hazırlanmıştır. Söz konusu 

yönetmenliğin 3. maddesinde özel bankaların mudarebe-i şerri’i 

metoduyla faaliyet göstermelerine imkân tanınmıştır. Ancak mücahitler 

arasındaki anlaşmazlıklar iç savaşın çıkmasına neden olmuştur (Fayyaz, 

2019: 15). Mücahitler Hükümeti’nin çıkarttığı bu yönetmelik 

Afganistan’da İslâmî bankacılık yolunda atılan ilk adım olarak kabul edilir. 

Nitekim bu yönetmeliğin ilgili maddesine dayanarak Afganistan’da 

kurulan ilk İslami banka Gülâbüddin Şirzâî isimli işadamının kurduğu 

bankadır. Gülâbüddin Şirzâî İslâmî Bankası 26 Eylül 1993 yılında 3 Milyar 

AFN sermaye (yaklaşık 2 Milyon ABD Doları) ile kurmuştur. Ancak bu 

bankanın kurulduğu dönemde Afganistan’da iç çatışmaların devam ediyor 

olması başkent Kabil merkezinde dahi tam güvenliğin sağlanamaması 

nedeniyle ülkede bankacılık sistemi durma noktasına gelmiştir. 
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Dolayısıyla Gülabüddin Şirzâî İslâmî Bankası büyük bir risk alınarak 

kurulmuş, ancak güvenliğin olmayışı ve İslâmî bankacılık alanında 

yetişkin eleman eksikliği vb. sebeplerden dolayı herhangi bir ilerleme 

kaydedememiş ve kurulduktan kısa bir süre sonra kapanmıştır (Şaban ve 

Eset, 1994: 145).  

 Afganistan’da devam eden iç savaşlardan dolayı 2003 yılına kadar 

bankacılık faaliyetleri tam olarak gerçekleşmemiş ve gelişmemiştir. 2001 

yılında iç savaşın sona ermiş ve yeni hükümetin kurulması ile birlikte 2003 

yılında yeni bankacılık kanununu hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ancak yeni kanunda katılım bankacılığı ile ilgili herhangi bir açık 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolasıyla Afganistan’da bağımsız bir 

şekilde çalışan katılım bankası kurulmamıştır. Durumun farkına varan 

yöneticiler ve konvansiyonel bankalar İslam dininde faizin haram olması 

nedeniyle vatandaşların yastık altında tutuğu birikimleri dolaşıma sokmak 

için İslami bankacılık sisteminin kurulması amaçlanmış ve bu nedenle 

faizsiz bankacılık sistemi kurulma süreci hız kazanmıştır (Fayyaz, 2019: 

15-16). DAB kendisine verilen yetkilere dayanarak İslami bankacılık 

faaliyeti yürütmek isteyen geleneksel bankalara, Pencere Sistemi şeklinde 

İslami bankacılık faaliyetlerini yapmalarına müsaade etmiştir. 2015 yılında 

çıkartılan ve 178 maddeden oluşan bankacılık kanununun 88-91 

maddelerinde İslâmî bankacılık ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

İslâmî bankacılık ile ilgili bu düzenlemede İslami bankacılık işlemlerinin 

İslami kurallara uyma hükmü olduğu ve Merkez Bankası’nın da bu konuda 

herhangi bir kural koyma yetkisinin olmadığını belirtilmiştir (Afgan 

Bankacılık Kanunu, 2015: 195). 

 Merkez Bankası, 2015 yılında İslami bankacılığı kurumlar için Bahreyn 

Tabanlı Muhasebe ve Denetim Örgütü tarafından yayınlanan standartlara 

dayanan kurallar ile İslami bankacılık için bir düzenleme çerçevesi 

yayınlamıştır (Reuters, 2018:1). Günümüzde Afganistan’da % 100 İslami 

bankacılık işlemi yapan ve Islamic Bank of Afganistan adı altında faaliyet 

gösteren banka 24 Nisan 2018 tarihinde faaliyete başlamıştır (ACCI, 

2018).  

 Hali hazırda Afganistan’da toplam 7 ticari bankadan 1’i % 100 İslami 

bankacılık işlemleri diğer 6’sı ise geleneksel bankacılık işlemlerinin yanı 

sıra pencere sistemi metoduyla müşterilerine İslami bankacılık işlemlerini 

sunmaktadır. Bu bankaların 2’si New Kabul Bank ve Bank-e Milli Devlet 

Bankası ve Islamic Bank of Afghanistan, Ghazanfar Bank, Afganistan 

International Bank (AIB), Afgan United Bank ve Maywand Bank özel 

sermayeli bankalardır (The Daily Afghanistan, 2018).  

5.7. Afganistan Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar  

 ABD Yeniden Yapılanma Genel Müfettişliği (SİGAR) raporunda 

Afganistan bankacılık sisteminin hala kırılgan ve istikrarsız olduğunu 
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belirtmiştir. Raporda, DAB’ın banka kurumlarının faaliyetlerini 

yasallaştırması, sektörü desteklemek ve geliştirilmesi için daha fazla adım 

atması gerektiği belirtilmiştir. Rapora göre bankacılık denetim yasasının 

sistematik olarak yetersiz ve bunun yönetimsel ve finansal alanlarda da bir 

eksiklikler oluşturduğunu, personel kapasitesi, iç denetim, kredi analizi ve 

kurallara uyma konusundaki sıkıntılar üzerinde durulmuştur. DAB’ın 

sınırlamalarının ve yetersizliğinin ülkedeki tüm bankacılık faaliyetlerini 

gölgede bıraktığı belirtilmiştir (www.bbc.com).  

 Parasal reform, Yeni Bankacılık Kanunu ve DAB Kanunu uluslararası 

toplum yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu gelişmeler 2001 

yılından sonra kurulan devletin finans sektörünü güçlendirilmesi için 

büyük kazanımları arasındadır. Afganistan ekonomisinin geliştirilmesi, 

uluslararası ekonomik ilişkilere uyum sağlaması gerektiği için önemli bir 

süreçten geçmiştir. Ancak bu süreçte Afganistan bankaları, aşağıda kısaca 

özetlenen sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Arif, 2016: 142-146). 

1. Halk bilinç düzeyinin düşük ve bankacılık sisteminin de ani 

gelişmelere hazır olmaması,  

2. Afganistan’daki savaşların ve istikrarsızlıkların, banka 

çalışanlarının yanı sıra banka müşterilerinin bankacılık kültürü 

anlayışını azaltmış, bu durum güvensizlik ve hizmetlerin de yavaş 

yürütülmesi, 

3. Savaş dönemi nitelikli ve deneyimli banka personellerinin ülkeden 

kaçması,  

4. Yaşanan savaşlar ve iç istikrasızlıklar sonucunda zarar gören 

bankaların yeniden inşası ve yapılandırmasının gerekliliği,  

5. Bankaların savaş öncesi verdiği büyük miktarlarda kredi 

müşterilerinden tahsil edilmesi veya müşteriler silahlı güçler 

oluşturarak borçlarını ödemek istememesi, bankaları maddi 

sıkıntılarla karşı karşıya kalması, 

6. Yerel ve silahlı otoritelerin ve hatta devlet kurumlarının müdahalesi 

ile bankacılık düzenlemelerinin uygulanmasının engellenmesi,  

7. Para reformunun en başarılı proje olmasına rağmen bazı boşluklar 

ve eksiklikler de taşıması,   

8. Afganistan yeni bankacılık kanununun kısmen de olsa Afganistan’ın 

mevcut şartlarına göre tasarlanmamış olması, 

9. Yeni bankacılık kural ve prosedürlerini uygulaması, anlaşılması, 

muhasebe ve işletim sistemlerinin kurulması, modern işletmecilik 

anlayışının sağlanması ile çağdaş teknolojinin kullanılmasının 

zaman, eğitim ve aşırı maliyet gerektirmesi,  

10. Ulusal bankaların yabancı bankalar ile rekabet edememesi,  

11. Kamu bankaları ile özel ve yabancı bankaların tabi olduğu kuralların 

farklılık göstermesi ile 
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12. Reklamlara ilişkin faaliyetlerin düşük olması, yeni müşteri 

çekememe sorunu, müşterilerin ilgisizliği, yeni banka hizmetleri 

için yenilikçi fikirlerin, teknik uzmanların ve modern teknolojilerin 

eksikliği de bankacılık işlemlerinin gelişmesini engelleyen başlıca 

etkenler arasında yer almaktadır. 

6. TÜRKİYE İLE AFGANİSTAN FİNANSAL SİSTEMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

  Türkiye’nin Afganistan’a göre daha gelişmiş ve üst seviyede olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ve 

Afganistan ise az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Çünkü Türkiye 

istikrarlı bir hükümet ve siyasi politikalar ile yönetilirken, Afganistan’da 

tarih boyunca maalesef istikrarlı bir hükümetin kurulması ve siyasi 

politikaların uygulanması gerçekleştirilememiştir. Bu durum 

Afganistan’ın geri kalmasının en önemli nedenleri arasındadır. Türkiye ve 

Afganistan’a ilişkin bazı veriler belirtilmiş olup benzerlikler ve farklılıklar 

Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3: Türkiye ve Afganistan’a İlişkin Genel Bilgiler 

Karşılaştırma 

Unsurları 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Afganistan İslam  

Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

ERDOĞAN 

Muhammed Eşref 

GANİ 

Yönetim Şekli Başkanlık Sistemi Başkanlık Sistemi 

Başkenti Ankara Kabil 

Yüz Ölçümü 783.562 Km² 652.237 Km² 

Nüfusu 
83 Milyon 154 Bin 997 

Kişi 

Tahminen 32 Milyon 

900 Bin Kişi 

Resmi Dili Türkiye Türkçesi Peştuce ve Darica 

İl Sayısı 81 34 

Dini İslam İslam 

Ekonomik Büyüme 

Oranı 
2019 Yılı % 6 2019 Yılı % 3,9 

Para Pirimi Türk Lirası (TL) Afgan Afganisi (AFN) 

Coğrafi Konumu Avrupa ve Orta Asya Güney Asya 

Gelir Seviyesi Üst/Orta Gelir Düşük Gelir 

GSYİH Cari (2019) 754,412 Milyar $ 19,101 Milyar $ 

Kişi Başına Düşen 

Milli Gelir 
9.610 $ 550 $ 

 Afganistan ve Türkiye’nin para politikaları karşılaştırıldığında ise 

Türkiye’nin tarih boyunca istikrarlı bir para sistemine sahip olduğu ve para 

politikalarını da etkin bir şekilde yürüttüğü görülmektedir. Ancak 

Afganistan’da istikrarsızlığın yanı sıra yönetimin de yetersiz olması tarih 

boyunca istikrarlı bir para sistemi ve istikrarlı bir para politikalarının 

uygulanamamasına yol açmıştır. 2001 yılı sonrasında para konusunda bazı 

72



 

yasal düzenlemeler getirilmiş olsa da yapılan düzenlemeler günümüz para 

politikalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte değildir. 

 Finansal sistem açısından bir karşılaştırma yapıldığında, Türkiye 

finansal sisteminin daha çok ABD ve AB tipi bir finansal sisteme yakın 

olduğu görülmektedir. Bu tip finansal sistemlerde bankaların yanı sıra 

banka dışı sermaye kurumları, finansal piyasalar ve sigorta şirketleri yer 

almaktadır. Türkiye’de bu gelişmelerin temeli, 24 Ocak 1980 yılı 

ekonomik istikrar programının uygulanmasıyla başlamıştır. 1980 yılından 

sonra özellikle finansal sistemin merkezi konumunda yer alan finansal 

piyasalarda önemli gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede para ve 

sermaye piyasalarının kurulması sonucunda BİST gibi menkul kıymetler 

borsası kurulmuş ve serbestleşme sürecinin başlamasıyla da yabancı 

yatırımların Türkiye’ye girişi hız kazanmıştır. Bu nedenle Türkiye finans 

sistemi ve yapısı giderek gelişmekte ve günümüzde gelişmekte olan ülkeler 

ile rekabet içerisindedir.  

 Afganistan finansal sistemi incelendiğinde, Afganistan finans 

sisteminin Asya tipi bir finans sistemine benzediği ancak yeterince 

gelişmediği ve birçok eksikliklerin olduğu görülmektedir. Asya tipi finans 

sistemi ağırlıklı olarak merkez bankası, diğer bankalar (yatırım ve 

kalkınma, ticari bankalar) ve bankalar dışı para piyasalarından 

oluşmaktadır. Afganistan finans sistemi; Merkez Bankası’nın yanı sıra 12 

lisanlı ticari banka ve döviz değiştiricilerden oluşmaktadır. Diğer yandan 

finansal sistem paralel olarak ülkenin finans sektörünün gelişmesini 

engelleyen ve havale sistemi olarak adlandırılan ve ülkenin hemen hemen 

her yerinde faaliyet gösteren yetersiz bir sistemin uygulandığı da 

görülmektedir. Afganistan’daki mevcut finans sisteminin ülke 

ekonomisinin kalkınmasına etkisi az olup küresel ekonomik ihtiyaçlarının 

karşılayacak düzeyde değildir. Afganistan finansal sisteminin 

geliştirilmesi ülke ekonomisinin kalkınması için de en önemli hususlar 

arasındadır. Finansal sistemin en önemli unsuru olan bankacılık sektörleri 

karşılaştırıldığında, Afganistan bankacılık sektörünün gerek banka sayısı 

gerekse verdiği hizmet açısından oldukça zayıf olduğu Tablo 4’te 

görülmektedir. 

Tablo 4: Türkiye ve Afganistan Bankacılık Sektörünün Karşılaştırılması 

Karşılaştırma 

Unsurları 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Afganistan İslam  

Cumhuriyeti 

Banka Sayısı 53 12 

Mevduat Bankası Sayısı 32 12 

Yatırım ve Kalkınma Bankası 

Sayısı 
13 0 

Katılım Bankası Sayısı 6 1 

Çalışan Kişi Sayısı 188 Bin 837 10.000 
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Bankaların Toplam Sermaye 

Büyüklüğü 

4 Trilyon 491 Milyar 

708 Milyon TL 
3.8 Milyar ABD $ 

ATM Sayısı 53.024 351 

POS Makinesi Sayısı 1.599.481 105 

Banka Kartı Sayısı 166.211.057 282. 855 

Kredi Kartı Sayısı 69.825.826 Yok 

 Tablo 4 incelendiğinde, iki ülke banka sayıları büyük farklılık 

göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye’deki toplam 53 bankadan 32’si 

mevduat, 13’ü yatırım ve kalkınma, 6’sı kalkınma ve 2’si de TMSF’ye ait 

bankalardır. Afganistan’da ise sadece 12 mevduat bankası faaliyet 

göstermektedir. Bu durum ülkenin bankacılık sektöründe geride kaldığını 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca Afgansitan’da bankacılık 

sektörünün gelişmemesine neden olan bir diğer önemli unsur ise halkın 

banka işlemlerinden habersiz olması ve bu nedenle nakit paralarını 

bankalarda değil evlerinde tutmasıdır. 

 Afganistan’daki banka sermayelerinin Türkiye ile kıyaslandığında 

inişli ve çıkışlı bir trend izlediği, Türkiye’deki oranların ise Afganistan’a 

göre daha yatay seyrettiği görülmektedir. Bunun temel nedeninin ise 

Türkiye’deki bankaların belirli hukuki düzenlemeler ve sınırlar içerisinde 

faaliyet gösterdiği ifade edilebilir. Hukuki düzenlemelerin yapılması ve 

bunların adil bir şekilde uygulanabilmesi için ülkelerin siyasi ve iktisadi 

anlamda güçlü olmasını gerektirmektedir. Türkiye halkına her türlü yaşam 

imkânın sağlaması, kendi vatandaşlarının haklarını koruması, özellikle de 

sağlık ve güvenlik açısından en etkin adımların atılmış olması ve küresel 

baz da çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.  

7. SONUÇLAR 

 Günümüz ekonomilerinde yatırımlar ve tasarruflar farklı ekonomik 

birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki birimi bir araya getirip, 

tasarrufların yatırımlara aktarılmasını sağlayan yapı finansal sistemdir. Bu 

sistem ekonomik performans için hayati öneme sahiptir. Ayrıca finans 

sistemi, ekonomik sistemin en önemli alt sistemi olarak ta 

nitelendirilmektedir.  

 Para insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biridir. Para uzun 

yıllardır süregelen ve yüklenen anlamlar itibari ile çok geniş bir 

perspektiften değerlendirilmektedir. Günümüzde genellikle her ülkenin 

kendisine özgü bir parası bulunmaktadır. Örneğin Türkiye parası Türk 

Lirası (TL) Afganistan parası ise Afgani (AFN)’dir. Ancak her ülkenin 

kendi parasının değeri, yürüttüğü para politikaları, gerçekleştirdiği 

uluslararası ticaret ve ilişkileri nedeniyle birbirinden etkilenmektedir.  

 Afganistan’da paranın kullanımı ile ilgili olarak tarihine bakıldığında, 

1747 yılından önce Afganistan önce Moğol İmparatorluğu daha sonra 
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Safevi İmparatorluğu’nun kontrolünde olması nedeniyle Moğol ve 

Safevilerin parası kullanılmıştır. Afganistan’da Afganlar tarafından 

yönetilen bağımsız hâkimiyet 1747 yılında Ahmad Şah Abdalı’nın Duranı 

İmparatorluğu’nun kurmasıyla başlamıştır. Ancak Afganistan daha sonra 

İngilizlerin işgaline uğramıştır. Afganistan’da istikrarlı bir paranın 

kullanımı ise 1919 yılında İngiltere’den bağımsızlığını aldıktan sonra 

başlamıştır. 1747 yılından 1919 yılına kadar Afganistan’da Afgan 

hâkimleri tarafından bastırılan altın, gümüş ve bakıra dayalı metal para 

sistemi kullanılmıştır. Afganistan’da ilk banknot 1919 yılında Kabil 

Rüpyesi olarak çıkarılmış ve kullanılmıştır. Daha sonra bu para AFN 

olarak değiştirilmiştir. Afganistan’da kullanılan paraların tarihine 

bakıldığında her hükümetin kendi adına para bastırdığı ve daha önce 

kullanılan paraların ise yasaklandığı görülmektedir. Özellikle 1980’li 

yıllarda iç savaş döneminde Afganistan’da iki tür para tedavülde yer 

almıştır. 2001 yılında kurulan yeni hükümet ile birlikte ülke istikrarlı bir 

paraya kavuşmuş, günümüzde yaygın olmasa da kâğıt paranın yanı sıra 

elektronik para da kullanılmaya başlanmıştır.  

 Türkiye ve Afganistan’da izlenen para politikalarına incelendiğinde, 

Türkiye tarih boyunca daha istikrarlı bir paraya sahipken Afganistan’ın 

istikrarlı bir para politikasına sahip olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni 

tarih boyuna Afganistan’da istikrarlı bir devletin olamayışı, komşu 

ülkelerin Afganistan’a müdahalesi ve aynı zamanda Merkez Bankası 

tarafından da etkin para politikalarının yürütülememesidir. 

 Bir ekonominin finans sistemi ve reel kesimi arasındaki ilişkilerin ne 

yönde ve hangi derecede geliştiği, iktisat politikası uygulamaları için son 

derece önemlidir. Nitekim sanayi sektöründeki sermaye birikiminde, tarım 

sektöründeki üretimin sürekliliğinde ve bilgi sektöründeki yeniliklerin 

finanse edilmesinde “gelişmiş”, “etkin”, “sağlam” ve “güçlü” bir finans 

sisteminin var olması önem arz etmektedir. Finansal sistemin önemi 

nedeniyle iktisadî kalkınma ve büyüme konusunda geri kalmış bir ülkenin 

finans sistemini de geliştirmeye ve istikrarlı bir yapı kazandırmaya yönelik 

politikaları uygulaması gerekmektedir. 

 Ekonomik istikrar ancak düzenli ve verimli bir finansal sistem ile 

sağlanabilmektedir. Afganistan’daki finansal yapının işleyişi, iç 

istikrarsızlık ve uzman kadroların yetersizliğinden dolayı ekonomik 

gelişme düzeyinin çok gerisinde kalmıştır. 2001 yılından sonra kurumsal 

bakımdan sağlanan gelişmeler ve yapılan düzenlemelerin Afganistan için 

önemli bir boşluğu doldurduğu birçok ülkeye kıyasla çok geride kaldığı 

görülmektedir. Türkiye finansal yapı; aktif büyüklüğü, fon toplama ve 

kullandırma açısından gelişmekte olan ülkeler arasında iyi bir konuma 

sahiptir.  
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 Türkiye’deki finansal sistem içerisinde birçok kurum ve kuruluş aktif 

bir şekilde yer almaktadır. Bunlar; Merkez Bankası, kamu ve özel sektöre 

ait bütün bankalar, diğer finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri ile yatırım 

şirketleridir. Bankalar; kalkınma-mevduat ile yatırım-kalkınma bankaları 

olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu bankalar da kendi aralarında; kamu, 

özel, yerli ve yabancı bankalar olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer finansal 

kuruluşlar ise, özel finans kuruluşları; faktöring ve leasing şirketleri, yarı-

finansal kuruluşlar ile kredi kooperatifleri olarak sınıflandırılabilir. 1980 

yılı öncesinde Türkiye’deki finansal sistemin iskeletini büyük ölçüde 

Merkez Bankası ve diğer bankalar oluşturmuştur. 1980’li yıllardan sonra 

özel finans kurumları ve leasing şirketleri gibi şirketlerin de girmesiyle 

finansal sistem daha gelişmeye başlamıştır. 

 Afganistan’da finansal sistem, uzun süren savaşlar ve istikrasızlıklar 

nedeniyle neredeyse yok olmuştur. Ancak 2002 yılı itibariyle 

Afganistan’da finansal sistemin yeniden inşasına başlanmış, büyük ölçüde 

Merkez Bankası, 12 ticari banka ve bunların yanı sıra döviz değiştirici 

kurumlar sistemin temelini oluşturmuştur. Afganistan’daki finansal sistem 

ile bu sistemin işleyişi, Türkiye’ye göre oldukça zayıftır. Afganistan 

Hükümeti’nin finansal sistemin geliştirilmesi için büyük ölçüde yatırım 

yapması ve uzman kadroların yetiştirilmesi için gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerden yardım talep etmesi gerekmektedir.   

 Afganistan’da para transferinde kullanılan havale sistemi ülkenin 

hemen hemen her yerinde kullanılmaktadır. Bu sistem aracılığı ile terör 

örgütlerine para aktarımının sağlanması, kara paranın aklanması ve 

yurtdışına para aktarımı yapılmakta ancak bu hizmetler çok az bir 

maliyetle gerçekleştirilmektedir.  

 Türkiye’de para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler incelendiğinde, 

1980 yılının Ocak ayına kadar istenilen seviyelere ulaşamadığı 

görülmektedir. Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler, 24 Ocak 1980 

tarihindeki “Ekonomik İstikrar Programı” adı altında alınan kararların 

uygulamasıyla başlamıştır. Türkiye’de organize ve organize olmayan 

finansal piyasaların büyük çoğunluğu ise 1985 yılı itibariyle kurulmaya 

başlamıştır. Organize olmuş piyasalara örnek olarak BİST Piyasaları, 

Merkez Bankası Piyasaları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ve 

İstanbul Altın Borsası (İAB)  verilebilir. Bankalararası Piyasalar 

(Interbank) ve Serbest Piyasalar ise organize olmamış piyasalara örnek 

olarak verilebilir.  

 Afganistan’da finansal piyasalar hemen hemen hiç gelişmemiştir. 

Afganistan’da belirli bir finansal piyasayı temsil eden kurum 

bulunmamakta olup finansal işlemler 12 ticari banka ile ülke içerisindeki 

serbest piyasalar (sarraflar ve havale işlemi yapan döviz değiştiricileri) 

aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.  
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 Türkiye’de sermaye piyasası ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde 

yaşayan yabancıların ve azınlıkların, hisse senedi ve tahvil gibi yatırım 

araçlarına ilgi duyması sonucu. 1864 yılında Galata Bankerlerinin bir 

dernek kurması, bankaların da yabancı menkul kıymetleri bu dernek 

aracılığı ile el değiştirmesi sonucu oluşmuştur. 1980’li yıllara kadar sadece 

devlet kâğıtlarının işlem gördüğü bu piyasalarda 1985 yılında İMKB 

kurularak, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile borsa 

yeniden düzenlenmiş ve günümüzdeki işleyişine kavuşmuştur.  

 Afganistan finans sektörü içerisinde yer alması gereken organize bir 

menkul kıymetler borsası bulunmamaktadır. Afganistan’da menkul 

kıymetler borsasının kurulabilmesi için mevcut kurallar ve düzenlemeler 

yeterli değildir. Güvenlik sorunları, istikrarsız bir ekonominin olması, 

kamusal bilgi ile düzenlemelerin yetersizliği ve farkındalık bilincinin 

olmayışı hisse senedi piyasasının gelişimini engellemektedir. Buna karşın 

Merkez Bankası ülkenin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 2005 

yılında Sermaye Senetleri Piyasası kurmuştur. 

 Bankacılık sektörü finans sistemin en önemli alt sektörüdür. Bu sektör 

ekonomideki rolünü eksiksiz üstlenip işlevlerini yerine getirirse finansal 

sistem de gelişir. Bankacılık sektöründeki yüksek verimlilik, ekonominin 

diğer sektörlerine de yansımaktadır. Türkiye’deki bankacılık sektörü 

incelendiğinde ise batılı ülkelerdeki gelişmelere karşın, gerek dini inançtan 

kaynaklı gerekse örf ve adetler nedeniyle sektörün gelişimi biraz geç 

başlamıştır. Ancak Türkiye bu süreci çok iyi yöneterek ve yaşanan finansal 

krizlerden de çok önemli dersler çıkararak bankacılık sektöründe gelişmiş 

ülkelerdeki hizmet ve ürün çeşitlerine ulaşmış, bankacılık sektöründe 

sağlam bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye’de 1980 yılında alınan 

kararlardan sonra bankacılık sektöründe önemli adımlar atılmıştır. Bu 

çerçevede bankaların denetlenmesi, kötü rekabetin önüne geçilmesi, 

bankaların işlevsel olarak güçlenmesi için Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu kurulmuştur. Bankacılık sektörü aynı zamanda 

ekonomik kalkınma ve ülkeler arası para ilişkileri için de bir dönüm 

noktasıdır. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası sermayeli bankaların 

kurulması ve yaygınlaşması ile bu bankalar tarafından aktarılan 

kaynakların yatırımlara dönüştürebilmesi önem arz etmektedir. Ancak 

Afganistan’da finansal sistem ve alt bölümü olan bankacılık sektörü uzun 

süre devam eden savaşlardan dolayı etkin bir konuma sahip olamamıştır. 

Bu bağlamda 2001 yılı öncesinde neredeyse yok olmuş bir bankacılık 

sektörü başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin hem maddi hem de 

teknik yardımlarıyla yeniden inşa edilmeye başlanmıştır.   

 Son olarak Afganistan’ın tarih boyunca istikrara kavuşamadığı ve bu 

nedenle ülkenin ekonomik ve siyasi organlarının çok zayıf kaldığı 

bilinmektedir. Afganistan’ın bu durumdan kurtulması için öncelikle 

savaşın sona ermesi, ülke yönetiminin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi, 
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ekonomik ve finans sektörünün güçlenmesi ve alanında uzman 

eğitmenlerin, mesleki bankacıların ve borsacıların yetiştirilmesi 

gerekmektedir. Ancak jeopolitik konumu nedeniyle büyük bir buhran 

içerisinde itilmiş olan Afganistan bu açmazdan kurtulması ve bölge 

güvenliğini tehdit eder konumdan çıkması, bu ülkenin tek başına 

üstesinden gelebilecek bir durum değildir. Bu durumu ortadan kaldırmanın 

tek yolu Afganistan’daki yerel güçler yerine merkezi otoriteye destek 

olmak ve ülke bütünlüğünü tesis etmekten geçmektedir.  
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I. Giriş 

Gençler bir ülkenin geleceği, sosyal dokusunun şekillenmesinde bir 

rehber ve ekonomik yapısının inşasında da bir temeldirler. Gençlerin 

ekonomik ve sosyal problemlerinin çözülebildiği ülkelerin çözümünde 

yeterince başarı göstermeyen ülkelerle karşılaştırıldıklarında, daha 

sağlam ve sağlıklı ilerledikleri görülmektedir. Özellikle, genç nüfusun 

toplam nüfus içindeki payının yüksek olduğu ülkelerde; bu planlamanın 

yapılması, gençlerin demografik ve kültürel yapısının sağlıklı 

şekillendirilmesi gerekir. Gençlere bu bakımdan kendilerini 

geliştirebilecek ve istihdam piyasasında daha geniş yer alabilmelerini 

sağlayacak imkânlar yaratılmalıdır.  

Genç işsizliği pek çok ülkenin ortak makro iktisadi sorunudur. Bu 

sorunun yapısal birtakım nedenlerle ortaya çıkması, yeni çözüm 

arayışlarını beraberinde getirmiştir. Özellikle rekabetin arttığı, 

sınırların kalktığı günümüzde, gençlerin kendilerini kültürel, beşeri ve 

beceri yönüyle geliştirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu 

gerekliliklerle gençler, fırsatları daha fazla araştırmakta ve yakından 

takip etmektedirler. Çünkü kendini geliştirme imkânı yakalayan 

gençler, günümüzde akranlarına göre bir adım daha öne 

geçebilmektedirler.  

Gençlere sunulacak imkânlarda kamu kurumlarına dinamik bir 

görev düşmektedir. Statik yaklaşımların ötesinde, içeriği sürdürülebilir 

bir programla ilerletilebilen dinamik bir yaklaşım etkinlik ve çarpan 

etkilerini gözetmelidir. Devlet organizasyonun gençlere sunacağı 

hizmetler, bir program dâhilinde işletildiğinde etkinliği daha fazla 

olabilmektedir. Avrupa Birliği (AB) gibi farklı gelişmişlik düzeyindeki 

devletlerin entegrasyon ve ortak politikalarla kurduğu çok uluslu 
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yapılar, devletlerin bu tür yapılanmalara ihtiyacını 

somutlaştırabilmektedir. Örneğin AB 2014-2020 Programı kapsamında 

Erasmus+ Ana Eylem alt programları dinamik ve ihtiyaç odaklı olarak 

belirli temalara gençleri yönlendirme yapabilmiştir. Gençlerin talepleri 

ve dünyayı iyileştirmeye dönük hayalleri; pek çok üye ve aday ülkede 

etkin biçimde faaliyete dönüştürülmüş, gençlere kendilerini geliştirme 

noktasında fırsat eşitliği yaratmış, kişisel çaba ve gayretleri ile 

kendilerini geliştirme ve beceri kazanmak isteyenlere yardımcı 

olmuştur.  

AB’nin ortak politikaları çerçevesinde üye ülkelerin aynı düzlemde 

ilerlemeleri ve homojen bir hukuki, ekonomik ve sosyal yapıya sahip 

olmalarını amaçlaması, kendi içinde bir denge barındırmaktadır. Ortak 

Tarım Politikası (OTP), Tek Para Birimi gibi pek çok yönetmeliği ve 

uygulamayı barındıran düzenlemeler, gençlik alanında da ortak 

uygulamaları gerektirmiş ve toplumsal dengenin heterojenlik 

gözetilerek sağlanmasına odaklanılmıştır. Gençlik programları ile 

gençlerin çevre, yoksulluk ve sağlık gibi konularda düşünsel 

zenginliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede hayata 

geçirilen Erasmus programları, gençlere hareketlilik ve yeni kültürleri 

tanımaları anlamında pek çok imkân sağlamakta, kişisel gelişmelerine 

katkı sağlamaktadır (Klemencic, Znidarsiz, Vavpetic ve Martinc, 

2017). Öğrenciler dil öğrenme becerilerini geliştirmekte, beşeri 

sermayeleri güçlenmekte ve kişilik özelliklerinin gelişimine önemli 

katkılarda bulunmaktadırlar (European Commission, 2014, s. 28). 

Programlara katılım sağlayan öğrencilerin entegrasyonu ve kişisel 

gelişimleri, süreç içerisinde kayda değer bir artış göstermektedir 

(Nikolayevna ve Vladimirova, 2018).  

Bu çalışmada, Erasmus Gençlik Programları altında yer alan staj 

hareketliliği, öğrenme hareketliliği, gönüllülük ve politika reformuna 

destek, stratejik ortaklıklar gibi somut ve çerçevesi belirli desteklerinin 

gençlerin istihdamı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu çalışmanın 

hipotezi olarak ortaya konulmuştur. Programların ayrıntıları ile ilgili 

başta Türkiye Ulusal Ajansı (UA) ve AB kaynakları olmak üzere, 

Hatısaru (2017) gibi pek çok kaynakta bilgiler yer almaktadır. Gençlik 

programları kapsamında; gençlerin dijitalleşme ve girişimcilik, çevre 

ve iklim değişiklikleri konularında farkındalıklarının artırılmasına 

dönük faaliyetler ya da yazılım, bilgisayar programı gibi alanlarda 

içerikler ortaya konulabilmektedir (Erasmus+, 2020). Bu çalışmada, 

gençlik programlarında sunulan bu faaliyet ve içeriğin gençlerin kişisel 

gelişimine katkılarda bulunarak istihdam edilebilirliklerini 

kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır.  
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Formel ve formel olmayan eğitim yöntemleri ile beşeri sermayenin 

güçlendirilmesi, ekonomide uzun dönemde istihdam düzeyini 

yükseltmektedir. Türkiye’nin eğitim için yaptığı harcamalar, Avrupa 

Birliği (AB) üyelik sürecinde önemli ölçüde artırmıştır. Bu süreçteki 

kazanımlarından bir tanesi de yirmi yıldan daha uzun bir süredir 

uygulanan Erasmus Gençlik programlarıdır. Bu programlar; teknoloji 

ve yapay zekânın özellikle hizmetler sektöründe iş gücünün ikamesi 

konumuna geçmeye başlamasıyla beraber gençler için iş gücü 

piyasasında önem taşıyan sosyal becerilerinin gelişimine katkıda 

bulunmaktadırlar. Erasmus programları ile gençlerin desteklenmesi, 

istihdamın artırılması anlamında bir ülkenin önemli varlıkları arasında 

yer almaktadır. Gençlik programları, hareketlilik ve stratejik iş birlikleri 

konularında anahtar eylemler içermektedirler. Gençler, istihdam 

piyasası açısından gerekli kabiliyetleri ve donanıma sahip 

olmaktadırlar. Kültürlerarası öğrenme kabiliyetlerini 

geliştirmektedirler, ağ oluşturma ile farklı insanlarla tanışmaktadırlar 

ve istihdam için yeni beceriler kazanmaktadırlar. Erasmus 

programında, finansal kaynakların başvuranlar arasındaki dağılımı 

etkin biçimde sağlandığından, beşeri sermaye ve istihdam başlıkları 

olumlu etkilenmektedir. Bu çalışmada, ülkelerin kalkınma açısından 

çarpan etkisi yaratan gençlik programlarına daha fazla kaynak 

ayırmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Türkiye deneyimi 

değerlendirilerek olası araştırma alanları tartışılmaktadır. Gençler 

arasındaki eğitim düzeyinin azaltılması da verimlilik artışı nedeniyle 

gençlerin refahlarını yükseltecektir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde eğitim sistemi ve genç işsizliği 

arasındaki ilişkiler değerlendirilmekte, bunun yanı sıra Erasmus 

programlarına neden ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Avrupa ve Türkiye’de genç işsizliğinin 

gelişimine yer verilmekte ve AB gençlik politikalarıyla Türkiye’nin 

gençlik politikalarının uyumlaştırılmasında Erasmus programlarının 

önemi vurgulanmaktadır. Dördüncü bölümde Erasmus programlarının 

gençlere katkıları tartışılmaktadır ve beşinci bölümde sonuç yer 

almaktadır.  

II. Eğitim Sisteminin Genç İşsizliğinde Yeri ve Önemi 

İş gücü piyasasının taleplerini karşılayacak becerilerin elde edilmesi 

daha çok eğitim sistemiyle gerçekleştirilir. Zanaat ya da tarım sektörü 

ile ilgili faaliyetlerin öğrenilmesi, usta çırak ya da tarihsel hafızanın 

getirdiği gözlem yoluyla gerçekleşirken; günümüz teknolojisini takip 

etme ve teknoloji bilgisinin öğrenilmesi formel bir eğitim sistemine 

ihtiyacı arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemi; araştırma, 
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geliştirme ve teknoloji üretiminin kurumsallaşmasına dayalıyken; 

yaratıcı, dinamik ve ezbere dayalı olmayan özellikleri de taşımaktadır. 

Beceriler yerine zihne yığılan bilgileri hedef alan formel bir eğitim 

sistemi, hayat becerisini kullanamamanın yanı sıra; araştırma, 

geliştirme ve teknoloji üretimi konusunda da yetersiz 

kalabilmektedirler. Dolayısıyla teknolojinin hızla geliştiği, insan 

beyninin yeni teknolojilere uyumunun daha yavaş olduğu bu çağda, 

insanoğlu bu açığı formel eğitim sistemini sorgulayıcı, yaratıcı ve 

yeniliğe açık hale getirerek kapatabilecektir. Çoğu ülke, formel eğitim 

sistemindeki bu açığı kapatamamakta ve farklı düzeylerde engellerle 

karşılaşmaktadır.  İnsan geçimini karşılamak, hayata bağlılığını 

artırmak ve kendini geliştirmek için çalışmakta, bu eylemi 

gerçekleştirmek için de birtakım beceriler edinmektedir. İş gücü 

talebinin iş gücü arzından az olduğu günümüz dünyasında, işi elde etme 

sürecinde gençler arasındaki rekabet giderek artmaktadır. 

Otomasyonun artışı özellikle imalat sanayinde iş gücü talebini 

azaltırken, çalışanların büyük kısmının da hizmetler sektörüne 

yığılmalarına neden olmaktadır. Tarım sektörünün daha az beceri 

gerektirmesi ve ekonomik kalkınmada diğer sektörlere göre nispi 

önemini kaybetmesi, iş yaratımı konusunda sanayi ve hizmetler 

sektörüne odaklanılmasına ve eğitim sisteminin de iş olanakları 

yaratmak açısından sanayi ve hizmetler sektörünün ihtiyaçlarını hedef 

almasına neden olmaktadır. Formel eğitim sisteminin de sadece bilgi 

yükleyici ve ezberci bir hale gelip, iş dünyasının pratiklerinden giderek 

uzaklaşması yeni çareler aranmasına yol açmaktadır. Gençler, iş bulma 

konusunda gerek tecrübesizlikleri gerekse de beceri yetersizlikleri 

nedeniyle sorunlar yaşarken aynı zamanda iş gücü piyasasında yer 

alamadıklarında da sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Birleşmiş Milletler’in standart tanımıyla da genç işsizliği 15-24 yaş 

aralığındaki gençleri kapsamaktadır. Bugün dünyada 15-24 yaş 

aralığındaki gençlerin büyük kısmı formel eğitim sisteminde yer 

alırken, bu yaşlarda edindikleri bilgileri pratikte kullanabilme fırsatını 

çoğunlukla yakalayamamaktadırlar.  

Formel eğitim sisteminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha 

çok ezberci, yaratıcı olmayan ve hayata hazırlamayan özelliklerinin 

sonucunda, eğitim sistemini dönüştürme yollarına gidilebilmektedirler. 

Fakat birtakım dışsal ve içsel kısıtlar eğitim sisteminde çağın 

gereklerine ayak uydurmayı sağlayan köklü dönüşümlerin yaşanmasına 

fırsat vermemekte, politika değişikliklerinde özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde uygulamalarda yeni baştan ve bir öncekiyle ilgisi düşük ve 

belirli bir sistematiği takip etmeyen dönüşümler gerçekleştirilmektedir. 

Hedef odaklı olmayan ve optimizasyon amacı gütmeyen dönüşüm, 

85



 

 

birbirinden kopuk, eski ve yeninin birlikte var olduğu, kafa 

karışıklıklarına yol açan bir eğitim uygulaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Formel eğitim sistemi, hayata uyum sağlamada ve iş 

bulmada gençleri yeterince desteklemediğinde özellikle gençler 

kendileri için bu sorunları aşmada çözüm yolları aramaktadırlar. 

Gençlerin gelişmiş ülkelere iş bulmak ve daha iyi olanaklar elde etmek 

ve beceri edinmek için göç etmesi, en keskin çözümlerden birisi olarak 

görülebilir. Dolayısıyla formel eğitim sisteminin de getirdiği bu 

sınırlamaların dışına çıkabilmek, yurt dışına göçün yarattığı insan 

kaybıyla baş edebilmek, beceri ve tecrübe kazanmak için yaygın eğitim 

metotlarına, staj imkânlarına, gönüllü çalışarak işi öğrenmeye, yaratıcı, 

çağdaş bir bakış açısına sahip olmaya aracı olan Erasmus programları 

alternatif bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadırlar.   

 

III. Türkiye’de İstihdamın Seyri ve Gençlerin Yeri 

Türkiye’nin istihdam yapısının ele alınması, gençlerin bu resimdeki 

yerinin tespiti ve problemlerin sağlıklı olarak ortaya konulup çözüm 

üretilebilmesinde zaruridir. Tablo 1’de AB-28 ve Türkiye’nin seçilmiş 

demografik göstergeleri yer almaktadır. Türkiye bu Tablo 1’deki 31 

ülke arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu 11. ülkedir. AB-28 

ortalaması yüzde 6,3 olduğu gözetildiğinde işsizlik oranı bakımından 

önemli bir dönüşümün ortaya konulması gerekliliğine işaret etmektedir.  

Tablo 1’de yer alan ülkeler arasında Türkiye’nin en genç nüfusa 

sahip ülke konumunda olduğu görülmektedir ve işsizlik probleminin 

ileriki safhalarda derinleşme ve yapısallık derecesini artırma tehlikesine 

işaret etmektedir. Genç nüfusun yüksek olması ve üretimin AB ile 

kıyaslandığında potansiyel üretim noktasının tam istihdamın gerisinde 

olmasının yanında, Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla toplam 7.7 milyon 

öğrenci üniversitelerde eğitim görmektedir.  
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Tablo 1: Avrupa Birliği ve Türkiye’de Nüfus ve İstihdam Yapısı 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 İŞZ GİŞZ NUF İŞZ GİŞZ NUF İŞZ GİŞZ NUF İŞZ GİŞZ NUF İŞZ GİŞZ NUF İŞZ GİŞZ NUF 

AB-28 10,2 22,1 42,2 9,4 20,3 42,4 8,5 18,6 42,6 7,6 16,8 42,9 6,8 15,1 43,1 6,3 14,3 43,3 

Belçika (B) 8,5 23,2 41,3 8,5 22,1 41,4 7,8 20,1 41,4 7,1 19,3 41,5 6,0 15,8 41,6 5,4 14,2 41,7 

Bulgar, (BG) 11,4 23,8 43,2 9,2 21,6 43,4 7,6 17,2 43,6 6,2 12,9 43,9 5,2 12,7 44,1 4,2 8,9 44,5 

Çek, (CZ) 6,1 15,9 40,8 5,1 12,6 41,1 4,0 10,5 41,5 2,9 7,9 41,9 2,2 6,7 42,3 2,0 5,6 42,6 

Danim. (DK) 6,9 14,2 41,3 6,3 12,2 41,5 6,0 12,2 41,5 5,8 12,4 41,6 5,1 10,5 41,8 5,0 10,1 41,9 

Almanya (D) 5,0 7,7 45,6 4,6 7,2 45,9 4,1 7,1 45,8 3,8 6,8 45,9 3,4 6,2 46,0 3,1 5,8 46,0 

Estonya (EE) 7,4 15,0 41,3 6,2 13,1 41,4 6,8 13,4 41,6 5,8 12,1 41,8 5,4 11,8 42,0 4,4 11,1 42,1 

İrlanda (IRL) 11,9 23,4 35,8 10,0 20,2 36,2 8,4 16,8 36,5 6,7 14,4 36,9 5,8 13,8 37,3 5,0 12,5 37,7 

Yunan, (G) 26,5 52,4 42,9 24,9 49,8 43,4 23,6 47,3 43,9 21,5 43,6 44,2 19,3 39,9 44,6 17,3 35,2 44,9 

İspanya (E) 24,5 53,2 41,8 22,1 48,3 42,3 19,6 44,4 42,8 17,2 38,6 43,2 15,3 34,3 43,6 14,1 32,5 44,0 

Fransa (F) 10,3 24,2 40,7 10,4 24,7 41,0 10,0 24,5 41,2 9,4 22,1 41,4 9,0 20,8 41,6 8,5 19,6 41,8 

Hırva. (HR) 17,3 45,5 42,6 16,2 42,3 42,8 13,1 31,3 43,0 11,2 27,4 43,4 8,5 23,7 43,7 6,6 16,6 44,0 

Italya (I) 12,7 42,7 44,7 11,9 40,3 45,1 11,7 37,8 45,5 11,2 34,7 45,9 10,6 32,2 46,3 10,0 29,2 46,7 

Letonya (LV) 10,8 19,6 42,4 9,9 16,3 42,7 9,6 17,3 42,9 8,7 17,0 43,1 7,4 12,2 43,3 6,3 12,4 43,5 

Litvan. (LT) 10,7 19,3 42,4 9,1 16,3 42,7 7,9 14,5 43,1 7,1 13,3 43,4 6,2 11,1 43,9 6,3 11,9 44,1 

Lüks, (LUX) 5,9 22,6 39,2 6,7 17,3 39,3 6,3 18,9 39,3 5,5 15,4 39,4 5,6 14,2 39,4 5,6 17,0 39,5 

Macar, (HU) 7,7 20,4 41,3 6,8 17,3 41,6 5,1 12,9 41,9 4,2 10,7 42,3 3,7 10,2 42,6 3,4 11,4 43,0 

Malta (MT) 5,7 11,7 40,6 5,4 11,6 40,5 4,7 10,7 40,5 4,0 10,6 40,6 3,7 9,1 40,4 3,6 9,3 40,0 

Hollan. (NL) 7,4 12,7 42,0 6,9 11,3 42,2 6,0 10,8 42,4 4,9 8,9 42,5 3,8 7,2 42,6 3,4 6,7 42,7 

Avustur.(A) 5,6 10,3 42,9 5,7 10,6 43,0 6,0 11,2 43,0 5,5 9,8 43,0 4,9 9,4 43,2 4,5 8,5 43,4 

Polonya (PL) 9,0 23,9 39,2 7,5 20,8 39,6 6,2 17,7 39,9 4,9 14,8 40,3 3,9 11,7 40,6 3,3 9,9 41,0 

Portekiz (P) 14,1 34,8 43,1 12,6 32,0 43,5 11,2 28,0 44,0 9,0 23,9 44,4 7,1 20,3 44,8 6,5 18,3 45,2 

Roman, (RO) 6,8 24,0 40,8 6,8 21,7 41,0 5,9 20,6 41,4 4,9 18,3 41,8 4,2 16,2 42,1 3,9 16,8 42,5 

Slovenya (SI) 9,7 20,2 42,5 9,0 16,3 42,8 8,0 15,2 43,2 6,6 11,2 43,5 5,1 8,8 43,8 4,5 8,1 44,0 

Slovak, (SK) 13,2 29,7 38,6 11,5 26,5 39,0 9,7 22,2 39,4 8,1 18,9 39,8 6,5 14,9 40,2 5,8 16,1 40,6 

Finlan. (SF) 8,7 20,5 42,4 9,4 22,4 42,4 8,8 20,1 42,5 8,6 20,1 42,5 7,4 17,0 42,7 6,7 17,2 42,9 

İsveç (S) 8,0 22,9 40,9 7,4 20,4 40,9 7,0 18,9 40,9 6,7 17,9 40,8 6,4 17,4 40,6 6,8 20,1 40,5 

Birleşik.(UK) 6,1 17,0 39,9 5,3 14,6 40,0 4,8 13,0 40,0 4,3 12,1 40,0 4,0 11,3 40,1 3,8 11,2 40,2 

İzlanda (IS) 4,9 9,8 35,6 4,0 8,8 35,8 3,0 6,5 36,1 2,7 7,9 36,3 2,7 6,1 36,3 3,5 8,7 36,4 

Norveç (N) 3,5 7,9 39,0 4,3 9,9 39,1 4,7 11,2 39,2 4,2 10,4 39,3 3,8 9,7 39,5 3,7 10,0 39,7 

İsviçre (S) 4,9 8,6 42,1 4,8 8,8 42,2 5,0 8,6 42,3 4,8 8,1 42,3 4,7 7,9 42,4 4,4 8,0 42,5 

Türkiye (TR) 9,9 17,8 30,4 10,3 18,5 30,7 10,9 19,5 31,1 10,9 20,5 31,4 10,9 20,2 31,7 13,7 25,2 32,0 

Notlar:  GİŞZ: Genç İşsizlik Oranı. İŞZ: Toplam İşsizlik Oranı. NUF: Nüfusun medyan yaşı. Ülkelerin Erasmus kodları parantez içinde yer almaktadır. 
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Bu rakamın yaklaşık %52’si erkek, %47’si kadın öğrencidir (Tablo 

2). Üniversite mezunu sayısının artan üniversite sayıları ile birlikte 

yükselmesi, işsizlik oranlarının ileride daha da yükselmesi potansiyelini 

barındırmaktadır.  

 

Tablo 2: Türkiye'de 2019 Yılı İtibariyle Toplam Öğrenci Sayısı 

  Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Toplam 4.064.516 3.675.986 7.740.502 52,51 47,49 100,00 

Ön lisans 1.410.461 1.418.969 2.829.430 49,85 50,15 100,00 

Örgün Öğretim 395.697 310.916 706.613 56,00 44,00 100,00 

İkinci Öğretim 158.016 90.452 248.468 63,60 36,40 100,00 

Uzaktan Öğretim 16.969 12.590 29.559 57,41 42,59 100,00 

Açık Öğretim 839.779 1.005.011 1.844.790 45,52 54,48 100,00 

Lisans 2.379.422 2.041.277 4.420.699 53,82 46,18 100,00 

Örgün Öğretim 963.533 976.940 1.940.473 49,65 50,35 100,00 

İkinci Öğretim 242.534 165.528 408.062 59,44 40,56 100,00 

Uzaktan Öğretim 15.109 20.914 36.023 41,94 58,06 100,00 

Açık Öğretim 1.158.246 877.895 2.036.141 56,88 43,12 100,00 

Yüksek Lisans 221.112 173.062 394.174 56,10 43,90 100,00 

Örgün Öğretim 184.859 161.141 346.000 53,43 46,57 100,00 

İkinci Öğretim 22.413 8.886 31.299 71,61 28,39 100,00 

Uzaktan Öğretim 13.840 3.035 16.875 82,01 17,99 100,00 

Doktora 53.521 42.678 96.199 55,64 44,36 100,00 

Örgün Öğretim 53.521 42.678 96.199 55,64 44,36 100,00 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ 

 

Türkiye’de işgücü piyasasının görünümü genç ağırlıklıdır ve 

gençlerin eğitimine daha fazla önem vererek iktisadi verimliliğin 

artırılması mümkün olabilir. Dolayısıyla verimlilik artışı ile beraber 

üretimin teşvik edilmesi istihdam piyasasını olumlu etkileyebilir. 

Çalışmanın giriş kısmında vurgulandığı üzere, gençlere artı beceri 

kazandırabilecek ve onların iş gücü piyasasında avantajlı konuma 

geçmelerini sağlayabilecek programlarından bir tanesi de Erasmus 

kapsamındaki faaliyetlerdir. 2017 yılında Türkiye’de 1304 adet 

Erasmus projesinin 369 tanesi Gençlik hareketlilik projeleri 

kapsamında gerçekleştirilmiştir ve 8749 öğrenci bu kapsamda 

yararlanmıştır (European Commision, 2017). Aynı yıl 178 adet iş birliği 

projesi geçekleştirilmiş ve bu sayının 13 adedi Türkiye’de gençlik 

alanında olmuştur (European Commision, 2017).  
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Türkiye’de gençlerin kendilerini geliştirebilecek ve becerilerini 

artırabilecek daha fazla imkânlara sahip olması önem taşımaktadır. 

Tablo 3 incelendiğinde, gençlerin AB-28’de ve Türkiye’de kitap okuma 

oranlarının düşük; ancak video, bilgisayar gibi araçlara ayırdıkları 

zamanın yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum gençlerin müze, 

tiyatro ve kitap okumak gibi, onların kişisel gelişimine ve kültürel 

birikimlerine katkı sağlayabilecekleri araçların artırılması gerekliliğine 

vurgu yapmaktadır. Bir sonraki kısımda açıklanacağı üzere, Erasmus 

programları bu ihtiyacı karşılayabilecek potansiyele ve araçlara 

sahiptir. 

Tablo 3: Zamanın Harcanması, Toplam, 2010 Yılı 
Ülkeler B D EE G E F I LUX HU 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Boş Zaman Çalışması 1,8 1,8 1,0 0,4 4,4 1,5 0,8 2,0 2,2 

El Sanatı ve Tekstil 

Üretimi 
2,2 3,3 5,6 3,1 3,7 2,7 3,7 1,5 1,5 

Çocuklara Okuma, 

Öğretme ve Konuşma 
10,1 8,8 10,1 8,7 10,7 10,2 10,2 10,7 16,6 

Eğlence ve Kültür 8,9 8,2 5,1 3,6 4,3 3,8 3,1 6,8 2,8 

Bilgisayar Oyunları 3,9 6,9 2,6 4,9 3,1 4,4 2,5 6,0 3,7 

Bilgisayar Programlama 34,2 30,6 31,3 28,2 19,7 24,2 8,7 31,0 17,4 

Bilgisayar Oyunları 

Dışında  
Hobiler ve Oyunlar 

16,4 16,2 9,1 9,8 8,0 10,8 10,0 11,3 8,6 

Kitap Okuma 7,9 10,5 15,0 11,9 8,6 2,6 8,5 11,9 10,0 

Kitaplar Dışında Okuma 26,0 42,4 26,2 12,2 14,7 23,5 21,9 25,3 18,8 

Televizyon ve Video 84,5 79,8 82,9 89,5 84,5 76,5 82,1 81,5 85,4 

Radyo ve Müzik 5,2 7,5 6,9 11,1 5,2 3,7 5,9 5,7 3,0 

Ülkeler NL A PL RO SF UK N RS TR 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Boş Zaman Çalışması 2,5 1,4 1,0 0,7 1,2 2,0 0,7 0,6 0,5 

El Sanatı ve Tekstil 

Üretimi 
2,3 5,0 1,9 5,3 6,6 2,1 5,0 3,8 5,5 

Çocuklara Okuma, 

Öğretme ve Konuşma 
10,2 16,9 18,0 7,5 9,8 10,8 12,3 9,1 15,0 

Eğlence ve Kültür 7,4 4,4 2,0 1,7 5,4 7,0 8,7 1,1 2,3 

Bilgisayar Oyunları 7,1 4,0 5,1 2,0 6,2 7,8 5,6 2,9 3,5 

Bilgisayar Programlama 40,7 15,9 27,4 14,2 37,9 30,6 37,9 13,3 10,9 

Bilgisayar Oyunları 

Dışında  

Hobiler ve Oyunlar 

17,5 16,1 9,2 3,3 18,8 12,1 13,6 5,7 5,9 

Kitap Okuma 8,6 7,2 16,4 6,2 16,8 9,7 18,3 8,2 10,1 

Kitaplar Dışında Okuma 36,8 35,6 17,8 11,9 55,4 21,7 43,8 19,4 5,2 

Televizyon ve Video 81,1 80,0 86,2 88,3 83,2 82,0 82,4 90,5 82,8 

Radyo ve Müzik 6,3 4,7 11,1 5,0 15,8 7,6 8,5 8,7 3,2 

Kaynak: Eurostat 
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IV. Erasmus Programlarının Gençlere Katkıları 

Paul Romer, iktisadi büyüme teorilerine içsel büyüme teorileri ile 

önemli ölçüde katkı yapmıştır. Romer, malların ekonomide kıt 

olduğuna buna karşın fikirlerin kıt olmadığına vurgu yapar. Böylece 

neoklasik büyüme teorisinin ölçeğe göre azalan getiriler varsayımı, 

yerini ölçeğe göre artan bir getiri durumuna bırakır. Romer, bir bakıma 

fikirlerin ekonomik büyümeye katkısının artan oranlı olduğunu belirtir. 

Örneğin, bazı bilgisayar yazılımı kodlarını kullanmak internette 

ücretsizdir ve herkes tarafından kullanılabilmektedir. Bir kişinin insan 

hayatını kolaylaştıracak bir bilgisayar kodu yazması pek çok insanı 

etkileyebilir. Dolayısıyla içsel büyüme modellerinde nüfus artışı; 

toplum içerisinde daha fazla icat, fikir gibi düşünsel ve yenilikçi 

aktivitelerin doğmasına yol açacak ve büyüme gerçekleşecektir. 

Erasmus programlarının fikri çıktılarının büyük çoğunlukla ücretsiz ve 

internet aracılığıyla çarpan etkisi yaratacak biçimde paylaşıma uzun bir 

süre açık olması, ekonomide ölçeğe göre artan getiri varsayımını 

güçlendirmektedir.  

Artan üretim ve gelişmişlik, bir sonraki aşamada istihdam artışını da 

beraberinde getirebilecektir. Erasmus gençlik programlarının gençlerin 

bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve yenileşim yoluyla (Venturi, 

Cavicchi, Miniati ve Silvestri, 2019) yeni fikirlerin ortaya çıkmasına 

katkıda bulunması, makro iktisadi göstergeleri olumlu yönde 

etkileyecektir. İstihdam piyasasında gençlerin girişimcilik ve yaygın 

olmayan eğitim teknikleri ile becerilerini artırmaları istihdam 

edilebilirliklerini kolaylaştıracaktır (Wochowska, 2015).  

Erasmus projelerinin katkısını ölçmek ve somutlaştırarak bilimsel 

tartışmaların derinlemesine ilerlemesine yardımcı olmak kolay değildir. 

Ancak literatürde Erasmus programlarının katkılarını ele alan ve 

tartışan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların pek çoğunun 

anket yöntemi ile katılımcıların fikirlerini almaya çalıştığı ve 

programların faaliyet sonrasında katkılarını ölçmeye gayret ettikleri 

görülmektedir. Örneğin, Önen (2017) programdan yararlanmış 

öğrencilere uyguladığı anket çalışmasında,  katılımcıların büyük 

kısmının programın kendilerine kültürel ve kişisel açıdan fayda 

sağladığını vurgulamıştır. Staniek (2019) İrlanda’da öğrenci ve 

çalışanlara dönük yaptığı analiz sonrasında, Erasmus programlarının 

öğrencilerin kişisel, kültürel ve akademik olarak kazanımlar elde 

ettiğini göstermektedir. Transnational Analysis (2015), Erasmus 

programlarına katılan gençlerin %80’inin bağımsız düşünme kabiliyeti 

kazandığını, bir fikir ortaya koyduklarını ve pratiğe geçirdiklerini, bu 

vesileyle yaratıcılık gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını 
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belirtmiştir. Böhler, Fennes, Karsten, Mayerl ve Pitschmann ve Roth 

(2019) anketine göre katılımcılar; AB konuları, kültürel farklılıklar, 

demokrasi, gençlik politikaları, çevre, kişisel gelişim ve girişimcilik 

konularında kendilerini geliştirebilmektedirler. Ulusal Ajans (2018) 

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren on beş kuruluşla yapılan 

görüşmelerde, “Erasmus KA1 Gençlik Hareketliliği” ve “Ulusötesi 

İşbirliği Faaliyetlerinin” başvuran kuruluş, gençlik çalışanları ve 

katılımcılara kişisel ve kurumsal kazanımlar sağladığını 

göstermektedir. 

Literatürde incelenen bir başka konu katılımcıların Erasmus 

programlarına neden katıldıkları ile ilgilidir. Örneğin Bammer, Fennes 

ve Karsten’in (2017, s. 50) yaptığı bir anket çalışmasına göre, katılımcı 

gençlerin %17 gibi düşük bir dilimi, istihdam olanaklarını artırmak 

amacıyla bu projelere katılım sağlarken, %70’ine yakın bir kesimi; yeni 

deneyimler elde etmek, yeni şeyler öğrenmek ve kişisel gelişimine katkı 

açısından bu projelere katılım sağladıklarını belirtmişlerdir. Erasmus 

programları gibi öğrencilerin yurt dışında eğitim ve deneyim 

kazanmalarını sağlayan hareketlilikler, öğrencilerin mezun olduktan 

sonra daha yüksek ücretlere çalışmasını sağlayabilmektedirler 

(Liwinski, 2019). Katılımcılar; beşeri sermayesini artırmakta, iş gücü 

piyasasında niteliklerini yükselterek ücret düzeylerinin artışına da 

katkıda bulunmaktadırlar. Gençler iş gücü piyasasında daha verimli 

olmakta, aranan kriterleri kazandıkları becerilerle sağlamaktadırlar. 

Transnational Analysis (2015) çalışmasında katılımcıların %65’i 

kültürel farklılık konusunda ve %50’ye yakını da gençlik politikalarına 

katkıda bulunmak amacıyla bu programlara katılmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Zerman (2014) Türkiye’de Erasmus programına 

katılmış dokuz öğrenci ile yaptığı ankette; öğrencilerin akademik 

amaçtan daha çok dil öğrenimi, seyahat imkânları ve yeni kültür 

öğrenme amaçlarıyla Erasmus değişim programlarına katılım 

sağladıklarını göstermektedir. Cardoso ve Almeida (2015, Grafik 32, s. 

178) yeni dil öğrenimi, diğer kültürleri tanıma, yeni deneyim kazanma 

gibi nedenlerle gençlerin Erasmus değişim programlarına katılım 

sağladıklarını göstermektedir. Papatsiba (2005) Erasmus gibi 

programlarla öğrenci hareketliliğinin öğrencilerin kişisel gelişimine ve 

özgür bireyler olmalarına katkıları olduğunu vurgulamaktadır.  

Katılımcı ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de öğrencilerin bu 

programlardan yararlanma motivasyonlarında etkili olabilmektedir. 

Örneğin Dabasi-Halasz, Liptak, Kiss, Manafi, Elena, Roman ve 

Rodriques (2019) Doğru Avrupa’daki öğrencilerin Erasmus 

programlarına daha çok iş amaçlı başvurduklarını; ancak Batı 

91



 

 

Avrupa’daki öğrencilerin ise eğitim amaçlı bir motivasyonlarının 

olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan, gelişmişlik düzeyi ve eşitsizlik 

gibi konular, katılımcıların programdan yararlanma düzeylerini en az 

düzeyde etkilemektedir. Çünkü programın özünde bu farklılıkların 

gözetilmesi ve gerekli önemlerin alınması yatmaktadır. Ray (2020) 

raporu da, Erasmus programlarında eğitim, istihdam gibi konularda 

eşitsizliğin katılımcı gençlerin Erasmus programlarından yararlanma 

derecelerine çok etkisinin olmadığını göstermektedir.  

V. Sonuç 

Toplumun en yaratıcı ve üretken kesiminin iş gücü piyasasında yer 

alamaması, toplumsal refah kaybını artırıcı bir unsurdur. Uluslararası 

herhangi bir etkinliğe katılmakla elde ettikleri kazanımlar, farklı ruh ve 

düşünce dünyalarıyla belirli bir temada tartışma ve öğrenme 

platformunun oluşturulması; gençlerin mevcut yeterliliklerini tanıma, 

eksiklerini görme ve tamamlama imkânı yaratacaktır. Katma değeri 

yüksek sektör ve alt sektörlerin tespiti ve bu doğrultuda adım atma, iş 

gücü piyasasında uygun işe uygun gencin yerleşimini kolaylaştırabilir. 

Kaynakların daha etkin kullanılacağı bu ekonomik atmosferde, yaygın 

öğrenme teknikleriyle güçlendirilmiş çok uluslu ve kültürlerarası 

etkinlikler, bireylerin kendisini tanımasını da kolaylaştıracaktır. 

Toplumsal ve ekonomik problemleri geniş bir vizyonla algılayabilen ve 

çözüm üretebilen bir genç, sektörler arasında seçeceği uygun bir alanda 

ilerleme motivasyonuna da sahip olacaktır. Genç işsizliğinin yaratacağı 

toplumsal refah kaybı da verimlilik artışıyla beraber minimuma 

inebilecektir. 

Günümüzde gençlerin bir hedefe sahip olmalarını sağlarken; onları 

motive edip, kendilerini ve başka kültürleri tanıma imkânı yaratmak 

önemli bir zenginliktir. Erasmus türündeki programların hedef ve 

amaçları; çevre, sağlık gibi alanlar gözetildiğinde toplumsal refah 

artışına katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Çerçevesi önceden 

belirli ve optimizasyon prensibine uygun bu programların yerel 

kaynaklarla yaygınlaştırılması ve benzerlerinin ülke içinde 

çeşitlendirilmesi başta gençler olmak üzere toplumun refahını 

artıracaktır.  

Türkiye’nin de dâhil olduğu Erasmus Gençlik Programları, 

mevcutta sürdürülmekte ve gençlere önemli kazanımlar sağlamaya 

devam etmektedir. Aktif vatandaşlık, kültürlerarası öğrenme, sosyal 

dâhil etme, demokratik hayata dâhil olma, kabiliyetlerin artırılması ve 

dayanışma gibi temel anahtar kelimeler gençlerin gelişimine önemli 

katkılarda bulunmakta, yapılan çalışmalarda istihdam edilebilirliklerini 
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kolaylaştırdığı görülmektedir. Gençlerin yeni beceriler elde edinmesi; 

yaratıcı ve sorgulayıcı taraflarını güçlendirmeleri, onları geleceğin 

mesleklerine hazırlayarak donanımlarının kuvvetlendirmeleri Erasmus 

programlarının temel hedefleri arasında yer almaktadır.  

Formel eğitim sisteminin çoğu kere yaratıcılık ve sorgulayıcılıktan 

uzak biçimde gençleri hayata hazırlama ve gelişen teknolojiye uyum 

sağlamada yetersiz kalması, uygulamadaki sorunlardan dolayı 

dönüşümün maliyetli olması, yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. 

AB, yukarıda bahsi geçen formel eğitimle ilgili sorunlara çözüm 

olması, gençlerin hayata hazırlanması ve iş bulmalarına destek olması 

açısından Erasmus programlarını uygulamaya koymuştur. Erasmus 

programları sayesinde gençler, iş gücü piyasasında talep edilen; ancak 

üniversite eğitimi sırasında almaya fırsat bulamadıkları becerilerini 

geliştirebilmekte, niteliklerini arttırıp iş bulma konusunda daha başarılı 

olabilmektedirler. Erasmus programlarına katılım sağlayan gençlerle 

yapılan çalışmalarda da bu durum gözlenmektedir. 

Not: Bu çalışmanın ilk hali Erasmus Symposium, Ankara, Mart 6-7, 

2020 tarihlerinde sunulmuştur ve özeti özet kitabında yayımlanmıştır. 

Katılımcılara soru ve değerli görüşleri için teşekkür ederiz.  
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1. Giriş 

Organizasyon içinde bireylerin farklı amaçlara ulaşmaya çalışmaları 

onları bazı olumlu olmayan yöntemleri kullanmaya sevk etmektedir. Bu 

yöntemlerden biri de gaslighting olarak ifade edilen bir manipülasyon 

türüdür. Gaslighting bir bireyi şüphe içinde bırakmaya sevk eden 

manipülasyon yöntemidir (Petrik, 2018: 1). İngilizce’de ifade edilen “to 

gaslight someone” bireye uygulanan bir manipülasyonu ifade etse de 

Türkçe’de tam bir karşılığı yoktur. Gaslight yöntemi, en yalın haliyle 

edef alınan bireyin gerçeklik algılarıyla oynayarak onu, zihni ile genel 

dünya arasında bir muğlaklık oluşturmaya sevk etmektir (Yılmaz, 2018: 

450).  

Gaslighting ister örgütsel ister sosyal olsun her alanda 

karşılaşılabilecek bir durumdur. Birey özellikle grup içinde bu davranışa 

maruz kalmaktadır. Organizasyonda ya yöneticiler tarafından ya da 

meslektaşlar tarafından yapılabilmektedir (Spear, 2018: 1). Organizasyon 

içinde gaslighting çeşitli stratejilerle gerçekleştirilmektedir.  Yapan kişi 

ve uygulanan kişinin kişilik özelliklerine göre; yalan söyleme, duygu 

sömürüsü, kurban rolü oynama, aşağılama, provokasyon, duygusal şiddet, 

suçluluk hissettirme ve egoyu okşama gibi stratejiler seçilebilmektedir 

(Yılmaz, 2018: 450).  

Çalışma hayatı ile ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde; otorite 

sağlamak amacıyla (Abramson, 2014) ve bireyleri standardize etme 

amacıyla uygulanmaktadır (Tutar, 2016). Sistematik ve kurumsal olarak 

uygulanmasıyla bireysel sömürüye yol açması (Petrik, 2018); kurum 

içindeki eşitsizliklerde kolaylıkla uygulanabilir olması (Sweet, 2019) 

dikkat çekicidir. Ayrıca iş arkadaşının yok sayılarak uygulanması 

yoluyla, kraliçe arı sendromu ile ortak yönünü ele alan çalışma mevcuttur  

(Karakuş, 2014). 

Çalışmanın amacı, organizasyon içinde uygulanmış olan fakat açık bir 

şekilde ortaya konulabilme olanağından yoksun olan gaslight kavramını 

bir örnekle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Özellikle organizasyon 

içinde güç dengelerinin herkes için eşit bir şekilde gerçekleşmediği 

öngörüldüğünde günlük olarak yaşanan ve oldukça masum bir durum 

olarak görülen bazı davranışlar, bireyi oldukça olumsuz etkileyerek iş 

yaşamını ve sosyal yaşamını radikal bir şekilde değiştirmesine neden 

olabilmektedir. Buradan hareketle bu örneklerin örgütsel davranış ve 
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yönetim ve organizasyon literatüründe yer almasının çok büyük önemi 

vardır. Gaslight uygulaması bireysel ve örgütsel sonuçları ile 

değerlendirildiğinde oldukça önemli bir konudur. İspat edilmesi çok 

zordur. Bununla beraber kişiye ciddi zararlar vermektedir. Literatürde 

işlenmesi ve örnek olaylarla verilmesi kavramın daha iyi anlaşılması 

bakımından çok olumlu olacaktır.  

Bu araştırmada, organizasyon içinde meydana gelen ve gaslight olarak 

öngörülen bir durum, örnek bir olayla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Örnek olay özü itibariyle, bir çalışanın daha çok çalışabilmesi için 

yapılan masum bir uygulama gibi görünmektedir. Aslında bireyi çalışma 

hayatından soğutabilecek bir sonuç doğurmasıyla gaslighting olarak 

değerlendirilmesini bakımından önem arz etmektedir. Buradan hareketle 

yönetici ve astı durumunda olan çalışan arasındaki bir durum 

değerlendirilmektedir. Ast pozisyonunda çalışan bireye yapılan 

muamelenin, araştırma bulguları ve literatürde bulunan çalışma 

sonuçlarıyla karşılaştırılarak gaslighting yöntemi ile uyumlu olup 

olmadığına bakılmaktadır. Bunun için de araştırma soruları 

oluşturulmuştur.  

2. Örgütsel Gaslighting 

Gaslight, Russel Borton ve J. A. Whitehead (1969) yapmış oldukları 

çalışma ile literatürde yerini almış olan bir kavramdır. Patrick 

Hamilton’un Gas Light olarak isimlendirilen, bir kocanın eşini deliliğe 

sürükleyerek ondan kurtulmak istemesini anlatan klasik filmin konusu 

olmuştur. Daha önce 1959 yılında bir akıl hastanesine başvuran iki hasta 

ile kavram ortaya çıkarılmıştır. Bu hastalardan biri eşinin son altı aydır 

kendisine psikolojik şiddet uyguladığını hissettiğini ancak durumu tam 

olarak kavramakta zorluk çektiğini ifade eden bir kadın hastadır. Diğeri 

de 48 yaşında bir erkek hastadır. Bu hastaya da eşi tarafından, hastanın 

anlamlandıramadığı ve sezemediği psikolojik baskı tatbik edilmiştir. Her 

ikisinde de hastaların delilik belirtileriyle hastaneye başvurması ile ortaya 

çıkan bir durum meydana gelmiştir. Ancak her iki hastanın da aslında 

hasta olmadığı ortaya çıkarılmıştır (Barton ve Whitehead, 1969; Akthtar, 

2009: 119).  Bu örneklerden anlaşılacağı gibi gaslighting uygulamasında 

bir kurban seçilmekte, ilk olarak sözel ve davranışsal olarak bir baskı 

uygulanmaktadır. Bu baskının dışardan yapıldığı hissettirilmeden, kişinin 

kendi algısıymış gibi olduğu dikte edilmektedir. İkinci adımda zihinsel 

bir işlevle bireyde kaygı oluşturulmaktadır. Bireyin bunu bir baskı 

şeklinde anlaması ve kurtulması zor olmaktadır. Özellikle savaş ve 

sömürge amaçlı baskılarda sıklıkla görülmektedir. Güçlü olan devlet veya 

gruplar zayıf olanları işgal eder. İşgal edilen kendini savunmaya ya da 

işgal edenleri vazgeçirmeye çalıştığında, isyancı ya da terörist olarak 

etiketlenmektedir (Akhtar, 2009: 119). Kurbanı etkileme bilinçli ya da 

bilinçsiz olabilmektedir. Mağdur kendi yargılarına karşı güvensiz 
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olmaktadır ve kendi gerçeklik algısından şüphe etmektedir. Sürekli 

korkan bireyler haline gelmektedir (Calef ve Weinshel, 1981: 52-53). 

Gaslighting uygulamasının tespit edilmesi kolay olmadığından müdahale 

edilmesi de güçtür. Etkileri bakımından da fiziksel şiddetten daha 

tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (Demirel, 2020: 7).  

Gaslighting bireye şüphe tohumları ekmeye çalışılan bir manipülasyon 

şeklidir. Birini psikolojik olarak manipüle etmek anlamına gelen özel bir 

suistimal türü olarak gerçekleşmektedir (Thomas, 2018: 118). Özellikle 

bir grup içinde hedef alınan kişinin kendi hafızası ve akıl sağlığını 

sorgulamasına kadar giden bir süreci içermektedir. İşyerinde çalışanların 

maruz kaldığı durumlardan biridir. Çalışan birey mağdur edilerek, kasıtlı 

olarak dışlanmakta ve dedikodusu yapılmaktadır. Mağdurun güvenini yok 

etmek için gözden düşürülmekte ve birey kendini sorgulamaya 

başlamaktadır. Bu muamele meslektaş tarafından yapılabilmektedir 

(Domina Petrik, 2018: 1-2). Burada görüldüğü gibi gaslighting sadece 

yakın ilişki içinde bulunan bireyler arasında geçmemektedir. Çalışan-

işveren, iş arkadaşları gibi örgütsel alan içinde bulunan güven ve otorite 

temeline dayanan tüm ilişkilerde görülmektedir (Spear, 2018: 4).  

Gaslighting eşitsizlikler üzerinde var olmaktadır. Kurumsal güven 

eksikliği ile etkisi artmaktadır (Sweet, 2019: 857). Abramsam (2014)’ın 

yapmış olduğu çalışmada ele almış olduğu örnek olay örgütsel alanda 

yapılan gaslighting durumuna bir örnektir. Bu çalışmada örnek olay şöyle 

gerçekleşmiştir: “Liz, bir şirkette üst düzey yöneticidir. Şirketin 

yönetimini devralmak üzere iken, bu görev için kendisinin yerine bir 

başkasının alındığını öğrenir. Duruma çok üzülür. Ancak 

profesyonelliğini bozmayarak yeni yöneticisi ile uyum içinde çalışmaya 

gayret eder. Ancak bir süre sonra önemli kararların dışında tutulmaya 

başlandığını, büyük toplantılara çağrılmadığını fark eder.  Her zaman 

çalıştığı müşterileri kendisinden vazgeçmeye başlamıştır. Bu örnekler 

artarak devam ettiğinde yeni yöneticisi ile yüzleşmeye karar verir. Bir 

toplantı içinde yöneticisi onun bu durumu abarttığını, hassas 

davranmaması gerektiğini ifade eder. Hatta paranoyak davranışlar 

sergilediğini ima eder. Kendisinin biraz izin alıp dinlenmesini tavsiye 

eder. Liz tüm bu muameleler sonunda kendini tamamen engelli gibi 

hisseder. Sabotaja uğradığını bilmektedir ancak etrafındaki hiç kimse 

onun gibi düşünmemektedir” (Abramsam, 2014: 4). 

Bu örneklerde görüldüğü gibi örgüt içinde çeşitli manipülasyonlarla 

birey belirli bir davranışa itilmektedir. Konu insan ve örgüt 

perspektifinde başka bir yönü ile ele alındığında, bir düzen sağlamak ve 

normalleştirme amaçlı çalışan bireylerin manipüle edildiği görülmektedir. 

Örgütsel alandaki bu manipülasyon ile insana ait doğa yok edilmekte ve 

kendi amaçları dışında dönüşen insan göze çarpmaktadır (Tutar, 2016: 

14).  
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3 Örgütsel Gaslighting İle İlgili Cerrahi Çalışan Örneği 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya konu olan örnek olay, 

yöntem ve bulgular yer almaktadır. 

3.1 Örnek Olay: Ahmet sağlık meslek lisesinden mezun olduktan 

sonra büyük bir araştırma hastanesinin plastik cerrahi kliniğinde 

çalışmaya başlamıştır. Ahmet bu klinikte günlük pansumanlara, küçük 

cerrahi işlemlere yardım etmekte ve ameliyatlara girmektedir. Okuldan 

yeni mezun olması ve tecrübe eksikliği nedeniyle, yapmış olduğu tüm 

faaliyetlere klinikte görevli asistanlar, uzmanlar ya da başasistan nezaret 

etmektedir. Klinik büyük bir araştırma hastanesinin oldukça spesifik 

cerrahi operasyonların yapıldığı bir kliniktir. Ahmet bu klinikte çalışmaya 

başlamıştır ancak hem tecrübe eksikliği hem de ilk defa bir çalışma hayatı 

içinde olması durumuyla bazı hatalı davranışlarda bulunmaktadır. Bu 

hatalı davranışları bazen sabahları uyanamadığı için işe geç gelmesi 

bazen operasyonlar sırasında tecrübesizliğine bağlı olarak işlere hâkim 

olamaması nedeniyle gerçekleşen durumlar olmaktadır. Klinik şefi 

Levent Bey oldukça disiplinli ve sert mizaçlı bir hocadır. Klinikte oluşan 

her hangi bir hatalı durum karşısında hemen tepki göstermektedir. 

Ahmet’in işten ve kendisinden kaynaklanan hatalı davranışlarını da bu 

çerçevede değerlendirmiştir. Ahmet’i ceza olarak ameliyatlara 

sokmamaya başlamıştır. Klinik içerisinde hiçbir görev vermeyerek onu 

işten soyutlamıştır. Çalışan doktor, hemşire ve diğer yardımcı personele 

“bir insanı cezalandırmanın en iyi yolu ona hiçbir iş vermemek ve onu 

soyutlamaktır” demektedir. Ayrıca “bir insana en büyük ceza onu 

çalışamaz duruma getirip akıllanmasını sağlamaktır” diye 

vurgulamaktadır. Bu cezayı Japonların uyguladığını ve bu yolla başarılı 

olduklarını da eklemektedir. Böyle bir muameleye maruz kalan Ahmet 

önce durumu anlayamamıştır. Daha sonra klinik içinde kendini çok kötü 

hissetmeye başlamıştır. Kendisini oldukça işe yaramaz ve değersiz 

görmeye başlamıştır.  

3.2 Yöntem  

Çalışmada Yin (1981) tarafından geliştirilen örnek olay analizi 

kullanılmaktadır. Örnek olay, inceleme, görüşme, arşiv kayıtları ile 

yapılmış araştırmaların her biri ya da kombinasyonu kullanılarak gerçek 

hayatta meydana gelen olayların literatürdeki izdüşümünü ortaya 

çıkarmaya çalışmaktadır (Köklü, 1194: 771; Özbakır ve Velioğlu, 2010: 

83). Örnek olay yöntemi ile bir durumdan yola çıkılarak genellemelere 

ulaşmak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 315). Örnek olay 

kapsamında ele alınan konunun verileri katılımcı gözlem yolu ile 

hikâyeleştirilerek elde edilmiştir. Nitel araştırmalarda önemli olan 

“nasıl”, “niçin” veya “neden” soruları ile mevcut durumun ortaya 

çıkarılmaya çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 317).  
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3.2.1. Araştırma Soruları: Mevcut durumu ortaya çıkararak örnek 

olayın deşifre edilmesini sağlayacak araştırma soruları aşağıda yer 

almaktadır:  

Araştırma Sorusu 1: Cerrahi şefin yapmış olduğu uygulama 

gasligthing içinde değerlendirilebilir mi? 

Araştırma Sorusu 2: Cerrahi şef başka bir yöntem uygulayabilir 

miydi?  

3.2.2. Güvenirlilik ve Geçerlik: Nitel veri analizinin güvenirliği için 

çalışmanın tekrarlanması ile aynı sonuçları veya benzer sonuçları 

verebilmesi önem arz etmektedir. Bunun için araştırmacının izlediği 

süreçlerin açık bir şekilde tanımlanması gerekmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 326). Buradan hareketle araştırma literatür sonuçları 

desteklenmiş ve verileri elde etme yolları ifade edilmiştir. Nitel 

araştırmalarda geçerlik için yapı geçerliği, iç ve dış geçerlik dikkate 

alınmaktadır. Yapı geçerliğinde toplanan verilere ait kanıt zinciri 

oluşturularak sınanması, iç geçerlikte ortaya çıkan sonuçlara nasıl 

ulaşıldığının açık seçik ifade edilmesi ve dış geçerlikte ise sonuçların 

genellenebilir olması önem arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 

324-325). Araştırmada gerekli yapı geçerliği için elde edilen veriler bu 

olaya tanık olmuş başka bir bireye okutulmuştur. İç geçerlik için bulgular 

açık bir şekilde ifade edilmiş ve dış geçerlik için kavramsal bir genelleme 

ile eşleştirme yapılmıştır. 

3.3. Araştırma Bulguları 

Örnek olay analizi ile elde edilen bulgular örnek olay ve araştırmanın 

temel soruları çerçevesinde bu bölümde verilmektedir. 

Araştırmanın ilk sorusu cerrahi klinik şefinin çalışana yapmış olduğu 

uygulama gasligthing içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile 

ilgiliydi. Manipülasyon tanımı itibari ile bireyin kendi iktidarını 

başkalarına benimsetmek amacıyla bilinçli olarak uygulamaya konulan 

güç olmaktadır (Chapaux-Morelli ve Coudere, 2017: 7). Manipülasyonu 

uygulayan kişi olan Gaslighterin motivasyonu karşısındaki kişinin 

yeteneğini etkisiz hale getirip onu eleştirerek, olayları görme biçimini 

kendi perspektifinden karşısındakine kabul ettirmektir. Bu manipülasyon 

stratejisi ile hedefini takip eder ve kendi otoritesini ve kontrolünü kabul 

ettirmeye çalışmaktadır. Böylece manipülasyona uğrayan kişinin kendine 

güveni zayıflamaya başlamaktadır. Uygulayan kişi kendini otonom bir 

deneyim sahibi, düşünce ve yargı odağı olarak görmektedir (Spear, 2018: 

2). Manipülasyonla, başkalarının algısı ve davranışları değiştirilmeye 

çalışılırken olumsuz bir sonuç öngörülmemesi söz konusu olabilir. Yani 

sosyal bir etki oluşturarak bazı alışkanlıkları değiştirip ikna etme amacını 

taşıyabilir (Yılmaz, 2018: 449-450). Bu açıdan konu ele alındığında, 
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sosyal etkisi öngörülerek teknisyenin davranışlarını değiştirmek cerrahi 

şefin özellikli amacıdır. Ancak teknisyenin bu amacı bilebilmesi o 

zamanki şartlar altında mümkün değildir. Cerrahi şef uygulamalarını 

sadece kendisi bilmektedir. Teknisyenin böyle bir uygulama olduğundan 

haberi yoktur. Cerrahi şef her ne kadar sosyal etkiyi düşünerek bu 

uygulamaları yapıyor olsa da sahip oldukları asimetrik bilgi davranışın 

amacını olumsuza çevirmektedir. Bir manipülasyon yapıldığı izlenimini 

ortaya çıkarmaktadır.   

Araştırmanın ikinci sorusu ise cerrahi şefin başka bir yöntem deneme 

alternatifinin olup olmadığıyla ilgiliydi. Gaslight uygulamasına maruz 

kalan kişinin gerçeklik duygusu yok olmaya başlamakta, kafa karışıklığı 

ve olayları çarpıtma hissi oluşmaktadır (Sweet, 2019: 853). Özellikle 

bireyin ne yönde karar vermesi gerektiği ile ilgili yönlendirme amacı olsa 

da benlik saygısının azalması ve ortadan kalkması risklerini sonucunu 

ortaya çıkardığını (Yılmaz, 2018: 451) tıp fakültesi eğitimi alarak 

profesör olmuş bir bireyin değerlendirmesi gerekirdi. Dolayısıyla çalışanı 

ile ilgili olarak elinde farklı motivasyon yöntemleri ile onu kazanma 

alternatifi varken manipülasyon yöntemi uygulamaması tercih edilirdi. 

Özellikle genç ve iş hayatı ile ilgili tecrübe eksikliği olan bireylerin farklı 

motivasyon yöntemleri ile çalışma yaşamına kazandırılması uygun 

olmaktadır.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Araştırma ile örgütlerde meydana gelen gasligting uygulaması, sağlık 

alanında hastanede meydana gelen bir örnek olay aracılığıyla ortaya 

konulmaya çalışıldı. Günlük bir faaliyet içerisinde bireysel olarak 

uygulanan bir durum, sonuçları açısından değerlendirildiğinde, gasligting 

uygulaması ile aynı sonuçları ortaya çıkardığı görülmektedir.   

Yapılan araştırmada ilk soru örnek olayın gaslighting yöntemi içinde 

değerlendirilip değerlendirilmemesine yönelik soruydu. Yapılan analiz 

sonucunda her iki tarafın asimetrik bilgiye sahip oluşu ile olayın 

gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde uygulamanın gaslighting 

yöntemi ile uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır.  Bu örnek olayda 

gaslighting sebeplerinden çok sonuçları itibariyle ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmanın diğer sonucu, bu uygulamanın yapılmaması alternatifi 

varken yapılmasıyla ortaya çıkan, ikinci sorunun cevabı ile oluşmaktadır. 

Üst durumda olan yöneticinin astını uyararak ya da motivasyon 

yöntemlerini kullanarak onu yönlendirebilme gücüne sahipken bu 

alternatifleri kullanmamıştır.  Çalışanda meydana gelen olumsuz durum, 

ona işten el çektirilmesi sonucu olduğu için gaslighting yöntemi 

uygulanmış gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çünkü bu uygulama ile 

çalışanın işinden soğuması gerçekleşmiştir. 
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Araştırma sonuçları ile değerlendirildiğinde literatürde gaslighting 

yöntemini ele alan çalışmalarla ortak paydada birleşilmektedir (Sweet, 

2019; Abramsam, 2014). Gaslighting uygulaması ile bireyde kendine 

güvensizlik ve korkaklık meydana gelmektedir. Manipülasyon bilinçli ya 

da bilinçsiz olarak yapılabilmektedir. Bu araştırmada manipülasyonun 

bilinçli bir şekilde yapıldığı ispat edilmemişse de sonuçları itibariyle 

gaslighting bulgularına ulaşılmıştır (Calef ve Weinsel, 1981).  Tutar 

(2016) yapmış olduğu kavramsal çalışmada manipülasyon sonucu kendi 

amaçları dışında dönüşen bir insana dikkat çekilmektedir. Bu çalışma ile 

aynı sonuç ortaya çıkarılmıştır. Örgüt içindeki faaliyetlerden bilinçli bir 

şekilde bireyin soyutlanması açısından, Abramsam (2014)’un yapmış 

olduğu örnek olayla ele aldığı araştırma ile yine benzer sonuçlar ortaya 

çıkarılmıştır. Yapılan araştırma etkileri bakımından yıldırma ile aynı 

sonuçları içermektedir. Ancak yıldırma olgusunun tespiti daha olasıdır ve 

hukukî olarak işlem yıldırmada yapılabilmektedir (Cerit, Gürhan ve Gür, 

2017). Manipülasyon özgür bir eylem ve ahlaki bir sorumluluk açısından 

sapma sorunu olarak değerlendirilmektedir (Haji ve Cuypers, 2006). 

Başka bir çalışmada da duygusal zekânın olumsuz anlamda kullanılma 

durumundan hareketle, bireylerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda 

başkalarını manipüle ettiklerini belirtmektedir (Grieve ve Mahar, 2010). 

Bu çalışmalarla ifade edilen kavramlar açısından da paralel sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

Araştırmada örnek olayın deşifre edilmesiyle elde edilen bulgular 

sonuçları itibariyle değerlendirildiğinde, araştırma soruları için yeterli 

verileri sağlamıştır. Araştırma bulguları örgütsel alanda gastlighting 

olarak uygulanma amacı olmasa da sonuçları açısından 

değerlendirildiğinde gaslighting bulguları ile uyumlu olmaktadır. 

Literatürde bulunan çalışmalardan ayrılan noktası da burada 

gerçekleşmektedir. Literatürde bulunan çalışmalar gaslighting yönteminin 

bilinçli bir şekilde başlatıldığını öngörmektedir.  

Organizasyon içinde gerçekleşen ve masum olarak görülen bazı 

uygulamalar çalışan birey için oldukça olumsuz bir durumu ortaya 

çıkarabilmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin birtakım uygulamaları ortaya 

koymaları bireyin psikolojik durumu kapsamlı bir şekilde düşünülerek 

yapılmalıdır. Bireyin örgütsel çıktıları da bu anlamda etkilenmektedir.  

Yapılan çalışma literatürde bu alanda çok fazla ele alınmamış bir konu 

olan gaslighting yöntemini ele alması bakımından önem arz etmektedir. 

Bu manipülasyon yönteminin, örgütsel sonuçları açısından 

değerlendirilmesi ayrıca dikkate değer bir çalışma olduğunu 

göstermektedir. Araştırma konusunun, bundan sonraki çalışmalarda 

evren, örneklem ve yöntem değişikliği ile araştırılması literatüre 

zenginlik katacaktır. Organizasyon içinde faaliyet gösteren bireylerin 

çalışma ortamında korunması sadece can ve mal güvenliği ile 
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gerçekleşmemektedir. Bireylerin gaslighting gibi psikolojik 

manipülasyona maruz kalmaları da önlenmesi gereken bir durum olarak 

önem arz etmektedir. 
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1. Giriş   

Bireylerin performanslarının ortaya çıkarılması açısından kendini 

yeterli hissetmesi önemli bir unsurdur. Bu unsur gerçekleştirme 

potansiyelinin temelini oluşturmaktadır. Gerçekleştirme potansiyeli aynı 

zamanda bireyin kendi yeteneklerine güveninin bir sonucudur (Urgan ve 

Sevim, 2019: 74-75).  

Bireyin kendi yeteneklerine güven duygusundan ortaya çıkan öz-

yeterlik pozitif psikolojik sermayeyi oluşturan faktörlerden biridir. Pozitif 

psikolojik sermayeden hareketle öz-yeterlik, bir bireyin kazanımlarını 

ortaya çıkarması bakımından, gerekli davranış biçimlerini düzenlemek ve 

icra etmek amacıyla sahip olduğu yeteneklerine güvenine karşılık 

gelmektedir (Bandura, 1977: 203). Buradan anlaşılacağı üzere, öz-

yeterlik literatüre Bandura (1977) tarafından kazandırılmıştır. Bir bireyin 

yapmak durumunda olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak, icra esnasında 

gösterdiği isteklilik, farkındalık ve bazı davranış şekillerini yerine göre 

gösterebilme yeteneği ile ortaya çıkan güveni ifade etmektedir (Stajkoviç 

ve Luthans, 1998: 204). Bireyin verilen bir bağlamda belirli bir görevi 

başarılı bir şekilde yerine getirmek için gerekli motivasyonu, bilişsel 

kaynakları ve eylem planlarını harekete geçirebilecek yetenekleri ile ilgili 

görüşü olmaktadır (Luthans vd., 2004: 47; Luthans vd., 2006: 31; 

Luthans vd., 2007: 548; Avey vd., 2011: 130; Luthans, 2012: 203).   

Öz-yeterlik olgusu, temelinde, bireyin kendi başarma yeteneğine 

inanmasıyla ilgilidir. Yüksek düzeyde öz-yeterliğe sahip bireyler daha 

büyük hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Yüksek hedeflere 

odaklanılmasıyla beraber bir o kadar karmaşık planlar yapılmaktadır. Bu 

durum gerçekleştirilirken, karşılaşılan engellere tahammül gösterilerek 

yeni yollar bulunmaya çalışılmaktadır. İki insan aynı yeteneğe sahip de 

olsa, bu bahsedilen süreçleri başarma açısından, daha yüksek öz-yeterliğe 

sahip olan daha avantajlı olmaktadır (Bandura ve Locke, 2003). 

Birey kazanımlarını hayata geçirmek için öz-yeterliğini 

kullanmaktadır. Burada, Bandura (1977)’nın teorisinde ifade ettiği, 
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bireyin teorik kazanımlarının, pratik hayata adaptasyonun, öz-yeterlik 

aracılığıyla ortaya çıkarılması durumu söz konusu olmaktadır (Kanten, 

2016: 29). 

Bandura (1989) öz-yeterliğin örgütsel davranıştaki yerini ortaya 

koyabilmek için Sosyal Bilişsel Teoriyi kullanmaktadır. Sosyal Bilişsel 

Teori, bireyin kişisel özelliklerini ve çevresel faktörleri, bireyin yapmış 

olduğu davranışlarla ilişkilendirerek çıkarımda bulunmaktadır. Sosyal 

Bilişsel Teori temel olarak beş mekanizma ile açıklanmaktadır. Bunlar, 

sembolleştirme, sağduyu, dolaylı anlatım, öğrenme, kendinden ayarlama 

ve öz düşünümdür. Sembolleştirme; bireylerin sosyal çevre içerisindeki 

ağlarında oluşan sembolik durumları ayırt etme özelliğini göstermektedir. 

Sembolleştirme yeteneğine sahip olmayan birey, sosyal ilişkilerinde 

hataya düşmektedir. Sağduyu, bireyin çalışmalarını planlayabilme 

gücünü vermektedir. Dolaylı öğrenme, bireyin, kendi tecrübe etmese de 

başkalarının tecrübelerinden yararlanarak çıkarımda bulunma yeteneğini 

vermektedir. Kendinden ayarlama, bireyin bilişsel özellikleri ile 

oluşturulmuş ve toplumsal beklentilerle şekillendirilmiş davranışlarını 

ifade etmektedir. Öz düşünüm ise, bir bireyin geriye bakıp öğrenilen 

olguyu saptamak için sosyal bir durumu değerlendirmesiyle 

gerçekleşmektedir (Bockorny 2015: 11; Urgan ve Sevim, 2019: 75). 

Öz-yeterliğin etkilenme durumunu gösteren başka bir sınıflamaya 

göre, bireyin öz-yeterlik algısı dört ana kaynaktan elde edilerek 

oluşturulmaktadır. Bunlar; bireyin kendi tecrübeleri, dolaylı yaşantıları, 

sözel ikna ve psikolojik durumudur (Arseven, 2016: 68-69; Lunenburg, 

2011: 2). Bu sınıflandırmaya göre birey, kendi tecrübelerini geleceği 

planlamada kılavuz olarak alır ve bu öz-yeterlik inancının oluşmasındaki 

temel faktördür. Kendi tecrübeleri kadar başkalarının yaşantılarından 

faydalanan gözlemciler de rol modeli kendilerine yol gösterici olarak 

görmektedir. Sözel ikna teorisi çerçevesinde, sözel telkin olumlu ya da 

olumsuz olsun, öz-yeterlik düzeylerini değiştirme gücüne sahiptir. Son 

madde olarak ele alınan psikolojik durum, öz-yeterlik düzeyini etkileyen 

bir faktördür (Arseven, 2016: 68-69). 

Öz-yeterlik kavramı pozitif psikolojinin bir konusu olmasına rağmen, 

pozitif psikolojiden ayrı olarak başka kavramlarla ilişkilerinin ortaya 

çıkarıldığı çalışmalar mevcuttur (Erdoğan ve İraz, 2019: 50). Özellikle 

örgütsel davranış içerisindeki çalışmalarla öz-yeterlik kavramı 

konumlandırılmaya çalışılmıştır. Örgüt için girişimcilikle öz-yeterlik 

algılarının ele alındığı bir çalışmada, iç girişimciliği yüksek bireylerin 

girişimcilik süreçlerindeki önemi vurgulanmaktadır (Meydan, 2011). 

Girişimciliğin temelinde öz-yeterlik vardır (Atar, 2020). Girişimcilik 

çerçevesinde, öz-yeterlik ile yenilikçilik ve risk alma arasındaki ilişkiler 

ortaya çıkarılmıştır (Basım vd., 2008). Öz-yeterlik ile örgütsel 

vatandaşlık arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmada öz-yeterlik ile 
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örgütsel vatandaşlık arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkarılmıştır (Şeşen, 

2010). Aynı şekilde örgütsel muhalefet ile öz-yeterlik arasındaki ilişkileri 

ortaya koymaya çalışan başka bir çalışmada örgütsel muhalefet ile öz-

yeterlik arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur (Bakan vd., 2017). Öz-

yeterlik ile iş gören performansı arasındaki ilişkilerin araştırıldığı 

çalışmalarda güçlü ilişkiler ortaya çıkarılmıştır (Luthans vd, 2004; 

Stajkoviç ve Luthans, 1998). Mesleki öz-yeterlik ile örgütsel sessizlik 

arasındaki ilişkilerin arandığı bir çalışmada da öz-yeterlik ile olumsuz 

sessizlik arasında negatif ilişkiler ortaya çıkarılmıştır (Kahya, 2015). 

Sağlık alanında öz-yeterlik düzeylerinin belirlendiği ve diğer 

çalışmalarla aralarında ilişkilerin ortaya konulduğu çalışmalar mevcuttur. 

Bunlardan biri sağlık yüksekokulu öğrencileri ile yapılan çalışmadır ve 

bu araştırmada öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerinin ortalamadan yüksek 

olduğu ortaya çıkarılmıştır (Zengin, 2007). Sağlık kurumları yöneticiliği 

lisans öğrencileri ile de aynı sonuçlara ulaşılmıştır (Gül ve Adıgüzel, 

2015). Psikolojik sermaye ile çalışan performansı ilişkisinin araştırıldığı 

başka bir araştırmaya göre de öz- yeterlik, pozitif psikolojik sermayenin 

diğer boyutlarıyla beraber çalışan performansını arttırmada etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Korkmazer vd., 2016).   

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin genel öz-yeterlik seviyelerini 

ve öz-yeterlik seviyeleri ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri 

arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak ve literatüre bu alanda 

katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmamızda; 

1.Üniversite öğrencilerinin öz-yeterlikleri ne düzeydedir? 

2.Üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyleri ile kişisel özellikleri 

arasında farklılık var mıdır? sorularına cevap aranmaktadır. 

2. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, 

veri toplama araçları ve verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma veriler nicel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışma ilişkisel tarama modelindedir.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. 2018-2019 eğitim-

öğretim döneminde ilgili fakültede öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 

450’dir. Çalışmada basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 400 öğrenciye 

anket formu verilmiş ve toplamda 346 kullanılır anket formuna 

ulaşılmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014: 89). 500 kişilik bir evren 
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büyüklüğünü temsil eden örneklem sayısını 0.05 anlamlılık düzeyinde ve 

0.03 örneklem hatasında 341 olarak belirtmiştir. Dolayısıyla örneklem 

sayımız evreni temsil edecek düzeydedir. Araştırmamızın örnekleminde 

yer alan öğrencilere ait bilgiler tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellikler  F % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

279 

67 

80,6 

19,4 

Yaş 

18 -19  

20-21  

22-23   

24 yaş ve üzeri 

107 

153 

72 

14 

30,9 

44,2 

20,8 

4,0 

Okuduğu Sınıf 

1 

2 

3 

4 

157 

75 

60 

54 

45,4 

21,7 

17,3 

15,6 

Okuduğu Bölüm 

Hemşirelik 

Sağlık Yönetimi 

Besl. ve Diyetetik 

258 

41 

47 

74,6 

11,8 

13,6 

Kalınan Yer 

Aile Yanı 

Yurt 

Diğer 

50 

270 

26 

14,5 

78,0 

6,5 
 

Tablo 1’e göre katılımcıların 279’u kadın, 67’si erkektir. 

Katılımcıların yaş dağılımları değerlendirildiğinde, en büyük çoğunluk 

20-21 yaş (44,2) grubuna ait olsa da, 18-19 (30,9) yaş grubunun katılımcı 

sayıları birbirine oldukça yakındır. Katılımcıların % 45,4’ü 1. sınıf 

öğrencisi ve %74,6’sı hemşirelik bölümü öğrencisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son olarak öğrencilerin %78’i yurtta kalarak eğitim hayatına 

devam etmektedir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kullanılan veri toplama aracının birinci bölümünde, 

araştırma kapsamına alınan öğrencilerin demografik özellikleri (cinsiyet, 

yaş, öğrenim görülen bölüm, öğrenim görülen sınıf ve kalınan yer) yer 

verilirken, ikinci bölümünde ise öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerini 

ölçmek amacıyla öz-yeterlik ölçeğinde yer alan 17 maddeye yer 

verilmiştir.  

Araştırmada Yıldırım ve İlhan’ın (2010). Türkçe uyarlamasını 

yaptığı, Sherer vd. (1982) tarafından geliştirilen, beşli Likert tipi Genel 

Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Türkçe formu 17 maddeden oluşan 
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ölçeğin güvenilirliği, Sherer vd. (1982) tarafından 0,86, Yıldırım ve 

İlhan (2010) [26] tarafından 0,80 olarak bulgulanmıştır. Ölçekte 11 soru 

(2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 16. ve 17.sorular) ters, 6 soru (1., 3., 

8., 9., 13. ve 15. sorular) düz soru niteliğindedir. Her soru puanı 1-5 

arasında değişmektedir ve puanlar yükseldikçe öz-yeterlik inancı 

artmaktadır şeklinde yorumlanmıştır. Araştırma bulguları; 4.20-5.00 

arasında olan değerler çok yüksek, 3.40-4.19 arasında olan değerler 

yüksek, 2.60-3.39 arasında olan değerler orta,1.80-2.59 arasında olan 

değerler düşük, 1.00-1.79 arasında olan değerler çok düşük şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Çalışmada verilerin analizine başlamadan önce ilk olarak öz-yeterlik 

ölçeğinin güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach's Alpha değerine 

bakılmıştır. Çalışmada kullanılan öz-yeterlik ölçeğinin güvenilirliği 0,84 

olarak bulgulanmış ve ölçek yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olarak 

değerlendirilmiştir (Kayış, 2010: 405).  

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma için 24.04.2019 tarih ve 22 karar sayısı ile etik kurul izni 

alınmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 22,0 programı 

aracılığıyla analiz edilmiş ve verilere ilişkin sonuçlar tablo ile 

gösterilmiştir. 

İkinci aşamada, çalışma amaçları doğrultusunda öz-yeterlik ölçeğine 

verilen cevaplara göre, öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri elde edilmiştir. 

17 sorudan oluşan ve orijinal hali 3 boyutlu bir yapıya sahip olan ölçek, 

“puan ortalaması artıkça öz-yeterlik düzeyleri yükselmektedir” şeklinde 

yorumlanacaktır.  

Öğrencilerin öz-yeterlik ortalamalarının hesaplanmasının ardından, 

elde edilen puanların çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerinin 

farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmeden 

önce kullanılacak analiz yönteminin (parametrik-nonparametrik) tespiti 

için normallik analizleri yapılmıştır. Öz-yeterlik ölçeğinin çarpıklık 

değeri (-0,169) ve basıklık değeri (-0,165) -1 ve +1 arasında yer aldığı 

için verilerin normal dağıldığı varsayılmış [29] ve parametrik testlerin 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılanların öz-yeterlik 

düzeyleri ve çeşitli değişkenler ile öz-yeterlik düzeyleri arasındaki 

farklılaşmaları gösteren tablolar ve yorumları yer almaktadır.  
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3.1. Öğrencilerin Öz-Yeterlik Düzeyleri ve Fark Testleri 

Öğrencilerin genel öz-yeterlik düzeylerine ait sonuçlar tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2: Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik Seviyeleri 

 N Ort. ss. Yorum 

Başlama Boyutu 346 3,719 0,765 Yüksek düzey 

Yılmama Boyutu 346 3,495 0,696 Yüksek düzey 

Israr Boyutu 346 3,297 0,766 Orta düzey 

Genel Öz Yeterlik 346 3,579 0,605 Yüksek düzey 
 

Tablo 2’ye göre öğrencilerin başlama düzeyi yüksek (3,719), yılmama 

boyutu yüksek (3,495) ve ısrar boyutu ise orta (3,297) düzeyde 

bulgulanmıştır. Öğrencilerin genel öz-yeterlikleri ise yüksek düzey 

(3,579) olarak bulgulanmıştır.  

Öğrencilerin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyut düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları 

tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Öz-Yeterlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine 

Göre Farklılığının Tespitine Yönelik T Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Kadın (279) Erkek (67) TTesti 

Ort. Ss Ort. Ss T p 

Başlama Boyutu 3,7260 0,754 3,691 0,816 0,330 0,520 

Yılmama Boyutu 3,4875 0,711 3,528 0,631 -0,431 0,431 

Israr Boyutu 3,2891 0,739 3,333 0,874 -0,424 0,082 

Genel Öz-yeterlik 3,5787 0,615 3,580 0,564 -0,019 0,216 
 

Öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki 

istatistiksel farkların yer aldığı tablo 3’ü incelendiğimizde; öğrencilerin 

öz-yeterlik düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Öğrencilerin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyut düzeylerinin 

yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren Anova testi sonuçları 

tablo 4’te verilmiştir 
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Tablo 4: Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre 

Farklılığının Tespitine Yönelik Anova Testi Sonuçları 

 Yaş N Ort. 
Anova Testi 

F P 

 

Başlama 

18 -19 yaş 107 3,600 

1,942 0,123 
20-21 yaş 153 3,756 

22-23 yaş  72 3,751 

24 yaş ve üzeri 14 4,055 

Yılmama 

18 -19 yaş 107 3,373 

1,797 0,147 
20-21 yaş 153 3,533 

22-23 yaş  72 3,558 

24 yaş ve üzeri 14 3,685 

Israr  

18 -19 yaş 107 3,258 

,141 0,935 
20-21 yaş 153 3,318 

22-23 yaş  72 3,314 

24 yaş ve üzeri 14 3,285 

Öz 

Yeterlik 

18 -19 yaş 107 3,473 

2,056 0,106 
20-21 yaş 153 3,613 

22-23 yaş  72 3,617 

24 yaş ve üzeri 14 3,810 
 

Öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri ile yaşları arasındaki tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarını gösteren tablo 4’e öğrencilerin yaşları ile öz-

yeterlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma 

bulunmamaktadır. 

Öğrencilerin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyut düzeylerinin 

öğrenim görülen bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren 

Anova testi sonuçları tablo 5’te verilmiştir 
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Tablo 5: Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeylerinin Öğrenim Görülen Bölüm 

Değişkenine Göre Farklılığının Tespitine Yönelik Anova Testi Sonuçları 

 
Okuduğu 

Bölüm 
N Ort. 

Anova Testi 

F P 

Başlama 

Hemşirelik 258 3,7307 

0,248 0,863 
Sağlık 

yönetimi 
41 3,6640 

Beslenme ve 

diyetetik 
47 3,6950 

Yılmama 

Hemşirelik 258 3,4918 

0,833 0,476 
Sağlık 

yönetimi 
41 3,5854 

Beslenme ve 

diyetetik 
47 3,4553 

Israr  

Hemşirelik 258 3,2944 

0,080 0,971 
Sağlık 

yönetimi 
41 3,3008 

Beslenme ve 

diyetetik 
47 3,3050 

Öz 

Yeterlik 

Hemşirelik 258 3,5834 

0,032 0,992 
Sağlık 

yönetimi 
41 3,5768 

Beslenme ve 

diyetetik 
47 3,5557 

 

Tablo 5’e göre, öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri ile öğrenim 

gördükleri bölüm arasındaki tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma bulunmamaktadır. 

Öğrencilerin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyut düzeylerinin 

öğrenim görülen sınıfa göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren Anova 

testi sonuçları tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6: Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeylerinin Öğrenim Görülen Sınıf 

Değişkenine Göre Farklılığının Tespitine Yönelik Anova Testi Sonuçları 

 Okuduğu Sınıf N Ort. 
Anova Testi 

F P 

Başlama 

1. sınıf 157 3,6065 

2,176 0,091 
2. sınıf 75 3,8119 

3. sınıf 60 3,7815 

4. sınıf 54 3,8498 

Yılmama 

1. sınıf 157 3,3809 

3,505 0,056 
2. sınıf 75 3,6747 

3. sınıf 60 3,5867 

4. sınıf 54 3,4778 

Israr 

1. sınıf 157 3,2208 

1,042 0,374 
2. sınıf 75 3,3289 

3. sınıf 60 3,3778 

4. sınıf 54 3,3889 

Öz 

Yeterlik 

1. sınıf 157 3,4721 

3,087 0,057 
2. sınıf 75 3,6863 

3. sınıf 60 3,6529 

4. sınıf 54 3,6590 
 

Tablo 6’ya göre, öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri ile öğrenim 

görülen sınıf değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

bulunmamaktadır. 

Öğrencilerin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyut düzeylerinin 

kalınan yere göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren Anova testi 

sonuçları tablo 7’de verilmiştir 
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Tablo 7: Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeylerinin Kalınan Yer 

Değişkenine Göre Farklılığının Tespitine Yönelik Anova Testi Sonuçları 

 Yaşadığı Yer N Ort. 
Anova Testi 

F P 

Başlama 

Aile yanı 50 3,7111 

0,485 0,747 Yurt 270 3,7267 

Diğer 26 3,6581 

Yılmama 

Aile yanı 50 3,5240 

0,381 0,822 Yurt 270 3,4844 

Diğer 26 3,5539 

Israr 

Aile yanı 50 3,3267 

0,334 0,855 Yurt 270 3,2840 

Diğer 26 3,3846 

Öz 

Yeterlik 

Aile yanı 50 3,5882 

0,477 0,752 Yurt 270 3,5773 

Diğer 26 3,5792 

Öğrencilerin öz-yeterlik düzeyleri ile kalınan yer değişkeni arasındaki 

tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre iki değişken arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaya rastlanmamıştır. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyleri, 

cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm, sınıf ve kalınan yer değişkenlerine 

göre incelenmiştir. 

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada, öğrencilerin öz-yeterlik ölçeği 

puan ortalaması 3,579±0,605 olarak bulgulanmıştır. Bu sonuca göre, 

öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öz-

yeterliliği alt boyutlar açısından incelediğimizde; başlama düzeyi yüksek 

(3,719±0,765), yılmama düzeyi yüksek (3,495±0,696) ve ısrar düzeyi ise 

orta (3,297±0,766) şeklinde bulgulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, genel öz yeterlik düzeyleri 

ve öz-yeterlik alt boyut puan ortalamaları erkek ya da kadın öğrencilere 

göre farklılık göstermemektedir. Alan yazında öz-yeterlik düzeylerinin 

cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği (Aktamış, Kiremit ve 

Kubilay, 2016; Yılmaz, Yiğit ve Kaşarcı, 2012) çalışmalar olduğu gibi; 

114



öz-yeterlik düzeyinin cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği 

(Özpulat ve Özyarış, 2019; Özpulat, 2016; Erol ve Temizer, 2016; 

Kartopu, 2016; Gül ve Adıgüzel, 2015) çalışmalar mevcuttur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ve öz-yeterlik 

ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Özpulat ve Özyarış (2019)’ın sağlık yüksekokulu hemşirelik ve beslenme 

diyetetik bölümü öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmada, öğrencilerin 

sınıfı ile öz-yeterlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulgulanmamıştır. Özpulat (2016)’ın turizm fakültesi öğrencileri 

örneklemi ile yaptığı çalışmada, iki değişken arasında anlamlılığa 

rastlanmamıştır. Yılmaz, Yiğit ve Kaşarcı (2012) ise Konya’da yer alan 

farklı ilköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile 

yaptıkları çalışmalarında, 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 6. ve 7. 

sınıflara göre daha fazla öz-yeterlik düzeyine sahip olduklarını 

bulgulamışlardır. Yine Aktamış, Kiremit ve Kubilay (2016)’ın ortaokul 

öğrencileri örneklemli çalışmalarında, öğrenim görülen sınıf ile öz-

yeterlik arasında anlamlı farklılık bulgulanmıştır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş grupları ve öz-yeterlik ölçeği puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Gül ve Adıgüzel (2015)’in sağlık 

kurumları yöneticiliği lisans bölümü öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 

ve Keskin ve Orgun (2006) çalışmasında, öğrencilerin yaş grupları ile öz-

yeterlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölüm ile 

öz-yeterlik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulgulanmamıştır. Benzer bir sonuç Özpulat ve Özyarış (2019)’ın çalışma 

sonucunda bulgulanmıştır. Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve beslenme 

diyetetik bölümü öğrencileri örneklemli çalışmada her iki bölümün 

öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyleri benzer bulgulanmıştır. Uysal ve 

Kösemen (2013)’in eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen 

adayları ile yaptıkları çalışmada, öğretmen adaylarının genel öz 

yeterliliklerinin öğrenim gördükleri bölüme göre değişmediği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yer ile öz-

yeterlik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulgulanmamıştır.  

Bu çalışmada, öğrencilerde akademik başarı (Akengin, Yıldırım, 

İbrahimoğlu ve Arslan, 2014), öğrenme ve performans (Aslan, 2012) gibi 

öğrenim hayatlarını doğrudan etkileyen kavramlara olumlu katkı sağlama 

etkisi ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri arasında istatistiksel 

anlamlılığa rastlanmamıştır. Aynı şekilde, sosyal fobi, panik, genel kaygı 

ve depresyon belirtilerini azaltıcı etkiye (Kılıç, 2019) neden olan öz-

yeterlilik kavramı ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri arasında 

da istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır. Bu sonucun 

genellenebilirliğini arttırmak için daha büyük ve farklı yaş gruplarından 

oluşan örneklem grupları ile farklı bölgelerde çalışmalar yapılması 
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önerilmektedir. Ayrıca öz-yeterliği etkileyen faktörlerin bulunabilmesi 

amacıyla farklı konularla öz-yeterlik ilişkisinin incelenmesi, öz-

yeterliklerinin gelişimi için, insanlara ve özellikle gençlere fayda 

sağlayacaktır. 
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1.Giriş 

Çalışmanın amacı; beş yıldızlı otel işletmeleri personelinin hile yapıp 

yapmadığını, otellerin üst düzey yöneticileriyle görüşmek suretiyle ve 

kendilerine sunulacak bir anket yardımıyla ortaya koymak, (eğer 

yaptılarsa) yaptıkları hilelerin boyutunu tespit etmek ve alınabilecek 

önlemleri tavsiye niteliğinde sunmaktır.  

Bu amaçla hazırlanan anket çalışması, Antalya’da faaliyetini sürdüren 

339 adet beş yıldızlı otelin 101’inin (%29,7) üst düzey yöneticilerine 

ulaşılarak yanıtlatılmış ve bulgular SPSS İstatistik Paket Programı 

aracılığıyla incelenmiştir. 

2.Literatür Taraması 

Tablo 1: İşletmelerde Hata ve Hileler Hakkında Araştırmalar 

Yazarlar Kapsam Yöntem Sonuç 

Ömürbek ve Altay 
(2011) 

Otel işletmelerinde 
iç kontrol sisteminin 

etkinliği 

incelenmiştir. 

Antalya ilinin 
Manavgat ilçesinde 

“Beş Yıldızlı Otel” 

statüsünde bulunan 

54 otelin 43 tanesi 
ile iletişim 

kurulmuştur ve 

muhasebe 

yetkililerine anket 
çalışması 

uygulanmıştır. 

Yiyecek-içecek 
departmanında 

etkin bir iç kontrol 

sisteminin 

kurulmasıyla, 
departmanda ortaya 

çıkabilecek maliyet 

artışının önüne 

geçilebileceği tespit 
edilmiştir.  

Azaltun 

(1999) 

Hata ve hile önleme 

aracı olarak iç 

kontrolün etkinliği 

araştırılmıştır. 

İstanbul’da 

bulunan beş yıldızlı 

bir otel 

işletmesinin tüm 
departmanları ile 

görüşülmüş ve 

gözlem yapılmıştır. 

İç kontrole ilişkin 

bulgular sistematik 

bir şekilde 

araştırılmış ve otel 
işletmesinde iç 

kontrol sisteminin 

etkin bir şekilde 

çalıştığı sonucuna 

                                                             
1 Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’nda 

Tolga ÜNAL tarafından hazırlanan,“Otel İşletmelerinde Çalışan Hilelerine İlişkin Genel 

Bir Değerlendirme: Antalya İli Örneği” başlıklı Yüksek Lisans tezinden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. 
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ulaşılmıştır. 

Gönen ve Ergun 

(2008) 

Yiyecek-içecek 

departmanında iç 

kontrol sisteminin 
etkinliği 

araştırılmıştır. 

İzmir’de bulunan 

beş yıldızlı bir 

otelin yiyecek-
içecek ve banket 

müdürleriyle yüz 

yüze görüşmeler 

yapılmıştır. 

Yiyecek-içecek 

bölümünde iç 

kontrol sisteminin 
etkinliğine yönelik 

önemli noktalar 

saptanmış ve olası 

çözümlerin neler 
olabileceği ortaya 

konmuştur. 

Tipi ve Gökçen 

(2019) 

İşletmelerde 

meydana 

gelebilecek hileleri 

önlemede iç kontrol 
sisteminin etkinliği 

araştırılmıştır. 

Bist İmalat 

sektöründe yer alan 

179 işletmenin 35 

tanesi ile anket 
çalışması 

yapılmıştır. 

Etkin bir iç kontrol 

sistemine sahip olan 

işletmelerin, hileleri 

önlemede başarılı 
oldukları ortaya 

konmuştur. 

Koyutürk 

(2015) 

İşletmelerde yapılan 

ve tespit edilmiş 

hileler özetlenmiş 

ve önlenmesi için 
alınması gereken 

tedbirler 

incelenmiştir. 

Özel bir 

hastanedeki insan 

kaynakları, bilgi 

teknolojileri, iç 
denetim birimi 

yöneticileri ve 

muhasebe 

sorumluları ile 
görüşülmüştür. 

İşletme yönetiminin 

hastaneyi en iyi 

şekilde tanıması, 

hile çeşitlerini 
bilmesi, yapılan 

hileler hakkında 

bilgi sahibi olması 

ve kuvvetli bir iç 
kontrol sistemi 

kurması gerektiği 

ortaya çıkmıştır.  

Nazlı 

(2014) 

İşletmelerde 

muhasebede hata ve 

hilelerin tespiti ve 
önlenmesinde 

işletme 

yöneticilerinin 

sorumluluğunun 
belirlenmesi 

incelenmiştir. 

Mersin Ticaret ve 

Sanayi odasına 

kayıtlı ve bu ilde 
faaliyet gösteren 

sermayesi 3 milyon 

TL’den büyük olan 

130 işletmenin 42 
tanesinin 

yöneticileri ile 

anket uygulaması 

yapılmıştır. 

İşletme yöneticileri 

tarafından 

oluşturulan etkin bir 
iç kontrol 

sisteminin 

muhasebede hata ve 

hile yapılma riskini 
azaltacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tahmaz 

(2019) 

İşletmelerde, grup 

üyeleri tarafından 
oluşturulan baskı, 

motivasyon, grup 

yapısı, tutum ve 

davranışlardan 
çalışanların 

etkilenme düzeyleri 

incelenmiştir.  

Finansal hizmet 

alanında faaliyet 
gösteren bir 

şirketin 270 

çalışanının 169 

tanesi ile anket 
çalışması 

yapılmıştır. 

Çalışanların, 

yöneticinin tutum 
ve davranışlarında, 

maaş 

adaletsizliğinde ve 

grup yapısının 
bozukluğunda 

hileye daha çok 

yöneldiği yanıtı 

ortaya çıkmıştır. 

Gülal 

(2013) 

Otel işletmelerinde 

iç kontrol sisteminin 
uygulanış şekilleri 

incelenmiş ve iş akış 

prosedürleri 

Beş yıldızlı 

“Dedeman 
Kapadokya” 

otelinde departman 

müdürleri ile 

İç kontrol 

sisteminin ve oto 
kontrol kavramının 

verimli kullanılması 

halinde hile, hata ve 
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üzerinde 

durulmuştur. 

birebir görüşmeler 

yapılmıştır.  

yolsuzluk gibi 

vakaların 
çoğunlukla 

önlendiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Hatunoğlu, Koca 

ve Kıllı 

(2012) 

İç kontrol sisteminin 

önemi üzerinde 

durulmuş, hata ve 
hileleri önlemedeki 

etkinliği 

araştırılmıştır. 

8 ilde organize 

sanayi bölgelerinde 

faaliyet gösteren iç 
kontrol sistemine 

sahip 45 işletmenin 

çalışanları ile anket 

çalışması 
yapılmıştır. 

Etkin bir iç kontrol 

sisteminin, 

işletmede 
karşılaşılması 

muhtemel hatalı ve 

hileli işlemlerin 

azaltılmasında 
önemli bir etkisi 

olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Gönen 

(2007) 

Otel işletmelerinde 

muhasebe 

organizasyonu ve iç 
kontrol sisteminin 

etkinliği 

araştırılmıştır. 

İzmir ilinde 

bulunan beş yıldızlı 

“Princess Oteli”nin 
yöneticileri ile yüz 

yüze görüşme 

yapılmıştır. 

Etkin bir iç kontrol 

sisteminin 

kurulması 
muhasebe alanında 

ve muhasebe dışı 

alanlarda aksama 

olmamasını, hata ve 
hilelerin asgari 

düzeye 

düşürülmesini 

sağladığı yanıtı 
ortaya çıkmıştır. 

Çalışmamızda ise, beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanlarının hile 

yapıp yapmadığı, yaptıysa ne sıklıkta yaptığı ve hangi tür hilelere 

yöneldiği, bu hilelerin yöneticiler tarafından yakalanıp yakalanmadığı, 

yakalanması durumunda çalışana uygulanan yaptırımların türü anlaşılmak 

istenmiş ve bu amaçla Antalya ilinde faaliyet gösteren 339 adet beş yıldızlı 

otel işletmesinin 101’ine ulaşılarak üst düzey yöneticilere anket 

uygulanmıştır.  

3.Otel İşletmelerinde Uygulama 

3.1.Uygulamanın Veri Toplama Yöntemi 

Uygulamada, anket yönteminden faydalanılmış ve bu anket; 

 Başak ATAMAN ve Ruhan AYDIN'ın "Hile Denetimi ve 

Denetçilerin Hile Tespitine Yönelik Bir Araştırma" adlı, 

 Murat KARAHAN ve Medet İĞDE'nin "Muhasebe Hata ve 

Hileleri Üzerinde İç Kontrolün Rolü" adlı, 

 Hakan ÖZÇELİK, Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI ve Serkan 

KESKİN’in "Muhasebe Hata ve Hileleri: Meslek Mensupları 

Üzerine Bir Araştırma" adlı, 

 Zeynep HATUNOĞLU, Nurettin KOCA ve Mustafa KILLI’nın 

"İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin 
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Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması" adlı makale 

çalışmalarındaki anketlerden faydalanılarak oluşturulmuştur 

Anket formu, “cinsiyet, eğitim durumu, toplam çalışma yılı ve 

bulunduğu otelde çalışma yılı, hâlihazırda devam ettiği görevi” 

sorularından oluşan 5 adet demografik sorudan; “hile yapma nedenleri, hile 

ile karşılaşma durumları, (karşılaşanlar için) hile ile karşılaşma sayısı ve 

karşılaştıkları hilenin türleri, (karşılaştıkları) hileleri ortaya çıkarma 

biçimleri, hileli eylemin en çok karşılaşıldığı departman, hileli eylem 

sonrası yapılan işlem ve hilenin en aza indirilmesi için gerekenler” in 

sorulduğu 8 ana başlıktan oluşan sorulardan ve en son belirtmek (eklemek) 

istediklerini yazabilecekleri 1 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır.  

Demografik veriler dışında 2 ana başlık içinde, toplam 13 maddeden 

oluşan sorular, 5: Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 

2: Katılmıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum, şeklinde “Beşli Likert 

Ölçeği” ile hazırlanmıştır. 

Demografik veriler dışındaki sorulardan, Likert Ölçeği içermeyen, 3 

ana başlık içinde, “tek seçenek” işaretlenebilecek, çoktan seçmeli sorular 

mevcuttur. 

Demografik veriler dışındaki sorulardan 3 ana başlık içinde, “birden 

fazla seçenek” işaretlenebilecek sorular mevcuttur. 

3.2.Uygulamanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtı 

Tablo 2: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel Sayıları 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, <https://yigm.ktb.gov.tr/TR-

9579/turizm-tesisleri.html>, son erişim tarihi: 12.05.2020. 

Tablo 2’de verildiği gibi, Antalya’da bulunan “beş yıldızlı otel” 

statüsündeki konaklama yerlerinin sayısı, 5 Mayıs 2020 tarihli, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı güncellemelerine göre 339’dur.  

Anket formu, Antalya ilinde “beş yıldızlı otel” statüsünde bulunan 

otellerin üst düzey yöneticilerine, “yüz yüze” ve “web tabanlı” olarak 

uygulanmıştır. Beş yıldızlı otellerin 101 tanesinden geri dönüş 

alınabilmiştir. Diğer bir ifadeyle 339 otel ile görüşme yapılması planlanmış 

ancak yaklaşık %30’undan geri dönüş alınabilmiştir. 

Anket sonuçları, SPSS 24 İstatistik Paket Programı aracılığıyla analiz 

edilmiştir. 

Otellerin Türü Sayıları 

Beş yıldızlı otel 339 

123

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html


 
 

Çalışmanın kısıtlarından ilki, yalnızca Antalya ilindeki beş yıldızlı otel 

işletmelerinin üst düzey bir yöneticisine uygulanmış olmasıdır. Özetle, 101 

otelin her birinin 1 adet, konu hakkında bilgi sahibi, üst düzey yöneticisine 

ulaşılmıştır.  

Çalışmanın bir diğer kısıtı, anketi gerçekleştirme döneminin, “Covid-

19” adlı Pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle beş yıldızlı otellerin 

birçoğunun kapanması, açık olan otellerin ise “yüz yüze” görüşmek 

istememesi veya şirket politikalarından dolayı “web tabanlı” anket 

sorularını cevaplandırmak istememiş olmalarıdır. Bu nedenle anket sayısı, 

istenilen/beklenen seviyenin bir miktar altında kalmıştır.  

3.3.Uygulamanın Bulguları 

Yöneticilerin, en az “departman müdürü” statüsünde olmasına özen 

gösterilmiştir. Bulgular, “güvenilirlik analizi” ve “frekans analizi” 

bulguları olarak sırasıyla incelenmiştir. 

3.3.1.Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Güvenilirlik analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3: Anket Sorularının Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach's Alpha N of Items 

,736 47 

Tablo 3’e göre, 101 adet anketin güvenilirliği SPSS 24 programıyla 

ölçülmüş ve alt başlıklarla birlikte 47 adet sorunun güvenilirliği %73,6 

olarak ortaya çıkmıştır.  

Sosyal Bilimlerde genel olarak; 

0,00 ≤ α ＜0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40≤ α ＜0.60 ise ölçek düşük güvenilirliğe sahiptir, 

0.60≤ α ＜0.80 ise ölçek oldukça güvenilir, 

0.80≤ α ＜1.00 ise yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Kalaycı, 2008: 

405). 

Bu nedenle, çalışmanın anketinin “oldukça güvenilir” olduğu 

görülmektedir. 

3.3.2.Frekans Analizi Bulguları 

Ankete katılan 101 adet üst düzey yöneticinin, “cinsiyetleri, eğitim 

durumları, çalışma süreleri, bulundukları otelde çalışma süreleri ve 

unvanlarını belirlemeye yönelik sorulara verilen cevaplar, pasta grafiği 

şekliyle değerlendirilmiştir. 
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Şekil 1: Yöneticilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Şekil 1’de ankete katılan üst düzey yöneticilerin, cinsiyetlerine göre 

dağılımı pasta grafiğinde gösterilmektedir. Buna göre, ankete katılan üst 

düzey yöneticilerin %41’i kadın, %59’u ise erkektir.  

 

 

Şekil 2: Yöneticilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, ankete katılan üst düzey yöneticilerin,  

 %22’si lise düzeyinde (22 kişi),  

 %19’u ön lisans düzeyinde (19 kişi),  

 %48’i lisans düzeyinde (49 kişi), 

 %11’i (11 kişi) lisansüstü düzeyinde eğitim almıştır.  

 İlköğretim mezunu üst düzey yönetici bulunmamaktadır.  

Bu verilerden anlaşıldığı üzere ankete katılan üst düzey yöneticilerin 

çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitim aldığı ve genel olarak yöneticilerin 

eğitim düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. 

41%

59%

Cinsiyet

Kadın

Erkek

0%
22%

19%
48%

11%

Eğitim Durumu

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans/Doktora
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Şekil 3: Yöneticilerin Toplam Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, ankete katılan üst düzey yöneticilerin,  

 %12’si 1-5 yıl arası, 

 %20’si 6-10 yıl arası,  

 %26’sı 11-15 yıl arası,  

 %42’si ise 16 yıl ve üstü süreyle mesleklerini sürdürdüğü 

görülmektedir.  

 “1 yıldan az” süreyle görev yapan üst düzey yönetici 

bulunmamaktadır.  

 

  

Şekil 4: Yöneticilerin Bulunduğu Otelde Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı 

Şekil 4’te yer alan sonuçlara göre, ankete katılan üst düzey 

yöneticilerin; 

 %10’u 1 yıldan az,  

 %39’u 1-5 yıl arası,  

 %24’ü 6-10 yıl arası,  

 %11’i 11-15 yıl arası,  

0%
12%

20%

26%

42%

Çalışma Yılı

1 yıldan az

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16 yıl ve üstü

10%

39%
24%

11%

16%

Bulunduğu Otelde Çalışma Yılı

1 yıldan az

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16 yıl ve üstü
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 %16’sı ise 16 yıl ve üstü bulunduğu otelde mesleklerini 

sürdürmektedir. 

Özetle, üst düzey yöneticilerin çoğunluğu, çalıştıkları otelin personelini 

tanıyacak kadar zaman bulmaktadır. %90’ı, bulundukları otelde 1 yıldan 

fazla çalışmaktadırlar. 

Tablo 4: Yöneticilerin Konumları 

UNVAN N % 

GENEL MÜDÜR 7 7 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 26 25 

ÖN BÜRO MÜDÜRÜ 19 19 

YİYECEK VE İÇECEK MÜDÜRÜ 10 10 

SATIŞ VE PAZARLAMA 

MÜDÜRÜ 

7 7 

SATIN ALMA MÜDÜRÜ 6 6 

MİSAFİR İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 5 5 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 5 5 

KAT VE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 4 4 

OPERASYON MÜDÜRÜ 3 3 

TEKNİK MÜDÜR 3 3 

GÜVENLİK MÜDÜRÜ 2 2 

EĞLENCE MÜDÜRÜ 2 2 

KALİTE MÜDÜRÜ 2 2 

TOPLAM 101 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, tüm yöneticiler, kendi departmanlarının 

müdürüdür. %54’ü, “muhasebe, ön büro ve yiyecek-içecek” 

departmanlarının müdürlerinden oluşmaktadır. %7’si ise, genel müdür 

statüsündedir.  

Tablo 5: Çalışanların Hile Yapma Nedenleri 
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ÇALIŞANLARI

N HİLE YAPMA 
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ORT. 

Mali baskılar 21 
(20,8) 

33 
(32,7) 

28 
(27,7) 

9 
(8,9) 

10 
(9,9) 

 
3,46 

Kötü alışkanlıklar 

(kumar vb) 

21 

(20,8) 

18 

(17,8) 

26 

(25,7) 

11 

(10,9) 

25 

(24,8) 

 

2,99 

İşle ilgili baskılar 28 
(27,7) 

33 
(32,7) 

21 
(20,8) 

12 
(11,9) 

7 
(6,9) 

 
3,62 

Sosyal çevreden 

gelen baskılar 

5 

(8,9) 

26 

(25,7) 

28 

(27,7) 

20 

(19,8) 

18 

(17,9) 

 

2,68 

Kişinin, kişilik 

bozukluğundan 

kaynaklanan 

nedenler 

44 

(43,6) 

17 

(16,8) 

23 

(22,8) 

13 

(12,9) 

4 

(3,9) 

 

3,83 

İşletmedeki 

kontrol ve 

denetimlerin 

yetersiz oluşundan 
kaynaklanan 

nedenler 

32 

(31,7) 

 

34 

(33,7) 

23 

(22,8) 

7 

(6,9) 

5 

(4,9) 

 

3,80 

İşletmede 
gerçekleşen hileli 

eylemin cezasız 

kalması 

49 
(48,5) 

16 
(15,8) 

17 
(16,8) 

8 
(8) 

11 
(10,9) 

 
3,83 

Hileyi 

gerçekleştirecek 

yetenek ve bilgiye 

sahip olunması 

37 

(36,6) 

19 

(18,8) 

21 

(20,8) 

 

11 

(10,9) 

13 

(12,9) 

 

3,55 

Tablo 5’teki soru, “5’li Likert Ölçeği” ile oluşturulmuş ve ankete 

katılan her yönetici, bir soru için tek bir yanıt verebilmiştir. Soruda, 5: 

Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1: 

Kesinlikle (hiç) katılmıyorum, şeklinde yorumlanacaktır (Tablonun 

hücrelerindeki rakamların ilki kişi sayısını, ikincisi yani parantez 

içindekiler ise yüzdesini vermektedir). 

Tabloda, ankete katılan üst yönetimin, çalışanların “hile yapma 

nedenleri ile ilgili soruya verdikleri cevapların ortalamasına göre, 

aşağıdaki gibi özetleme yapılabilir [yorumlarda, kesinlikle katılıyorum ve 

katılıyorum birlikte; katılmıyorum ve hiç katılmıyorum birlikte 

(birleştirilerek) yorumlanacaktır]: 
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 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “Mali Baskılar” ile ilgili 

olmasına %53,5 oranında yönetici katılmaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “Kötü Alışkanlıklar (Kumar 

vb)” olmasına %38,6 oranında yönetici katılmaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “İş ile İlgili Baskılar” 

olmasına %60,4 oranında yönetici katılmaktadır.  

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “Sosyal Çevreden Gelen 

Baskılar” olmasına %37,7 oranında yönetici katılmamaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “Kişinin, Kişilik 

Bozukluğundan Kaynaklanan Nedenler” olmasına %60,4 oranında 

yönetici katılmaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “İşletmedeki Kontrol ve 

Denetimlerin Yetersiz Oluşundan Kaynaklanan Nedenler” olmasına 

%65,4 oranında yönetici katılmaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “İşletmede Gerçekleşen 

Hileli Eylemin Cezasız Kalması” olmasına %64,3 oranında yönetici 

katılmaktadır. 

 Otelde çalışanların hile yapma nedeninin “Hileyi Gerçekleştirecek 

Yetenek ve Bilgiye Sahip Olunması” olmasına, %55,4 oranında 

yönetici katılmaktadır. 

Sonuçlardan görülebileceği gibi, yöneticiler, hile yapma nedenlerinden 

en fazlasının “işletmedeki kontrol ve denetimlerin yetersiz olması” ve “hile 

eylemlerinin cezasız kalması” şeklindeki cevaplar, ilk iki sıradaki baskın 

görüşler arasında yer almaktadır. 

Tablo 6: Yöneticilerin Hile ile Karşılaşma Durumu 

Hile ile karşılaşma durumu Sayısı (n) Frekans (%) 

Hiç karşılaşmadım 25 24,8 

Evet, karşılaştım 49 48,5 

Karşılaşmadım ama şüphelerim oldu 23 22,7 

Yakalamadım ama diğer personeller ihbar 

etti 

4 4 

Toplam  101  100 

Tablo 6’dan anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan 101 adet yöneticiden; 

 49 yönetici (%48,5) “evet, karşılaştım” cevabını vermiş,  

 23 yönetici (%22,7) “karşılaşmadım, ama şüphelerim oldu” şeklinde 

cevap vermiş,  

 4 yönetici (%4) ise “yakalamadım, ama diğer personeller ihbar etti” 

olmuştur. 

 Hile ile hiç karşılaşmayan 25 kişi (%24,8) olmuştur.  

Hiç hile ile karşılaşmayan 25 kişi (%24,8), sonraki 5 soruya yanıt 

vermemiş, diğer şıkları işaretleyen 76 kişi ise, soruları yanıtlamışlardır (Bu 

aşamadaki sorular, hile ile karşılaşan ya da ihbar alan ya da şüpheleri 
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olanlara sorulan sorulardır. O nedenle sadece 76 kişi sorulara devam 

etmiştir.) 

Tablo 7: Hile ile Karşılaşan Departman Yöneticileri 

Departman 

yöneticileri 

Evet 

karşılaştım 

Hayır ama 

şüphelerim 

oldu 

İhbar 

aldım 

Toplam 

Genel Müdür 7 0 0 7 

Muhasebe  18 7 1 26 

Ön Büro 11 5 0 16 

Yiyecek-İçecek 3 3 1 7 

Satın Alma 4 1 1 6 

Satış-Pazarlama 2 2 1 5 

İnsan Kaynakları 2 2 0 4 

Misafir İlişkileri 2 1 0 3 

Operasyon 0 2 0 2 

Toplam 49 23 4 76 

Tablo 7’de yöneticilere yöneltilen “hile ile karşılaşma durumları” 

sorusuna verilen cevaplara göre, “evet karşılaştım”, “şüphelerim oldu” ve 

“ihbar aldım” cevapları veren 76 yöneticinin departmanlarına bakıldığında 

“genel müdür” statüsünde bulunan 7 yöneticide “evet karşılaştım” yanıtı 

vermiştir. Muhasebe ve satın alma müdürlerinin tamamı bir şekilde hile ile 

karşılaşmışlardır (Tablo 4’te sayıları verilmiştir). Yiyecek-içecek (3), ön 

büro (3), satış-pazarlama (2), misafir ilişkileri (2), insan kaynakları (1) ve 

operasyon (1) hile ile karşılaşmayan yönetici bulunmaktadır. Kat ve 

hizmetleri, teknik, güvenlik, eğlence ve kalite müdürleri ise hile ile hiç 

karşılaşmamışlardır. 

Tablo 8: Yöneticilerin Hile ile Karşılaşma Sayısı 

Hile ile karşılaşma sayısı Sayısı (n) Frekans (%) 

1-10 arası 57 75 

11-20 arası 9 11,8 

21-30 arası 5 6,6 

31-40 arası 3 3,9 

41-50 arası 0 0 

51’den fazla 2 2,6 

Toplam  76 kişi 100 

Tabloda 8’de görüldüğü gibi çalışanların hile ile karşılaşma sayısı,  

 1-10 arası 57 kişi (%75),  

 11-20 arası 9 kişi (%11,8),  

 21-30 arası 5 kişi (%6,6),  

 31-40 arası 3 kişi (%3,9),  

 41-50 arası yok.  

 51’den fazla 2 kişi (%2,6). 

Hile ile karşılaşan 76 kişiden 57’si, yani %75 oranıyla hile ile 1 ila 

10 arası karşılaşmıştır. 2 kişi ise, 51 kereden fazla hile yakaladığını 
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belirtmiştir. 

Tablo 9: Yöneticilerin En Sık Karşılaştığı Hile Türleri 

En sık karşılaştıkları hile türleri Sayısı (n) Frekans (%) 

Gelirlerin/varlıkların olduğundan yüksek 

gösterilmesi 

17 22,4 

Giderlerin/borçların olduğundan yüksek 

gösterilmesi 

27 35,5 

Finansal tablolarda açıklamaların ihmal edilmesi 22 28,9 

Haraç-Ekonomik Gasp 13 17,1 

Bordro üzerinde yapılan hileler 24 31,6 

Çekler üzerinde yapılan hileler 12 15,8 

Belgeler/faturalar üzerinde yapılan değişiklikler 16 21,1 

Rüşvet ya da bahşiş 30 39,5 

Zimmete geçirme 24 31,6 

Elden ya da kasadan yapılan nakit hırsızlığı 28 36,8 

Nakit olmayan varlıkların kötüye kullanılması 26 34,2 

Diğer  4 5,2 

Yukarıdaki soruda, katılımcılar, 1’den fazla seçeneği 

işaretleyebilmiştir. Yine, bu soruya hileyi yakalayan 76 kişi yanıt 

vermiştir. 

Tablo 9’dan da anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan çalışanların en çok 

karşılaştığı hile türü sırasıyla,  

 30 kişi “rüşvet ya da bahşiş”,  

 28 kişi “elden ya da kasadan yapılan nakit hırsızlığı”,  

 27 kişi “giderlerin/borçların olduğundan yüksek gösterilmesi” 

olmuştur.  

En az karşılaşılan ise sırasıyla,  

 4 kişi “diğer”,   

 12 kişi “çekler üzerinde yapılan hileler”, 

 13 kişi “harç-ekonomik gasp” şeklinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 10: Çalışanların Yaptığı Hilelerin Ortaya Çıkarılma Biçimi 

Hilelerin ortaya çıkarılma biçimi Sayısı (n) Frekans (%) 

İç denetim 45 59,2 

İhbarlar 30 39,5 

İzleme/gözetim 53 69,7 

Teyit/doğrulama 27 37,5 

Baskın şeklinde denetimler 25 32,9 

Yoklamalar (Kamu denetimi) 7 9,2 

Tesadüfen 28 36,8 

Diğer  1 1,3 

Yukarıdaki soruda, hileyi yakalayan 76 kişi sorulara yanıt vermiş ve 

katılımcılar, 1’den fazla seçeneği işaretleyebilmiştir. 

Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan yöneticilerin, “hileleri 
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ortaya çıkarma biçimi” şöyle olmuştur: 

 53 kişi “izleme/gözetim”,  

 45 kişi “iç denetim”,  

 30 kişi “ihbarlar”,  

 28 kişi “tesadüfen”,  

 27 kişi “teyit/doğrulama”,  

 25 kişi “baskın şeklinde denetimler”,  

 7 kişi “yoklamalar (kamu denetimi)” 

 1 kişi “diğer”. 

Tablo 11: Yöneticilerin Hile ile En Çok Karşılaştığı Departmanlar 

Hilelerin en çok karşılaşıldığı 

departmanlar 

Sayısı (n) Frekans (%) 

Üst yönetim 30 39,5 

Muhasebe 39 51,3 

Satış/Pazarlama 24 31,6 

Satın alma 38 50 

İnsan Kaynakları 21 27,6 

Mutfak/Yiyecek-İçecek 31 40,8 

Güvenlik 13 17,1 

Bilgi İşlem 9 11,8 

Housekeeping 23 30,3 

Ön Büro/Resepsiyon 38 50 

Diğer 1 1,3 

Yukarıdaki soruya, hile ile karşılaşan 76 yönetici yanıt vermiş ve 

katılımcılar, 1’den fazla seçeneği işaretleyebilmiştir. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, en çok hile ile karşılaşılan departmanlar 

sırası ile,  

 39 kişi “muhasebe”,  

 38 kişi “satın alma”  

 38 kişi “ön büro/resepsiyon”,  

 31 kişi “mutfak/yiyecek-içecek”,  

 30 kişi “üst yönetim”,  

 24 kişi “satış/pazarlama”,  

 23 kişi “housekeeping”,  

 21 kişi “insan kaynakları”,  

 13 kişi “güvenlik”,  

 9 kişi “bilgi işlem” 

 1 kişi “diğer” şeklindedir. 
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Tablo 12: Hile Eylemi Yakalandıktan Sonra Yapılan İşlem 

Hileli eylem yakalandıktan sonra yapılan işlem Sayısı (n) Frekans 

(%) 

Çalışan işten çıkarılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. 25 32,9 

Çalışan sadece işten çıkarılmıştır. 32 42,1 

Personel uyarılmış ve çalışmaya devam ettirilmiştir. 12 15,8 

İyi bir personel olduğu için görmezden gelinmiştir. 7 9,2 

Toplam  76 100 

Yukarıdaki soru, “hile eylemi ile karşılaşan yöneticilerin yaptıkları 

işlem” ile ilgilidir ve yalnızca hile ile karşılaşan 76 yönetici bu soruya 

cevap vermiş ve dolayısıyla tek şık seçmişlerdir. 

Tablo 12’ye bakıldığında, yöneticilerin verdiği cevaplar aşağıdaki 

gibidir: 

 32 kişi (%42,1) “çalışan sadece işten çıkarılmıştır”,  

 25 kişi (%32,9) “çalışan işten çıkarılmış ve hukuki süreç 

başlatılmıştır”,  

 12 kişi (%15,8) “personel uyarılmış ve çalışmaya devam 

ettirilmiştir”,  

 7 kişi (%9,2) “iyi bir personel olduğu için görmezden gelinmiştir” 

ve  

Hilelerin en aza indirilmesi için gereken önlemler, tüm katılımcılara, 

yani 101 yöneticiye sorulmuştur ve 5’li Likert Ölçeği kullanılarak yanıt 

vermeleri istenmiştir. 

Tablo 13: İşletmelerin Alması Gereken Önlemler 

İŞLETMELERİN 

ALMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

K
es

in
li

k
le
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ORT. 

Bağımsız denetim 

gerekmektedir 

57 

(56,4) 

20 

(20,8) 

16 

(15,8) 

4 

(4) 

3 

(3) 

 

4,28 

İç denetim mutlaka 

yapılmalıdır 

74 

(73,2) 

13 

(12,9) 

9 

(8,9) 

3 

(3) 

2 

(2) 

 

4,54 

Sürpriz denetimler 
(baskınlar) 

yapılmalıdır 

71 
(70,2) 

14 
(13,9) 

10 
(9,9) 

5 
(5) 

1 
(1) 

 
4,48 
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Etkin bir iç kontrol 

sistemi kurulmalıdır 

68 

(67,3) 

19 

(18,8) 

11 

(10,9) 

0 

(0) 

3 

(3) 

 

4,48 

Danışmanlık hizmeti 
alınmalıdır 

38 
(37,6) 

15 
(14,9) 

34 
(33,7) 

6 
(5,9) 

8 
(7,9) 

 
3,68 

Tablo 13’te ankete katılan üst düzey yöneticilerin, işletmelerin alması 

gereken önlemler ile ilgili soruya verdikleri cevapların ortalamasına göre, 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 İşletmenin alması gereken “Bağımsız Denetim” önlemi (ortalama 

4,28 ile) “Katılıyorum”, 

 İşletmenin alması gereken “İç Denetim” önlemi (ortalama 4,54 ile) 

“Kesinlikle Katılıyorum”, 

 İşletmenin alması gereken “Sürpriz Denetimler (Baskınlar)” 

önlemi (ortalama 4,48 ile) “Kesinlikle Katılıyorum”, 

 İşletmenin alması gereken “Etkin Bir İç Kontrol Sistemi” önlemi 

(ortalama 4,48 ile) “Kesinlikle Katılıyorum”, 

 İşletmenin alması gereken “Danışmanlık Hizmeti Alma” önlemi 

(ortalama 3,68 ile) “Katılıyorum”, 

Yukarıdaki sonuçlardan görüldüğü üzere, otellerin üst düzey 

yöneticileri, sırasıyla “iç denetimlerin yapılması gerektiğini”, “sürpriz 

denetimler yapılması ve etkin bir iç kontrol sistemi kurmanın gerektiğini”, 

sonrasında ise “bağımsız denetimlerin yapılması gerektiğini” belirtmişler 

ve en son “danışmanlık hizmeti almanın gerekliliğini” vurgulamışlardır. 

4. Sonuç Ve Öneriler 

Günümüz dünyasında, teknolojinin gelişmesi ve işletmelerin 

sayılarının artmasıyla birlikte, işletmelerin belgelerinin sayısı, belgelerdeki 

işlemlerin karmaşıklığı ve bu işlemleri gerçekleştirmek üzere istihdam 

edilen çalışan sayısı artmış ve bu durum, “hile” adı verilen kaosu da 

beraberinde getirmiştir. 

Çalışmada, istihdam edilen işletme çalışanlarının hileye eğilimi olup 

olmadığı, hileye eğilimi varsa, işletme yöneticileri tarafından yakalanıp 

yakalanmadıkları, işletme yöneticilerinin hileden nasıl haberdar oldukları 

ve yakaladılarsa, yakaladıkları hilelerin sonucunda hangi hukuki işlemi 

gerçekleştirdiklerinin yönetici gözünden bakılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla, çalışmanın gerçekleştirilmesi için seçilen işletme, beş 

yıldızlı otel işletmeleri olmuştur. Antalya ilinde, beş yıldızlı 339 adet otelin 

101’ine anket çalışması yapılarak her otelden, konu hakkında fikir sahibi 

olan, işletmesini ve personelini iyi tanıyan bir üst düzey yöneticiye 
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ulaşılmış ve kendisine dört farklı çalışmanın bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan bir anket çalışması uygulanmıştır. 

Anket çalışmasının en büyük kısıtı, tüm dünyada “pandemi” olarak 

adlandırılan “Covid 19” dönemine denk gelerek birçok otelin kapanması, 

açık kalan otellerde de yöneticilerin pandemi nedeniyle yüz yüze 

görüşmeyi kabul etmemesi ve bazı otellerin de web tabanlı bilgiler 

vermekten kaçındığını belirtmesi olmuştur. Bu nedenle, anketlerde 

hedeflenen sayıya ulaşılmakta zorluklar yaşanmıştır. 

Anket çalışmasının demografik bulgularına bakıldığında, eğitim düzeyi 

olarak, işletme yöneticilerinin yarısından fazlasının lisans ve lisansüstü 

mezunu kişilerden oluştuğu, ankete katılan yöneticilerin yine yarısından 

fazlasının erkek olduğu görülmektedir.  

Yine demografik bulgulardan, çalışmaya katılan yöneticilerin hepsinin, 

kendi departmanlarının müdürü statüsünde ve yine çoğunluğunun 

muhasebe ve ön büro departmanının müdürü olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan yöneticilerin yaklaşık %43’ü 16 yıldan fazla süredir 

çalışırken, yaklaşık %26’sı 11 ile 15 yıl arası mesleklerini sürdürmektedir 

ve anket sonuçlarının yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturmaktadır. Bu da ankete 

katılan yöneticilerin alanlarıyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

olduklarını göstermektedir. 

Üst yönetimin, çalışanların hile yapma eğilimine sebep olduğunu 

düşündükleri nedenlere bakıldığında, verilen yanıtların, sırasıyla 

“işletmedeki iç kontrol ve denetimlerin yetersiz oluşundan kaynaklanan 

nedenler”, “hileli eylemin cezasız kalmasına bağlı nedenler” ve “çalışanın, 

kişilik bozukluğundan kaynaklanan nedenler” olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların çoğunluğu hile ile bir şekilde karşılaşmış, bir kısmı ise 

çalıştığı işletmede (otelde) herhangi bir şekilde hile yakalamamıştır. Bu 

nedenle, hiç hile ile karşılaşmayan 25 kişi, sonraki beş soruya yanıt 

vermemiş, formlarda kendilerinden, bu soruların atlanması istenmiştir. 

Çünkü burada hazırlanan sorular, hileyi yakalayan ya da hileden şüphe 

duyanlar için hazırlanmıştır.  

Hile yakalayan ya da hile yapıldığına dair şüpheleri olan 76 otelin 

yöneticisine, öncelikle kaç kez hile yakaladıkları sorusu yöneltilmiş ve 

çoğunluğu 1-10 kez arası hile yakaladığını ve en çok yakaladıkları hile 

türlerinin “rüşvet ya da bahşiş”, “elden ya da kasadan yapılan nakit 

hırsızlığı”, “giderlerin/borçların olduğundan yüksek gösterilmesi” şeklinde 

olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan ve hile yakalayan ya da şüphesi olan bu 76 

yöneticinin, hileleri ortaya çıkarma biçimi ise, “çalışanları izleme” ve 

“işletme içerisinde iç denetim yapma” şeklinde olmuştur. 
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76 yöneticinin hileyi yakalaması ya da hileden şüphelenmesi 

sonucunda, çoğunluğu, çalışanları yalnızca işten çıkarmakla kalmış, onlara 

herhangi bir cezai sorumluluk yüklemediklerini belirtmiştir. 

Hilelerin yakalanması ve tekrarlanmaması için alınması gerekli 

önlemler tarafımızdan şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Çalışanlara, işe başlarken, hile yaptıkları ya da işletmenin varlıklarına 

herhangi bir şekilde zarar verdiklerinde, kendilerine uygulanacak 

yaptırımlar açıklanmalı ve bununla ilgili olarak kendileriyle yazılı 

sözleşme yapılmalıdır. Ayrıca bu sözleşmede, cezai sorumluluklara 

katlanmaları gerektiği, idari yaptırımın yanında hukuki olarak da bir 

yaptırımın başlayacağı bilgisi mutlaka verilmeli ve çalışanın bu 

sözleşmeyi imzalaması sağlanmalıdır. 

 İşletmede, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmalıdır. Böylece 

çalışanlara fırsat yaratılması önlenebilmektedir. 

 Çalışanlar, belirli aralıklarla kişisel gelişim seminerleri ve eğitimlere 

tabi tutulmalıdır. Bu eğitimlerde hile yapmanın getireceği 

sorumluluklara değinildiğinde, hile ihtimalinde küçük de olsa bir 

azalma yaşanacağı tahmin edilmektedir. 

 Sürpriz denetimler yapılmalıdır. Çalışanlar, ne zaman denetim 

yapılacağını bilmedikleri için, hile yapma cesaretlerinin kırılacağı 

düşünülmektedir. 

 Düzenli olarak işletme varlıkları sayılmalıdır. Çalışan kişi, düzenli 

sayım yapıldığını bildiğinde, daha dikkatli davranacak, hile yapmak 

istese bile cesareti kendiliğinden kırılacaktır. 

 Çalışanlara, işletmeyi daha iyi duruma getirdikleri takdirde, 

ödüllendirmeden faydalanacakları anlatılmalıdır. Böylece maddi 

durumunda düşme olan çalışan, hileye gitmek yerine daha fazla çaba 

sergileyecektir. 

 Zaman zaman, bağımsız denetçilerden danışmanlık hizmeti 
alınmalıdır. 
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1. Giriş 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bireylerin, cinsiyet temelli ayrımcılığa 

uğramadan; eşit hak, imkân ve olanaklara sahip olarak kamusal ve özel 

yaşamın her alanında yer alması, görülebilmesi, kararlara katılabilmesi, 

fırsatları değerlendirebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve kaynaklara 

erişimi olarak ifade edilmektedir. İnsan hakları ve temel özgürlükler 

bağlamında değerlendirildiğinde, her türlü ayrımcılık kabul edilemezdir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında bu perspektif, hem uluslararası hem 

de ulusal çerçevede kendine yer bulmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 

düzeyindeki temel insan hakları sözleşmelerinden biri olan “Kadına Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (Convention on 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW), 

kadın haklarının korunmasına ilişkin uluslararası temel düzenlemelerden 

biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşmeyi 

imzalayan devletler, erkeklere ve kadınlara; ekonomik, sosyal, kültürel, 

kişisel ve siyasal haklardan yararlanmaları konusunda, eşit haklar sağlama 

yükümlülüğü altında bulunduklarını beyan etmişlerdir (T.C. Resmi 

Gazete, 14 Ekim 1985, Sayı 18898). Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 

bir başka uluslararası taahhüt ise Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu’dur. Türkiye’nin de taraf olduğu bu ve benzeri yapılar, taraf 

ülkeleri kadınların güçlenmesi ve ilerlemesi, kadın-erkek eşitliğinin 

geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ana politika ve 

programlara yerleştirilmesi konularında yükümlü kılmaktadır (TBMM, 

2000). Dünya nüfusunun yarısının ayrımcılık nedeniyle geri kaldığı bir 

senaryoda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği; ekonomik büyüme, toplumsal 

istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın da engellenmesi anlamına 

gelmektedir (BM, 2014). Uluslararası sözleşmeler kapsamında temel ve 

ihlal edilemez bir insan hakkı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği 

bu bağlamda, 2015 yılı ile birlikte Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerini 

alan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının da temel göstergeleri arasında yer 

almaktadır (BM, 2015). 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ülkemizin ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde ilerleme kaydedebilmesi, kadın-erkek eşitliğinin boyutlarını 

ortaya koyabilmesi ve belirlenen eksikliklere göre politika önerileri 
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oluşturabilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ölçme ve 

değerlendirme araçlarının geliştirilmesi önemlidir. Bu hedef gözetilerek 

geliştirilen “81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Karnesi” çalışmasının temel amacı da 2019 yılı verileri gözetilerek, 

Türkiye’de illerin kadın erkek eşitliği konusundaki mevcut durumlarını 

ortaya koymak, illerin toplumsal cinsiyet eşitliği karşısındaki durumlarını 

değerlendirmek ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliliğini temel alan 

sosyal politika üretim sürecinde yol göstermektir. Çalışma temel olarak 3 

kısım ve ekler bölümünden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine, uluslararası düzlemde toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği kapsamında geliştirilen ölçme ve değerlendirme 

araçlarına değinilmiştir. Yine aynı kısımda, uluslararası düzlemde 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği kapsamında geliştirilen ölçme ve 

değerlendirme araçlarına göre Türkiye’nin toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğindeki mevcut durumuna, diğer ülkeler karşısındaki konumuna 

yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısımda, Birleşmiş Milletler Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin ayrıntılarına yer verilmiş ve 81 il düzeyinde 

geliştirilen cinsiyet eşitsizliği karnesinin oluşumuna kaynaklık eden temel 

göstergeler açıklanmıştır. Yine aynı kısımda Birleşmiş Milletler 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nin temel göstergelerini oluşturan; 

(i)temsil edilme, (ii) sağlık, (iii) eğitim ve (iv) istihdam başlıkları altında 

81 ilin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik sıralamalarına ve temel 

bulgularına değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son kısmında, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği temelinde 81 il düzeyinde sonuçların değerlendirmesine 

ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışmanın ekler kısmında ise 81 ilin 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki sıralamalarına ve karnenin geliştirilmesi 

kapsamında endekslerin hesaplama yöntemlerine ilişkin teknik arka plan 

paylaşılmıştır. 

2. Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ve Türkiye 

Demokrasinin temel ilkelerinden olan toplumsal cinsiyet eşitliği, 

toplumu güçlendirmenin temelinde kadın ve erkek eşitliğinin 

sağlanmasının önemli bir unsur olduğu gerçeğini bünyesinde 

barındırmaktadır. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’ne göre toplumsal cinsiyet eşitliği, siyasal, ekonomik, sosyal, 

kültürel, kişisel ve diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan 

insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun 

toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde tanınmasını içermektedir (T.C. 

Resmi Gazete, 14 Ekim 1985, Sayı 18898). Toplumsal olarak cinsiyette 

eşitlik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından karar verme ve kararlara katılım, 

seçme, fırsatları değerlendirme, kaynaklara erişim ve hizmetlerin 

sunulmasında cinsiyete bağlı ayrımcılık yapılmaması olarak 

tanımlanmaktadır (WHO, 1998). 
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İnsan hakları ve temel özgürlükler bağlamında değerlendirildiğinde her 

türlü ayrımcılık kabul edilemezdir. Bu gerçeklik toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin dünya genelinde kamusal politikaların odağında giderek daha 

fazla yer almaya başlamasına neden olmuştur. Ulusal ve uluslararası 

düzeyde bu gerçeklik, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik güçlü ve zayıf 

alanların tanımlanması, öncelikli ihtiyaç alanlarının tespit edilmesi ve 

öncelik durumuna göre bu alanlardaki eksikliklerin çözümüne yönelik 

stratejilerin geliştirilmesi; toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye 

yönelik politikaların oluşturulması bağlamında önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda özellikle uluslararası ve uluslarüstü kurumlar tarafından cinsiyet 

eşitliğinin sayısal olarak değerlendirilmesi için farklı alanlardaki tekil 

göstergelerin derlenmesiyle, çeşitli endeksler geliştirilmektedir. 

Geliştirilen endeksler, (i) cinsiyet eşitliği bağlamında dünyanın genel 

resmini çizmek, (ii) ülkeler arasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

karşılaştırmalar yapmak, (iii) sorun ve ihtiyaç alanlarını tespit etmek, (iv) 

olası reform alanlarını tanımlamak ve (v) ilgili gelişmeleri takip etmek için 

ölçülebilir bir kaynak oluştururken; politika tasarım süreçlerine de önemli 

girdiler sunmaktadır. Avrupa Birliği (AB), BM, Dünya Ekonomi Forumu 

(World Economic Forum - WEF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) gibi 

uluslararası ve uluslarüstü kurumlar; (i) toplumsal cinsiyet eşitliğini 

ölçmek, (ii) toplumsal cinsiyetteki eşitsizlik boyutlarını ortaya koymak, 

(iii) ülkeler ve bölgeler arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizlik düzeylerini 

belirlemek için endeks çalışmaları yürüten kurumlar arasında yer 

almaktadır. Bu endeksler, kadın ve erkeklerin mevcut durumlarının 

bütününü göstermesi ve bütün üzerinden değerlendirme yapılmasına fırsat 

vermesi açısından önemli analitik araçlar konumundadır. Aşağıda 

uluslararası ve uluslarüstü kurumlar tarafından belirli göstergeler 

kullanılarak hazırlanan endeksler ve endeksler üzerinden geliştirilen 

toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği karnelerine ve bu ölçme araçları 

üzerinden Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki mevcut 

durumlarına yer verilmiştir. 

2.1. Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Endeksi 

Avrupa Birliği tarafından 2010 yılından bu yana üye ülkelerde 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ölçmek amacıyla geliştirilen endekslerden 

birisi Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Endeksi’dir. “Cinsiyete dayalı 

ayrımcılıkla mücadele etmek ve AB vatandaşlarının cinsiyet eşitliğine 

ilişkin farkındalığını artırmak da dâhil olmak üzere cinsiyet eşitliğinin 

teşvik edilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak” amacıyla AB 

tarafından kurulan Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, AB ülkelerinde 

cinsiyet eşitliğini ölçmek için Cinsiyet Eşitliği Endeksini (Gender Equality 

Index - GEI) geliştirmiştir. Geliştirilen endeks, toplumsal cinsiyet eşitliğini 

6 alanda değerlendirmektedir (Cinsiyet Eşitliği Endeksi, 2016): 
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i. İş (istihdama katılım, ayrımcılık ve işin niteliği), 

ii. Para (finansal kaynaklar ve ekonomik durum), 

iii. Bilgi (eğitime katılım ve ayrımcılık, yaşam boyu öğrenme), 

iv. Zaman (bakım hizmetleri ve sosyal aktiviteler), 

v. Güç (politik ve ekonomik güç), 

vi. Sağlık (statü ve erişim). 

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke üzerinden en son 2019 yılında hazırlanan 

Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Endeksi, kadın ve erkek arasındaki 

uçurumu yukarıda vurgulanan 6 temel alandaki kazanımlara göre 

değerlendirmekte ve üye ülkelere 1 ila 100 arasında puan vererek, ülkeleri 

cinsiyet eşitliğine göre sıralamaktadır. Sadece AB üyesi ülkeler üzerinden 

yapılan bu çalışmaya göre (Türkiye, AB üyesi olmaması nedeniyle, 

hesaplamaya dahil edilmemiştir) İsveç, 100 üzerinden 83.6 puan alarak 

Avrupa'da cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı ülke olarak birinci sırada 

yer almaktadır. Şekil 1 üzerinden de görüleceği üzere İsveç’i sırasıyla; 

Danimarka, Fransa, Finlandiya ve İngiltere takip etmektedir (European 

Institute for Gender Equality, 2019).  

Şekil 1: Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Endeki (2019) 

 

Kaynak: European Institute for Gender Equality, 2019. 
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1.1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, toplumsal cinsiyet eşitliğine 

ilişkin çalışmalarda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United 

Nations Development Programme - UNDP) tarafından sunulan Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Inequality Index - GII), önemli 

referans kaynaklarından biri olarak ele alınmaktadır. İlk defa 2010 İnsani 

Gelişme Raporu’nda tanıtılan bu endekste toplumsal cinsiyet eşitliği; (i) 

sağlık, (ii) kadının güçlenmesi/temsil edilmesi ve (iii) ekonomik faaliyetler 

olmak üzere 3 temel başlıkta, 5 alt gösterge üzerinden 

değerlendirilmektedir: 

i. Anne ölüm oranı, 

ii. Ergen doğurganlık oranı, 

iii. 25 yaş üstü en az lise mezunu kadınların ve erkeklerin oranı, 

iv. Kadınların ve erkeklerin işgücüne katılım oranı, 

v. Kadınların ve erkeklerin parlamentodaki temsil oranı. 

Türkiye’nin de yer aldığı, kadın ve erkek kazanımları arasındaki 

eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin insani gelişmede yarattığı kayıpların 

analiz edildiği Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII), Birleşmiş 

Milletler tarafından 2010 yılından bu yana her yılın Aralık ayında 

yayımlanmaktadır. Nitekim en son, 2019 yılının Aralık ayında Birleşmiş 

Milletler tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 

yayımlanmıştır. Bu endekse göre Türkiye’nin 2019 yılı performansı, G-20 

(Group of 20-Yirmiler Grubu) ülkeleri ve OECD ortalaması ile 

karşılaştırmalı olarak Tablo 1 kapsamında incelenmiştir. Erkek ve 

kadınların değerlerinin önce ayrı ayrı, sonra birleştirilerek analiz edildiği 

endekse konu olan her bir gösterge için kadınlara ilişkin Türkiye’nin 

performansı, Tablo 1 kapsamında diğer ülkelerle kıyaslanmıştır. 0 ve 1 

arasında değer alan GII’de, endeks değeri 0’a yaklaştıkça, kadınlar ve 

erkekler arasındaki eşitsizlik azalmakta; endeks değeri 1’e yaklaştıkça bu 

eşitsizlik artmaktadır. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından sunulan bu çalışmada Türkiye, 0,305 endeks değeri ile 162 ülke 

arasından 66’ncı sırada yer almaktadır. Hem GII endeksinde hem de 

çalışma genelinde ele alınan diğer uluslararası endekslerler ve çalışmalarda 

en eşitlikçi performansa sahip ülke/il 1’inci sırada yer alırken; eşitlik 

düzeyine göre diğer ülkeler/iller sıralamadaki yerlerini almaktadırlar. 2019 

tarihli Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın açıklamış olduğu 

GII’de, cinsiyet eşitliği açısından Türkiye’nin en başarılı olduğu alan, 

“sağlık alanı” olarak öne çıkmaktadır. GII’de, anne ölüm oranı, ergen 

doğurganlık oranı gibi sağlık alanındaki göstergelerde, Türkiye’nin emsal 

ülkelere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği, Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Nitekim Türkiye; Meksika, Arjantin, Brezilya, Güney 

Afrika, Endonezya ve Hindistan gibi diğer G-20 ülkelerinden, sağlık 
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alanını temsil eden göstergelerdeki elde ettiği değerler bağlamında daha 

başarılıdır. Sağlık alanındaki göstergelerde Türkiye OECD ortalamasının 

altında kalsa da; diğer göstergelere kıyasla Türkiye sağlık alanında OECD 

ortalamasına daha yakındır. Diğer yandan özellikle eğitim ve ekonomi 

alanında, kadınların lise mezuniyet oranı ve iş gücüne katılımı 

göstergelerinde Türkiye, neredeyse tüm G-20 ülkelerinin ve OECD 

ortalamasının gerisinde kalmaktadır. Kadınların parlamentodaki temsil 

oranı açısından ise Türkiye, eğitim ve ekonomi alanına kıyasla daha 

başarılı bir görünüm sunmaktadır (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 

2019). 

Tablo 1 - Türkiye, G-20 ülkeleri ve OECD ortalamasının Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ndeki 2019 

Performansı ve Gösterge Değerleri 

 

Kaynak: : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi”, 2019. 

Türkiye’nin yıllar içerisinde GII’deki toplumsal cinsiyet eşitliğindeki 

performansı Şekil 2’de incelenmiştir. GII’de verileri bulunan toplam ülke 

sayısı, yıllar içerisinde artış göstermektedir. Türkiye, 2010 yılında 121 ülke 

arasından 81’inci sıradayken; 2018 yılında derlenen veriler ile hesaplanan 

2019 yılı endeksine göre Türkiye, 162 ülke arasından 66’ncı sıraya 

yükselmeyi başarmıştır. Bu bağlamda, 2010-2018 döneminde, Türkiye’nin 

GII endeksinde 15 basamaklık bir yükseliş yaşadığı görülmektedir. Diğer 

yandan Türkiye’nin sıralamada 15 basamak yükselmesini sağlayan bu 

gelişme, dönemlere yayılmış bir gelişmeden ziyade, 2010-2011 

döneminde gerçekleşmiş bir gelişme niteliğindedir. Nitekim 2010’da 

81’inci sıradan 2011 yılında 70’inci sıraya yükselen Türkiye’nin, 2011 yılı 

Ülke

İnsani 

Gelişme 

Endeksi 

Sıralaması

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi
Sağlık Kadının Güçlenmesi

Kadınların İş 

Gücüne Katılımı, %

(15 yaş ve üzeri)Sıra Değer

Anne ölüm 

oranı, 100 bin 

canlı doğumda

Ergen doğurganlık oranı, 

(15–19 yaş arası 1000 

kadın başına doğum)

Kadınların 

parlamentodaki 

temsil oranı, %

Kadınların lise 

mezuniyet oranı, 

% (25 yaş ve üzeri)

Türkiye 59 66 0,305 16 26,6 17,4 44,3 33,5 

Fransa 26 8 0,051 8 4,7 35,7 81,0 50,3 

Güney Kore 22 10 0,058 11 1,4 17,0 89,8 52,8 

İtalya 29 12 0,069 4 5,2 35,6 75,6 40,0 

Kanada 13 18 0,083 7 8,4 31,7 100,0 60,9 

Almanya 4 19 0,084 6 8,1 31,5 96,0 55,3 

Japonya 19 23 0,099 5 3,8 13,7 95,2 51,4 

Avustralya 6 25 0,103 6 11,7 32,7 90,0 59,7 

İngiltere 15 27 0,119 9 13,4 28,9 82,9 57,1 

Çin 85 39 0,163 27 7,6 24,9 75,4 61,3 

ABD 15 42 0,182 14 19,9 23,6 95,7 56,1 

Suudi A. 36 49 0,224 12 7,3 19,9 67,8 23,4 

Rusya 49 54 0,255 25 20,7 16,1 96,3 54,9 

Meksika 76 74 0,334 38 60,4 48,4 58,4 43,8 

Arjantin 48 77 0,354 52 62,8 39,5 66,5 49,0 

Brezilya 79 89 0,386 44 59,1 15,0 61,0 54,0 

Güney Afrika 113 97 0,422 138 67,9 41,8 75,0 48,9 

Endonezya 111 103 0,451 126 47,4 19,8 44,5 52,2 

Hindistan 129 122 0,501 174 13,2 11,7 39,0 23,6 

OECD 0,182 14 20,5 30,1 84,8 51,6 

Türkiye’den düşük

değer/sıralama

Türkiye’nin 

performansı

Türkiye’den yüksek

değer/sıralama
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sonrasında GII sıralamasında 66-70 sıralamasında kaldığı dikkat 

çekmektedir. 

Şekil 2 Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi’ndeki 1995-2018 sıralaması 

 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Veri Tabanı 

(1990-2018) 

2.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Cinsiyete Dayalı 

Gelişme Endeksi 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne (GII) ek olarak Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi (GII) içerisinde, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (Gender 

Development Index - GDI)’ne de yer verilmiştir. Bu endeks ilk defa, 2014 

yılında İnsani Gelişme Raporu kapsamında tanıtılmıştır. İnsani gelişmenin 

ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin 3 temel boyutuna Gayrisafi 

Milli Hâsıla (GSMH) bileşeni de dâhil edilerek hesaplanan GDI endeksi, 

ülkelere göre kadın-erkek arasındaki eşitsizlikleri ölçmektedir. Bu 

kapsamda GDI, (i) sağlık, (ii) kadının güçlenmesi/temsil edilmesi ve (iii) 

ekonomik faaliyetler başlıkları altında GII’den farklı olmak üzere, 4 alt 

gösterge üzerinden kadın/erkek eşitsizliğini değerlendirmektedir: 

i. Doğuşta beklenen yaşam süresi, 

ii. Beklenen öğrenim süresi, 

iii. Ortalama öğrenim süresi, 

iv. Kişi başı GSMH. 

2019 tarihli Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi içerisinde yer 

verilen GDI ana endeksinde, ülkelerin almış olduğu mutlak değer (GII’nin 

aksine) 1’e yaklaştıkça kadınlar ve erkekler arasındaki fark kapanmakta; 

0’a yaklaştıkça bu fark açılmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan ve 2019 

yılında yayımlanan Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi’ne göre Türkiye’nin 

2019 yılındaki GDI endeks değeri, 0,924’dur. Türkiye’nin 2019 yılındaki 

aldığı GDI performans değeri, G-20 ülkeleri ve OECD ortalaması ile 
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karşılaştırmalı olarak Tablo 2 aracılığıyla incelenmiştir. GDI’de, doğuşta 

beklenen yaşam süresi, beklenen öğrenim süresi, ortalama öğrenim süresi, 

kişi başına Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH) gibi sağlık, eğitim ve ekonomi 

alanlarından göstergelere yer verilmektedir. Türkiye’nin GII’de olduğu 

gibi GDI endeksinde de sağlık alanında, G-20 ülkelerine kıyasla görece iyi 

bir performans sergilediği görülmektedir. Öte yandan; toplumsal cinsiyet 

eşitliği perspektifinden Türkiye’nin, G-20 ülkelerini eğitim ve ekonomi 

alanlarında yakalayabilmesi için bu alanlarda politikalara ihtiyaç duyduğu 

saptanmaktadır. Örneğin; sağlık alanındaki göstergelerden biri olan 

doğuşta beklenen yaşam süresinde, Türkiye’nin neredeyse tüm G-20 

ülkelerine benzer bir performans sergilediği görülmektedir. Kadınların ve 

erkeklerin beklenen öğrenim süreleri ve ortalama öğrenim süreleri 

karşılaştırıldığında ise, Türkiye’de kadınların erkeklerle eğitim düzeyleri 

açısından aynı performansı sergilemediği görülmektedir. Eğitim 

göstergelerindeki bu farklılaşma (kadın ve erkekler arasında), Türkiye’nin 

bu alanda; G-20 ülkelerinin ortalamasının altında kalmasına yol 

açmaktadır. Diğer yandan ortalama öğrenim süresine göre beklenen 

öğrenim süresinde kadınlar ve erkekler arasındaki farkın kapanması, 

Türkiye adına olumlu bir gelişme teşkil etmektedir. Kişi başı GSMH 

değerleri açısından ise kadınlar ve erkekler arasındaki farkın açıldığı 

Türkiye, OECD ortalamasının gerisinde kalmaktadır (Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı, 2019). 
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Tablo 2 - Türkiye, G-20 ülkeleri ve OECD ortalamasının Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi’ndeki 2019 Performansı 

ve Gösterge Değerleri 

 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Cinsiyete Dayalı Gelişme 

Endeksi (2019). 

Dünya Ekonomi Forumu Küresel Cinsiyet Ayrımı Endeksi 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyete Dayalı Gelişme 

endekslerinden farklı bir metodoloji ile Dünya Ekonomi Forumu (WEF), 

2006 yılından bu yana, Küresel Cinsiyet Ayrımı Endeksi kapsamında 

ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliklerini farklı gelir grupları ve bölgeler arasında 

karşılaştırma yapmaya imkân verecek şekilde ölçmekte ve sonuçları 

Küresel Cinsiyet Ayrımı Raporları ile yayımlamaktadır. Forum, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini 4 temel alan ekseninde ölçmektedir (Global Gender 

Gap Report, 2020); 

i. Temsiliyet (parlamentoda ve yerel düzeyde kararlara katılım), 

ii. Eğitim (ilk, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki kadın sayısının 

erkek sayısına oranı), 

iii. Sağlık (beklenen sağlıklı yaşam süresi ve doğumdaki cinsiyet 

oranı), 

iv. Ekonomi (kadın ve erkekler arasındaki tahmini gelir farkı). 

En son 17 Aralık 2019’da yayımlanan Dünya Ekonomi Forumu Küresel 

Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye, 153 ülke arasından 130’uncu sırada 

yer alırken; yukarıda belirtilen tekil göstergelerde Türkiye’nin sıralamaları 

farklılaşmaktadır. Örneğin Türkiye iş gücüne katılımda 135’inci sırada yer 

alırken; cinsiyetler için benzer işlerde ücretlerin eşitliğinin 

Türkiye’den düşük 

değer/sıralama

Türkiye’nin 

performansı

Türkiye’den yüksek 

değer/sıralama

İnsani Gelişme 

Endeksi 

Sıralaması

Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi

Değer Grup

Doğuşta beklenen 

yaşam süresi, yıl

Beklenen öğrenim 

süresi, yıl

Ortalama öğrenim 

süresi, yıl

Kişi başına GSMH, 

2011 PPP $

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Türkiye 59 0,924 4 80,3 74,4 15,9 16,9 6,9 8,4 15921 34137

Rusya 49 1,015 1 77,6 66,9 15,9 15,2 11,9 12,1 19969 30904

Brezilya 79 0,995 1 79,4 72,0 15,8 15,0 8,1 7,6 10432 17827

Amerika 15 0,991 1 81,4 76,3 16,9 15,7 13,5 13,4 44465 68061

Kanada 13 0,989 1 84,3 80,3 16,6 15,6 13,5 13,1 35118 52221

Arjantin 48 0,988 1 79,9 73,1 18,9 16,4 10,7 10,5 12084 23419

Fransa 26 0,984 1 85,4 79,6 15,8 15,2 11,2 11,6 33002 48510

Güney Afrika 113 0,984 1 67,4 60,5 14,0 13,3 10,0 10,5 9035 14554

Japonya 19 0,976 1 87,5 81,3 15,2 15,3 13,0 12,6 28784 53384

Avustralya 6 0,975 1 85,3 81,3 22,6 21,6 12,7 12,6 35900 52359

Almanya 4 0,968 2 83,6 78,8 17,0 17,2 13,7 14,6 38470 55649

İngiltere 15 0,967 2 83,0 79,5 18,0 17,1 12,9 13,0 28526 50771

İtalya 29 0,967 2 85,4 81,1 16,6 15,9 10,0 10,5 26471 46360

Çin 85 0,961 2 79,1 74,5 14,1 13,7 7,5 8,3 12665 19410

Meksika 76 0,957 2 77,8 72,1 14,6 14,0 8,4 8,8 11254 24286

Endonezya 111 0,937 3 73,7 69,4 12,9 12,9 7,6 8,4 7672 14789

Güney Kore 22 0,934 3 85,8 79,7 15,8 16,9 11,5 12,9 23228 50241

Suudi A. 36 0,879 5 76,6 73,8 15,8 17,6 9,0 10,1 18166 72328

Hindistan 129 0,829 5 70,7 68,2 12,9 11,9 4,7 8,2 2625 10712

OECD 0,976 83,0 77,7 16,6 16,0 11,9 12,1 31016 50530
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değerlendirildiği diğer göstergede, iş gücüne katılıma kıyasla G-20 ülkeleri 

arasında daha olumlu bir tablo çizerek 106’ıncı sıraya yerleşmektedir. 

Kadınların, (i) üst düzey yönetici pozisyonlarında ve (ii) uzman ve teknik 

görevlerde çalışma durumları değerlendirildiğinde ise Türkiye’nin 

sıralaması sırasıyla 132 ve 111 olarak gerçekleşmektedir. Diğer alt 

endeksler değerlendirildiğinde Türkiye, (i) eğitime katılım alt endeksinde 

113’üncü; (ii) sağlık ve sağ kalma alt endeksinde 64’üncü; (iii) siyasette 

temsil edilmede 109’uncu sıralarda yer almaktadır. Bu sıralamalardan yola 

çıkarak Türkiye’nin, sağlık alanındaki alt endeks hariç tüm endekslerde, 

ülkenin kişi başı gelirine göre yakaladığı sıralamayı, cinsiyet eşitliğinde de 

yakalaması için gidilecek önemli bir yol olduğu görülmektedir.(Global 

Gender Gap Report, 2020). GII ve GDI’de olduğu gibi sağlık açısından 

diğer alt endekslere kıyasla daha iyi bir performans sergileyen Türkiye’de, 

toplumsal cinsiyet eşitliği açısından en fazla gelişime ihtiyaç duyulan 

alanın, ekonomik aktivitelere katılım olduğu görülmektedir. Ekonomi 

alanındaki katılımdan sonra cinsiyet eşitliğinde en büyük kayıplar 

sırasıyla, eğitime ve siyasete katılımda görülmektedir. Türkiye’nin WEF 

Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ndeki yıllar içerisindeki performansı, 

Şekil 3 kapsamında incelenmiştir. İncelenen tabloya göre Türkiye, 2006 

yılında cinsiyet eşitliği sıralamasında 115 ülke arasından 105’inci olurken; 

2019 yılında ise 153 ülke arasından 130’uncu sıraya gerilemiştir. Bu 

sonuçlar, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik atması gereken 

yeni adımlar olduğunu göstermektedir. 

Şekil 3 - Türkiye’nin Dünya Ekonomi Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi’ndeki 2006-2019 Sıralaması 

 

Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2006-2020. 

Her ne kadar gösterge setleri ve metodolojileri birbirlerinden farklılaşsa 

da; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Ekonomi Forumu 

tarafından sunulan 3 çalışmada da Türkiye’nin toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin ölçüldüğü benzer alanlarda, birbirlerine yakın sonuçlar aldığı 

görülmektedir. Özetle, ülke düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalarda 

Türkiye’nin cinsiyet eşitliğindeki performansını geliştirmesi için 
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ekonomiye katılım alanına yönelik politika kararlarının alınması gerektiği 

öne çıkmaktadır.  

3. 81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Karnesi 

Uluslararası örneklerden ve yukarıda ele alınan çalışmalardan da 

görüleceği üzere, dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

gerçekleştirilen çalışmaların birçoğu, yerel düzeyden ziyade ülke 

ölçeğinde hazırlanmaktadır. Ülke düzeyindeki bu çalışmalar, Türkiye’nin 

genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik politikalara 

ihtiyaç duyduğunu gösterirken; bu politikaların tasarımı aşamasında 

Türkiye’nin 81 ilinin cinsiyet eşitliği açısından birbirlerinden çok farklı 

performanslara sahip olduğu gerçeğini de gözler önüne sermektedir. Kadın 

erkek eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların ve önlemlerin merkezden 

çok yerel düzeyde üretilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline 

yayılması bağlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu kapsamda 

hazırlanan “81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Karnesi” başlıklı çalışma, yerel düzeyde kadın erkek eşitliğine ilişkin 

faaliyetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve ülke genelinde 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların geliştirilmesine katkı 

sunmayı hedeflemektedir. “81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Karnesi” başlıklı çalışmanın temel amacı, 81 ilin kadın 

erkek eşitliği konusundaki mevcut durumlarını ortaya koymak, illerin 

toplumsal cinsiyet eşitliği karşısındaki durumlarını karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliliğini temel alan 

sosyal politika üretim süreçlerine yol göstermektir.  

İllerin toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasını ve sıralamayı etkileyen 

endeksleri karşılaştırmalı olarak ele alan bu çalışma, temel olarak 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin (GII) 

hesaplama yönteminin illere uyarlanması ile oluşturulmuştur. Türkiye 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin oluşturulmasında il düzeyinde 

2019 yılı verileri dikkate alınarak; (i) sağlık, (ii) parlamentoda temsiliyet, 

(iii) eğitim ve (iv) işgücüne katılım olmak üzere 4 temel göstergeden 

yararlanılmıştır (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2019). Aşağıda 

Tablo 3’te de görüleceği üzere cinsiyet eşitliği endeksinin geliştirilmesinde 

8 adet temel göstergeden yararlanılmıştır. Geliştirilen bu endeksin sağlık 

boyutu, 2 gösterge ile ölçülmektedir. Bu göstergelerden ilki; anne ölüm 

oranı, diğeri ise ergen doğurganlık oranıdır. Endeksin temsil boyutunda ise 

yerel ölçekte bir çalışma yapıldığı için parlamentodaki temsil oranı yerine 

her 2 cinsiyetin belediye meclisinde temsil edilme oranlarına bakılmıştır. 

Eğitim endeksi ise her 2 cinsiyetin illerdeki orta ve yükseköğrenime devam 

etme seviyelerini dikkate almaktadır. Endekste çalışma boyutu ise, her 2 

cinsiyetin illerdeki iş gücüne katılım oranları ile ölçülmektedir. Endeks 

değerleri 0 (sıfır) ile 1 (bir) aralığında değişmekte ve 0’a yakınlık, kadın 
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ve erkeğin eşit olduğunu gösterirken; 1’e yakınlık değeri ise 2 cinsiyet 

arasındaki eşitsizliği yansıtmaktadır1.  

Tablo 3: İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 

Göstergeleri ve Göstergelerin Ayrıntıları 

81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 

Göstergeleri 

No Göstergeler Göstergelerin Ayrıntıları 

1 Sağlık 

   

• İl Düzeyinde Anne Ölüm Oranı (yüzbinde) 

• İl Düzeyinde Ergen Doğurganlık Oranı 

(binde‰) 

2 İstihdam 

   

• İl Düzeyinde Kadın İstihdam Oranı (%) 

• İl Düzeyinde Erkek İstihdam Oranı (%) 

3 Eğitim 

  

• İl Düzeyinde En az 25 yaş üstü lise mezun 

kadın oranı (%) 

• İl Düzeyinde En az 25 yaş üstü lise 

mezuniyet erkek oranı (%) 

 

4 

 

Temsil Edilme 

• İl Düzeyinde Belediye Meclisinde 

Kadınların Temsil Edilme Oranı (%) 

• İl Düzeyinde Belediye Meclisinde Erkek 

Temsil Edilme Oranı (%) 

Karne kapsamında geliştirilen sağlık alt endeksi il düzeyinde; (i) anne 

ölüm oranı, (ii) 15-19 yaş arası ergen doğurganlık oranı olmak üzere 2 adet 

göstergeden oluşmaktadır. İstihdam alt endeksi il düzeyinde; (i) il 

düzeyinde kadın istihdam oranı ve (ii) il düzeyinde erkek istihdam oranı 

olmak üzere 2 adet göstergeden oluşmaktadır. Eğitim alt endeki il 

düzeyinde; (i) en az 25 yaş üstü lise mezun kadın oranı ve (ii) en az 25 yaş 

üstü lise mezun erkek oranı olmak üzere 2 adet göstergeden oluşmaktadır. 

Temsil edilme alt endeksi ise il düzeyinde; (i) belediye meclisinde 

kadınların temsil edilme oranı ve (ii) belediye meclisinde erkeklerin temsil 

edilme oranı olmak üzere 2 adet göstergeden oluşmaktadır. Çalışmanın “81 

İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” başlıklı bu 

bölümünde geliştirilen endeks (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksinin hesaplama yöntemi ve metodolojisi temel alınarak 

ölçümler gerçekleştirilmiştir) 4 temel göstergeye ilişkin olarak, ilgili 

kurum ve kuruluşların 2019 yılı verileri ve çalışmaları üzerinden yapılan 

içerik analizi yöntemine dayalı olarak oluşturulmuştur. Çalışma 

kapsamında temel olarak, Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili 

çalışmaları kapsamında derlenen veriler, dikkate alınmıştır. Çalışmanın bu 

bölümü temel olarak 2 kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci 

kısmında Türkiye’nin cinsiyet eşitliğindeki mevcut durumuna ve genel 

ortalamasına yer verilecektir. Yine aynı kısımda eşitlik sıralamasına göre 

                                                             
1 Endekslere ilişkin ayrıntılı bilgi, göstergelerin detayları, endekslerin hesaplama 

yöntemlerine ilişkin Teknik Arka Plan’a Ek-2’de yer verilmiştir. 
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illerin durumları karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci 

kısmında ise her bir alt endeksin belirleyicisi olan tekil göstergelerde 

kadınların durumları iller özelinde tartışılmıştır. 

3.1 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Sıralaması 

81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi 

çalışmasında 8 adet temel gösterge ile hesaplanan endeks sonuçlarına göre 

81 ilin ortalama skoru, 0,398’dir. Endekste 0’a yakınlığın, (temel alınan 

göstergeler bağlamında) kadınlar ve erkekler arasında tam eşitliği 

yansıttığı göz önünde bulundurulduğunda; toplumsal cinsiyet eşitliğinde 

Türkiye ortalamasının, tam eşitlik değerinden uzakta kaldığı 

görülmektedir. 

81 il düzeyinde yapılan endeks çalışmasına göre Türkiye’nin en 

eşitlikçi ili 0,250 değeri ile Rize’dir. Ancak Rize’nin skoru da tam eşitliğe 

yakın bir tablo çizmemektedir. Türkiye’nin en eşitlikçi ili Rize’yi sırasıyla; 

İstanbul, Artvin, Trabzon, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Antalya Tunceli 

ve Muğla illeri takip etmektedir. Endekste 1’e yakınlığın, kadınlar ve 

erkekler arasındaki eşitsizlik aralığını artırdığı göz önünde 

bulundurulduğunda; 0,579 endeks değeri ile Bitlis, cinsiyetler arası 

eşitsizliğin en fazla olduğu il konumundadır. Eşitsizlik sıralamasında 

Bitlis’i sırasıyla; Niğde, Muş, Ağrı, Yozgat, Siirt, Kilis, Kars, Bayburt, 

Afyon, Aksaray ve Erzurum illeri izlemektedir. Türkiye’nin 38 ili, 

Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği 

performansına sahipken; 43 il Türkiye’nin ortalama değerinden daha iyi 

bir resim çizmektedir2. Şekil 4’te illerin toplumsal cinsiyet eşitliği endeks 

değerlerine ilişkin harita paylaşılırken (i) daha koyu ve mavi tonlar, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinde daha eşitlikçi performansa sahip illeri, (ii) 

daha açık ve mavi tonlar ise cinsiyetler arası eşitsizliğin daha yüksek 

olduğu illeri göstermektedir. Bu haritada, istisnai iller dışında, Türkiye’nin 

Marmara, İç Anadolu (bir kısım), Ege, Doğu Karadeniz sahil şeridinde yer 

alan illeri ile Akdeniz ve Orta Karadeniz sahil şeridinin bir kısmında yer 

alan illerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinde diğer illere ve bölgelere kıyasla 

daha iyi bir performans sergilediği görülmektedir. 

                                                             
2 81 ilin sırlamalarına ve gösterge değerlerine EK A kapsamında yer verilmiştir.  
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Şekil 4: 81 İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi Ana 

Endeks Değerleri 

 

Tablo 4 - 81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ndeki 

sıralamalarına göre ilk ve son 10 il 

En Eşitlikçi İlk 10 İl 

İl Sıralama Değer 

Rize 1 0,250 

İstanbul 2 0,259 

Artvin 3 0,284 

Trabzon 4 0,293 

Kırklareli 5 0,293 

Çanakkale 6 0,296 

İzmir 7 0,296 

Antalya 8 0,299 

Tunceli 9 0,300 

Muğla 10 0,309 

Ortalama   0,398 
 

Eşitsizlik Aralığı En Yüksek Son 

10 İl 

İl Sıralama Değer 

Bitlis 81 0,579 

Niğde 80 0,57126 

Muş 79 0,57103 

Ağrı 78 0,551 

Yozgat 77 0,548 

Siirt 76 0,532 

Kilis 75 0,524 

Kars 74 0,524 

Bayburt 73 0,520 

Afyon 72 0,519 

Ortalama   0,398 
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Aşağıda yer verilen Şekil 5 kapsamında Türkiye’nin en eşitlikçi ili olan 

Rize ile eşitsizlik aralığının en yüksek olduğu Bitlis ili, sıralamayı 

etkileyen göstergeler bağlamında karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaya 

göre Rize ilinin göstergelerde almış olduğu genel oranlar, Bitlis iline 

kıyasla yüksektir. Örneğin Rize ilinde kadınların istihdama katılım oranı 

yüzde 26,32 iken; Bitlis’te bu oran yüzde 11,31’de kalmıştır. Benzer 

şekilde Rize’de kadınların belediye meclisindeki temsil oranı yüzde 13,5 

iken; Bitlis ilinde bu oran yüzde 3,64’tür. 15-19 yaş arası ergen 

doğurganlık oranı Rize ilinde binde 17,4 iken; bu oran Bitlis’te binde 

90’lara yaklaşmıştır. Her iki ildeki bu farklılaşma, illerin sıralamadaki 

yerlerini de etkilemiştir.  

Şekil 5: Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ndeki sıralamalarına 

göre en iyi ve son sırada yer alan illerin kıyaslaması 

 

Yine aşağıdaki Şekil 6’da bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2014 yılı 

temel alınarak, Rize ilindeki göstergelerdeki 5 yıllık genel değişimler 

incelenmiştir. Yapılan incelemeye göre Rize ili için her bir göstergede 

yaşanan iyileşmeler dikkat çekmektedir. Örneğin son 5 yılda Rize ilinde 

kadınların belediye meclisindeki temsil oranı yüzde 12,63’ten, yüzde 

13,5’e çıkmıştır. Kadınların yerel düzeyde temsil edilme gücü artmıştır. 

Yine 15-19 yaş arası ergen doğurganlık oranı binde 28,85’ten; binde 17,4 

oranına inmiştir. Yaşanan değişimlerden en çarpıcısı eğitim ve istihdam alt 

endekslerinde görülmektedir. Eğitim alt endeksi kapsamında 5 yıllık süre 

zarfı içerisinde Rize ilinde en az ortaöğretim mezunu kadın oranı yüzde 

17,48’den, yüzde 30,81’e yükselmiştir. Yine benzer şekilde istihdam alt 
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endeksinde kadınların istihdam oranı yüzde 17,59’dan yüzde 26,32’ye 

yükselmiştir. Oranlardaki bu farklılaşma Rize ilinin Türkiye’nin en 

eşitlikçi il olmasının önünü açmıştır. 

Şekil 6: Son 5 yılda Rize İlindeki Genel Değişim 

 

3.2 Tekil Göstergelerle İl Düzeyinde Türkiye’nin Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Endeksi 

Çalışmanın bu bölümünde, alt endeksleri oluşturan her bir tekil 

gösterge; (i) genel tanımı ve hesaplama yöntemi, (ii) ilgili göstergede 

kadınların durumları açısından en iyi performansa sahip ilk 5 il ve zayıf 

performansa sahip son 5 il tabloları ve (iii) Türkiye genelinde iller 

arasındaki farklılıkları değerlendirmek üzere “81 il”e ait gösterge 

sonuçlarının paylaşıldığı haritalar ile birlikte değerlendirilmektedir. 

Haritalarda kullanılan renk gösterimlerine göre; en koyu renk, en fazla 

orana sahip olan illere; en açık renk en az orana sahip olan illere işaret 

etmektedir. GII metodolojisinin takip edildiği endeks tasarımında, 

cinsiyetlere göre ayrı ayrı derlenen tüm oranlar, takip eden aşamalarda 

kadın/erkek oranlarına (rasyolarına) dönüştürülerek endeks kapsamında 

açıklanmıştır. Bu nedenle ilgili göstergelerde, cinsiyet eşitliğinin yorumu 

için kadın/erkek oranları temel alınmış ve görseller bu eşitliği yansıtmak 

üzere kadın/erkek oranları üzerinden paylaşılmıştır. 

3.2.1.81 İl Düzeyinde Sağlık Alt Endeki  

İnsanların hayat kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri 

sağlıktır. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, en temel insan hakkıdır. 

Bu hak, kadının özel ve sosyal yaşama katılımı ve katkısı için de 
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vazgeçilmez öneme sahiptir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’nin 12’nci maddesinde insan hakkı kapsamında 

kadınların ve erkeklerin sağlık hizmetlerinden eşit yararlanabilmesi ve 

sosyal yaşamın her alanına eşit şekilde katılabilmesi için kadına yönelik 

ayrımcılığın önlemesi hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda sağlık alt 

endeksi altında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile uyumlu olarak belirlenen 2 temel gösterge 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu göstergelerden ilki anne ölüm oranıdır. 

Anne ölüm oranı, bir toplumda bir yılda gebelik nedeniyle ölen anne 

sayısına işaret etmektedir. Bir gebeliğin sonucu ve buna bağlı olarak 

oluşabilecek anne ölümü, çevresel faktörler, kadının ekonomik durumu, 

toplumdaki yeri ve rolü gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini etkileyen 

koşulların başında gelmektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018). 

Türkiye’de anne ölüm oranına ilişkin veriler, Sağlık Bakanlığı’nın 2018-

2019 istatistiklerine bağlı olarak istatistiki 12 bölge düzeyinde verilmiştir. 

Bu durum, BM tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi’nin (GII) yerele uyarlanırken anne ölüm oranı verisinin il 

düzeyinde derlenmemesi nedeniyle bölge verisinin temel alınmasına neden 

olmuştur. Yapılan incelemeye göre Türkiye’de 81 ilin ortalamasına göre 

anne ölüm oranı ortalama yüz binde 13,6 olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’de anne ölüm oranın en az yaşandığı bölgeler ise yüzbinde 9,7 

değeri ile Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgeleridir. Bu bölgelerde 

bulunan iller; Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve 

Gümüşhane’dir. Anne ölüm oranının en fazla yaşandığı bölge ise yüzbinde 

24,0 değeri ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede bulunan iller; 

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dır.  

Sağlık alt endeksi altında toplumsal cinsiyet eşitliğinde yer verilen 

diğer bir gösterge ergen doğurganlık oranıdır. Çocuk yaşta yapılmış 

evlilikler sonucu meydana gelen ergen doğurganlıklar ya da çocuk 

anneliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki araştırmalar için önemli 

göstergelerdendir. Erken yaşta çocuk sahibi olan kadınların, sağlık ve 

gelecek fırsatlarını yakalayamama öngörüsü ile (GII metodolojisi dikkate 

alınarak) ergen doğurganlık oranı, yerel düzeyde cinsiyet eşitliğinin 

ölçümünde, ana endekse dâhil edilmiştir. Bu gösterge için il düzeyinde 15-

19 yaş arasında çocuk sahibi olan anne oranı, TÜİK’ten elde edilen 2018-

2019 istatistikleri aracılığıyla derlenmiştir. Sadece kadınlar için düzey 

bilgisinin analiz edildiği bu gösterge, GII metodolojisi kapsamında, 

kadın/erkek rasyosu aşamasında analiz dışı kaldığı için endekse sadece 

kadınların verileri dahil edilmiştir. 81 ilin ortalamasına göre, 15-19 yaş 

arasında çocuk sahibi olan anne oranı binde 48,04’tür. İl düzeyinde ise 

çocuk anneliğinin en az yaşandığı il, binde 16,11 oranı ile Tunceli’dir. 

Tunceli’yi sırasıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane illeri takip 

etmektedir. Çocuk anneliğinin en fazla yaşandığı il ise binde 125,03 oranı 
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ile Ağrı’dır. Ağrı’yı sırasıyla; Muş, Kars, Kilis, ve Ardahan illeri takip 

etmektedir. Şekil 7’deki haritada da görüleceği üzere, istisnai iller dışında, 

Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahil şeridinde yer alan illerinde, 

erken yaşta çocuk anneliğinin daha az görüldüğü, sağlık alt endeksinde de 

diğer illere ve bölgelere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği tespit 

edilmektedir. Genel olarak sağlık alt endeksindeki temel gösterge sonuçları 

(anne ölüm oranı ve ergen doğurganlık oranları )dikkate alındığında 

Türkiye’de özellikle Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin önemli bir aracı olan sağlık göstergelerinde iyi bir 

performans gösterdiği görülmektedir.  

Tablo 5: Sağlık alt endeksine göre ergen doğurganlık oranın en az ve en çok 

görüldüğü 5 il 

İlk 5 İl 

İl 

Genel 

Sırala

ma 

Gösterg

e 

Sıralam

a Değer 

Tunceli 9 1 16,11 

Rize 1 2 17,40 

Trabzo

n 4 3 

17,47 

Artvin 3 4 20,77 

Gümüş

hane 27 5 

23,02 

Ortalama 

%48,0

4 
 

Son 5 İl 

İl 

Genel 

Sırala

ma 

Gösterg

e 

Sıralam

a Değer 

Ağrı 

78 81 

125,0

3 

Muş 

79 80 

117,3

1 

Kars 

74 79 

100,4

2 

Kilis 75 78 99,90 

Arda

han 69 77 

95,74 

Ortalama 

%48,0

4 
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Şekil 7 - Ergen doğurganlık oranı, 81 il haritası, % 

 

Şekil 7’deki haritada da görüleceği üzere, istisnai iller dışında, 15-19 

yaş arasında çocuk sahibi olan anne oranlarının en yüksek olduğu iller; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, bir kısım da İç ve İç Batı 

Anadolu Bölgelerinde bulunan illerdir. 

3.2.2.81 İl Düzeyinde İstihdam Alt Endeki 

İş gücüne katılım, uluslararası cinsiyet eşitliği endekslerinin hemen 

hemen hepsinde, temel alınan ortak göstergelerden biri olarak öne 

çıkmaktadır. İş gücüne katılım istatistiği, çalışan veya çalışmak isteyip 

aktif olarak iş arayanların yani işsizlerin, kurumsal olmayan çalışma 

çağındaki nüfusa bölünmesiyle elde edilmektedir. Türkiye’de il düzeyinde 

iş gücüne katılım istatistikleri, 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

Aylık İstatistik verilerinde il bazında 4-1/a zorunlu sigortalı, 4-1/b zorunlu 

sigortalı ve bağımsız çalışanlar ve tarımsal faaliyette bulunanlar, 4-1/c 

zorunlu sigortalı çalışan kadın veya erkek sayılarının toplamının, il bazında 

cinsiyete göre 15-65 yaş arası çalışma çağındaki toplam nüfusa 

oranlanması ile hesaplanmıştır. Türkiye’de cinsiyetlere göre istihdamın 81 

ildeki ortalama oranı kadınlarda yüzde 22,9, erkeklerde ise yüzde 

57,62’dir. İl düzeyinde bu oranlarının karşılaştırılması incelendiğinde 

Denizli, Türkiye genelinde, kadınların yüzde 32,88, erkeklerin ise yüzde 

59,03 çalışma oranına sahip olup kadın/erkek oranının (rasyosunun) yüzde 

55,7 şeklinde en yüksek olduğu ildir. Bu bağlamda, kadınların çalışma 

oranı ile erkeklerin çalışma oranının birbirine en yakın olduğu il 

Denizli’dir. Kadın/erkek eşitlik rasyosu açısından Denizli’yi sırasıyla 

Edirne, Eskişehir, İzmir ve Düzce illeri takip etmektedir. Cinsiyetlere göre 

istihdam oranları açısından cinsiyetler arası farkın en yüksek olduğu iller 

ise Hakkâri, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin şeklinde sıralanmaktadır. 
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Tablo 6: İstihdam alt endeksine göre (kadın/erkek eşitlik rasyosu) istihdama 

katılım oranı en iyi ve en kötü 5 il 

İlk 5 İl 

İl 

Genel 

Sıralama 

Gösterge 

Sıralama 

Kadın 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kadın/Erkek 

(%) 

Denizli 19 1 32,88 59,03 55,70 

Edirne 25 2 30,69 57,33 53,53 

Eskişehir 18 3 30,89 58,81 52,53 

İzmir 7 4 31,73 61,01 52,00 

Düzce 30 5 27,59 53,81 51,26 

Ortalama 22,29 57,62 38,69 

 

Son 5 İl 

İl 

Genel 

Sıralama 

Gösterge 

Sıralama 

Kadın 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kadın/Erkek 

(%) 

Hakkari 68 81 9,36 62,49 14,98 

Şırnak 65 80 8,34 50,12 16,65 

Siirt 76 79 10,44 51,12 20,42 

Bingöl 62 78 12,25 52,42 23,36 

Mardin 54 77 11,41 46,57 24,51 

Ortalama 22,29 57,62 38,69 

 

Şekil 8: İstihdam alt endeksine göre (kadın/erkek eşitlik rasyosu) istihdama 

katılım oranı (%) 

 

Şekil 8’deki haritada da görüleceği üzere, istisnai iller dışında, 

kadınların çalışma oranı ile erkeklerin çalışma oranının birbirine en yakın 

157



 

olduğu iller; Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz sahil şeridine yer 

alan illerdir. 

3.2.3.81 İl Düzeyinde Eğitim Alt Endeki 

Mevcut okullaşma oranları, kadınların erkeklere oranla eğitim 

hizmetlerine şu andaki erişimleri arasındaki farkı değerlendirme açısından 

önemli bilgi taşımaktadır. Bu çalışmada ise il düzeyinde mevcut okullaşma 

oranları yerine, kadınları ve erkekleri eşit oranda eğitime katabilme 

kabiliyetine dair uzun vadeli bir bakış açısı taşıyan “bitirilen eğitim 

düzeyleri”, analize konu edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan (TÜİK) derlenen 2018-2019 yılı istatistikleri aracılığıyla, 25 

yaş ve üzerindeki nüfusun bitirilen eğitim durumu temel alınmış olup; en 

az lise eğitimini tamamlayan kadınlar ve erkekler için ilgili oranlar ayrı 

ayrı hesaplanmıştır. Benzer hesaplamalar, Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı GII’de de temel alınmıştır. 

Türkiye genelinde 81 il ortalamasına göre, en az lise ve üstü eğitime 

sahip 25 yaş ve üzerindeki toplam nüfusun oranı yüzde 39 iken; kadınlarda 

bu oran yüzde 33, erkeklerde ise yüzde 46 düzeyindedir. Cinsiyetlere göre 

“en az lise” mezuniyet oranı açısından kadın ve erkek oranlarının 

karşılaştırılması neticesinde Türkiye’deki ortalama oranının, yüzde 62,3 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu tablo okuryazarlığa göre en az lise 

mezun oranında iki cinsiyet arasındaki farkın açıldığını göstermektedir. En 

az lise mezun oranı açısından cinsiyetler arası farkın en az olduğu 5 il 

sırasıyla İstanbul, Muğla, İzmir, Ankara ve Antalya’dır. En az lise 

mezuniyet oranı açısından cinsiyetler arası farkın en çok açıldığı 5 il ise 

sırasıyla; Şırnak, Siirt, Hakkâri, Bitlis ve Muş’tur. 

Tablo 7: Cinsiyete göre en az lise mezuniyet oranı farkına (kadın/erkek rasyosu) 

göre ilk ve son 5 il 

İlk 5 İl 

İl 

Genel 

Sıralama 

Gösterge 

Sıralama 

Kadın 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kadın/Erkek 

(%) 

İstanbul 2 1 41,7 49,7 84,0 

Muğla 10 2 38,3 38,3 83,7 

İzmir 7 3 41,6 49,7 83,6 

Ankara 13 4 48,0 60,6 79,3 

Düzce 30 5 37,9 48,0 79 

Ortalama 27,0 43,1 62,3 
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Son 5 İl 

İl 

Genel 

Sıralama 

Gösterge 

Sıralama 

Kadın 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kadın/Erkek 

(%) 

Şırnak 65 81 14,4 42,7 33,8 

Siirt 76 80 17,1 44,5 38,4 

Hakkari 68 79 21,6 52,6 41,1 

Bitlis 81 78 17,4 41,9 41,6 

Muş 79 77 14,8 35,3 42,0 

Ortalama 27,0 43,1 62,3 

 

Şekil 9: Cinsiyete göre en az lise mezuniyet oranı farkı (kadın/erkek rasyosu), 81 

il haritası, % 

 

Şekil 9’daki haritada da görüleceği üzere, istisnai iller dışında, 

Türkiye’de “en az lise” mezunu kadın oranının en yüksek olduğu iller 

yoğunluklu olarak Ege, Marmara ve Akdeniz sahil şeridinde yer 

almaktadır. 

3.2.4.81 İl Düzeyinde Temsil Edilme Alt Endeki 

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında, belediye meclislerindeki 

kadınların temsil oranı, kadınların yerel düzeyde karar alma ve yerel 

politika süreçlerine, etkin katılımlarını analiz etmek üzere 

değerlendirmeye alınmaktadır. Hem UNDP hem WEF çalışmasında 

eksikliğine ayrıca değinilen, uluslararası endekslerde derlenmesi daha zor 

olan yerel düzeyde siyasete katılım göstergelerine, sınırlı ülke setine sahip 

olup veri uyumu konusunda daha avantajlı olan AB’nin endeksinde de 
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başvurulmaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında yerelde cinsiyetler 

arası siyasete katılımı değerlendirmek üzere, en son 31 Mart 2019 tarihinde 

gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine ilişkin seçim 

sonuçları, TÜİK üzerinden, Türkiye’nin 81 ilinde, 973 ilçesinde ve 386 

beldesinde kazanan adayların cinsiyetleri göz önünde bulundurularak 

derlenmiştir. İlgili ilçe ve belde bilgilerinin il düzeyinde toplulaştırılması 

ile belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı, endekse dâhil 

edilmiştir. 

Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde; 

kadınların belediye meclisindeki temsil oranının en yüksek olduğu il, 

yüzde 28,3’lük kadın temsil oranı ile Diyarbakır’dır. Diyarbakır’ı yüzde 

26,5’lik temsil oranı ile Van; Van’ı sırasıyla Tunceli (yüzde 23), Batman 

(yüzde 21,5) ve Şırnak (yüzde 19,3) illeri takip etmektedir. Bu iller, 

kadınların belediye meclisinde temsil oranı bağlamında, 81 il ortalamasını 

oluşturan yüzde 10,4’ün üzerinde bir ortalamaya sahiptir. Türkiye’de en 

fazla oranda kadın meclis üyesine sahip olan bu 5 il, cinsiyet eşitliği 

sıralamasında ise tam eşitlikten uzak bir görünüm çizmektedir. Öte yandan, 

genel ortalamanın altında kalan ve 81 il içerisinde kadınların belediye 

meclisindeki temsil oranlarının en az olduğu iller ise kadınların belediye 

meclislerinden aldıkları paylara göre şu şekilde sıralanmaktadır: Niğde 

(yüzde 1,4), Yozgat (yüzde 2,4), Malatya (yüzde 3), Kilis (yüzde 3,4) ve 

Afyonkarahisar (yüzde 3,5). 

Türkiye’de 81 ilin değerlerinin ortalaması yerine doğrudan toplam 

kadın belediye meclis üye sayısının toplam belediye meclis üye sayısına 

oranlanması ile hesaplanan ortalama değere göre, Türkiye genelinde 

kadınların belediye meclisi üyeliğindeki oranı yüzde 10,4 olarak 

hesaplanmaktadır. Diğer yandan benzer bir göstergenin cinsiyet eşitliği 

endeksine dâhil edildiği AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 28,5 olarak 

gerçekleşmektedir. AB ülkeleri arasında kadınların yerel meclislerde en 

yüksek temsil oranı yüzde 48,2 ile İsveç’e ait iken; Türkiye, yüzde 10,4’lük 

kadın temsil oranıyla AB’de yerel düzeyde siyasette kadınların en az 

oranda temsil edildiği Macaristan’dan geride kalmaktadır (European 

Institute for Gender Equality, 2019).  
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Tablo 8: Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı, kadınların 

payı, ilk ve son 5 il 

İlk 5 İl 

İl 

Genel 

Sırala

ma 

Gösterge 

Sıralama 

Değ

er 

Diyarba

kır 32 1 
28,3
5 

Van 48 2 
26,4
6 

Tunceli 9 3 
22,9
9 

Batman 41 4 
21,4
8 

Şırnak 65 5 
19,3
1 

Ortalama 
%10
,4 

 

Son 5 İl 

İl 

Genel 

Sırala

ma 

Göster

ge 

Sırala

ma Değer 

Niğde 80 81 1,38 

Yozg

at 77 80 2,42 

Malat

ya 57 79 2,96 

Kilis 75 78 3,45 

Afyon 72 77 3,45 

Ortalama %10,4 
 

 

Şekil 10: Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı, kadınların 

payı, 81 il haritası, % 

 

Şekil 10’daki haritada da görüleceği üzere, istisnai iller dışında, 

Türkiye’nin Marmara, Ege sahil şeridinde yer alan iller ile Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerde, kadınların belediye 

meclisindeki temsil edilmeleri, diğer illere ve bölgelere kıyasla daha iyi bir 

tablo sunmaktadır. 
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Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde uluslararası 

endekslerde göstermiş olduğu görece zayıf performans, Türkiye’nin en az 

ekonomik kalkınmayı amaçlayan politikalar kadar toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğiyle mücadeleyi hedefleyen politikalara da ihtiyaç duyduğunu 

göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ulusal çalışmalar da, 

Türkiye’nin özellikle yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini 

hedefleyen politikalara ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Kadın-erkek 

eşitliğine ilişkin yerel düzeydeki tablonun analitik araçlarla ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve izlenmesi; yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine 

yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sunması açısından önem arz 

etmektedir. Bu motivasyondan yola çıkarak hazırlanan “81 İlde 

Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi”, illerin toplumsal 

cinsiyet eşitliğindeki mevcut durumlarını ortaya koymayı ve yerel düzeyde 

toplumsal cinsiyet eşitliliğini temel alan politika üretim süreçlerine yol 

göstermeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında hazırlanan endeks ve 

karne, 81 ilin toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizlik sıralamasını, 8 adet 

gösterge ve 4 temel eksende (sağlık, eğitim, temsil edilme, üretim 

faaliyetlerine katılım ve eğitime katılım) değerlendirmekte ve illerin 

durumlarını birbirleriyle karşılaştırmaya imkân tanımaktadır. Çalışma 

kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından illerin durumlarını 

resmeden önemli bulgulara erişilmiştir. Bu bulgular, (i) yerel ve ulusal 

düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik güçlü ve zayıf alanların 

tanımlanması, (ii) zayıf alanlar arasında öncelikli alanların tespit edilmesi, 

(iii) öncelik durumuna göre bu alanlardaki sorunların çözümüne yönelik 

stratejilerin geliştirilmesi ve (iv) toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile 

mücadeleye yönelik politikaların oluşturulmasına yol göstermesi 

bağlamında önemli görülmektedir. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet 

eşitliğindeki mevcut performansını analitik bir bakış açısıyla 

değerlendirebilmek adına aşağıda, politika süreçlerine rehberlik etme 

temennisi ile cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma kapsamında tespit edilen 

en temel 5 bulguya yer verilmiştir:  

i. Toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi sonuçlarına göre 81 ilin 

ortalama endeks değeri, 0,398’dir. GII metodolojisine göre 

endeks değerinin 1’e yakınlığı, kadın ve erkeğin tam eşitliğini 

yansıtmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda; 

toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye’nin aldığı değerin, 

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlamasında kapsamlı 

çalışmalara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ayrıca  

Türkiye’nin 38 ili, Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük 

bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; 43 il 

Türkiye’nin ortalama değerinden daha iyi bir resim çizmektedir. 

Buna göre ağırlıklı olarak Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu 
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ve İç-batı Anadolu Bölgelerinde (istisnai iller dışında) yer alan 

illerde, seçili göstergelerde cinsiyetler arasında farklılığın açıldığı 

bir durum tespit edilmektedir. Bu durum cinsiyet eşitliğine yönelik 

geliştirilecek tüm politikaların ve alınacak kararların temelinde, 

eşitçe var olabilme anlayışının toplumun her alanına yansıtılması 

gerektiğini göstermektedir. 

ii. Türkiye’nin en eşitlikçi ili, 0,250 endeks değeri ile Rize’dir. 

Rize’nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gücünü, sağlık ve 

istihdam alanlarından aldığı görülmektedir. Ana endeks skoruna 

göre Rize’yi sırasıyla; İstanbul, Artvin, Trabzon, Kırklareli, 

Çanakkale, İzmir, Antalya Tunceli ve Muğla illeri takip 

etmektedir. En eşitlikçi il olan Rize’nin skoru, tam eşitliği yansıtan 

0 değerine çok yakın da değildir. Bu durum, Türkiye’nin toplumsal 

cinsiyet eşitliğinde daha iyi durumda olan illerinde dahi, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye yönelik adımların atılması 

gerektiğini göstermektedir. 

iii. Cinsiyetler arası eşitsizliğin en fazla görüldüğü il, 0,579 endeks 

değeri ile Bitlis’tir. Eşitsizlik sıralamasında Bitlis’i sırasıyla; 

Niğde, Muş, Ağrı, Yozgat, Siirt, Kilis, Kars, Bayburt, Afyon, 

Aksaray ve Erzurum illeri izlemektedir. İllerin gelişmişlik 

derecelerine göre dağılımlarına bakıldığında, Türkiye’de orta 

derecede gelişmiş iller, az derecede gelişmiş iller ve en az gelişmiş 

iller (istisnai iller dışında), cinsiyet eşitsizliğinin eğitim, üretim, 

ekonomi ve siyasal alanlarda en yoğun yaşandığı illeri 

oluşturmaktadır. Yine istisnai iller dışında, Marmara, Ege ve 

Akdeniz sahil şeridinde yer alan ve gelişmişlik düzeyi yüksek ve 

orta-yüksek illerin de toplumsal cinsiyet eşitliğinde diğer illere ve 

bölgelere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği görülmektedir 

(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

iv. Türkiye’de en az lise mezun oranı açısından cinsiyetler arası 

farkın en az olduğu il İstanbul’dur. İstanbul’u sırasıyla, Muğla, 

İzmir, Ankara ve Antalya illeri takip etmektedir. En az lise mezun 

oranı açısından cinsiyetler arası farkın en çok açıldığı il ise 

Şırnak’tır. Şırnak’ı sırasıyla; Siirt, Hakkâri, Bitlis ve Muş illeri 

takip etmektedir.  

v. Türkiye’de 81 ilde kadınların belediye meclisi üyeliğindeki 

oranı yüzde 10,4’tür. AB ülkelerinde bu oran yüzde 28,5 olarak 

gerçekleşmektedir. Türkiye, yüzde 10,4’lük kadın temsil oranıyla 

AB ülkeleri ile yarışamayacak düzeyde geride kalmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması için; yerel 

düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilip gözetilmediğini ölçmek, 

sonuçları değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan toplumsal cinsiyete duyarlı 

politikalar geliştirmek önemlidir. Bu kapsamda da Türkiye’de yerel 
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düzeyde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin durumunu ölçmek ve kadın erkek 

eşitliğine bakışı anlatan bir resim çizebilmek adına gerçekleştirilen bu 

çalışma, siyasette, çalışma yaşamında ve sivil toplumda salt kadınların 

sayısal olarak varlıklarının artırılması değil; toplumsal yaşamda kadın-

erkek eşitliği temelli dönüşüm yönünde bir çağrı olarak okunmalıdır. 

Ayrıca unutmamak gerekir ki göstergelerin kullanım süresi, politikaların 

ilgili alanlardaki eşitsizliklere yönelik çözüm üretme kapasitesine bağlı 

olarak değişim göstermektedir. Bu bağlamda, düzenli aralıklarla gösterge 

setinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, cinsiyet eşitliğine yönelik 

politika ve hizmetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve çalışmanın 

sürdürülebilir olabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

KAYNAKÇA 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2014), “Gender Equality 

Strategy 2014-2017. Annex 2: Key Global and Regional Commitments to 

Gender Equality”. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-

empowerment/gender-equality-strategy-2014-2017.html>, (Erişim tarihi: 

07.01.2020). 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2019), “Human 

Development Report-Calculating the İndicies”. 

< http://hdr.undp.org/en/content/calculating-indices>, (Erişim tarihi: 

08.12.2019). 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2015), “Binyıl Kalkınma 

Hedefleri”. 

<https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/millen

nium-development-goals.html>, (Erişim tarihi: 30.12.2019). 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2019). “İnsani Gelişme 

Raporu 2019: Teknik Notlar”. 

<https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_devel

opment/hdr2019.html>,(Erişim tarihi: 01.01.2020). 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. (2019). “2019 İnsani 

Gelişme Raporu’ndaki Ülkelerle İlgili Açıklama Notu: Türkiye”. 

<https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/hdr2019/UNDP-TR-

EN-HDR-2019-OVERVIEW-TUR-TR.pdf>, (Erişim tarihi: 01.01.2020). 

 European Institute for Gender Equality, (2016), “Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi”. 

<file:///C:/Users/intest/Downloads/mh0113513trc_002%20(1).pdf>, 

(Erişim tarihi: 19.12.2019). 

164

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-strategy-2014-2017.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-strategy-2014-2017.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html
https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/hdr2019/UNDP-TR-EN-HDR-2019-OVERVIEW-TUR-TR.pdf
https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/hdr2019/UNDP-TR-EN-HDR-2019-OVERVIEW-TUR-TR.pdf
file:///C:/Users/intest/Downloads/mh0113513trc_002%20(1).pdf


 

 European Institute for Gender Equality, (2019), “Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi”. 

<https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-focuses-

work-life-balance>, (Erişim tarihi: 19.12.2019). 

 Milli Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 

2018-2019 Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2018-2019. 

<http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361>, 

(Erişim tarihi: 13.01.2020). 

 Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2018), Sağlık Araştırmaları Genel 

Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Yayın No:885.  

< https://www.saglik.gov.tr/TR,62400/saglik-istatistikleri-yilligi-

2018-yayinlanmistir.html> (Erişim tarihi: 16.12.2019). 

 Sosyal Güvenlik Kurumu ( 2019) İstatistik Aylığı, Ekim. 

<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_ista

tistik_bilgileri>, (Erişim tarihi: 11.02.2020). 

 TBMM, (2000), “Kadın 2000: 21.Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği, Kalkınma ve Barış- (PEKİN+5) Başlıklı Birleşmiş Milletler Genel 

Kurul Özel Oturumunun Hazırlık Dönemi ve Sonuçları Hakkında Bilgi 

Notu”, New York. 

<https://insanhaklariizleme.org/hrm/yayin_view.php?page=view&edit

id1=279>, (Erişim tarihi: 11.02.2020). 

 T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013), 1İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”, SEGE-2011. Bölgesel 

Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Ankara. 

 T.C. Resmi Gazete. Milletlerarası Sözleşme: Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi. 14 Ekim 1985. 

Sayı: 18898.  

 Türkiye İstatistik Kurumu, “Konularına Göre İstatistikler”, 

<http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist>, (Erişim 

tarihi: 15.12.2019). 

 WHO (1998), “Gender and Health. A Technical Paper”, Geneva. 

<https://www.who.int/docstore/gender-and-health/pages/WHO%20-

%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm>, (Erişim 

tarihi: 03.01.2020). 

 World Economic Forum, “Global Gender Gap Report 2020”. 

165

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361
https://www.saglik.gov.tr/TR,62400/saglik-istatistikleri-yilligi-2018-yayinlanmistir.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,62400/saglik-istatistikleri-yilligi-2018-yayinlanmistir.html
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatistik_bilgileri
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatistik_bilgileri
https://insanhaklariizleme.org/hrm/yayin_view.php?page=view&editid1=279
https://insanhaklariizleme.org/hrm/yayin_view.php?page=view&editid1=279
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist
https://www.who.int/docstore/gender-and-health/pages/WHO%20-%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm
https://www.who.int/docstore/gender-and-health/pages/WHO%20-%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm


 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf>, (Erişim 

tarihi: 02.02.2020). 

 

 

 

 

 

166

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf


 

 

EK A: 81 İl Düzeyinde Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Sonuçları 

İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Adana 12,84 58,62 12,6 21,00 48,55 35,19 45,61 34 0,365 

Adıyaman 3,80 37,26 11,7 15,46 43,98 23,68 41,35 55 0,451 

Afyon 3,45 72,55 15 20,70 59,86 21,38 38,62 72 0,519 

Ağrı 10,59 125,03 24 8,74 33,41 13,96 29,73 78 0,551 

Aksaray 3,54 76,38 14,3 19,80 58,10 20,92 34,43 71 0,513 

Amasya 7,50 29,84 9,7 23,63 55,01 25,67 44,83 28 0,355 

Ankara 13,48 33,50 14,4 33,61 68,24 47,99 60,55 13 0,316 

Antalya 13,30 30,50 12,6 32,64 65,61 37,88 47,97 8 0,299 

Ardahan 13,04 95,74 24 17,95 61,50 19,04 37,48 69 0,508 

Artvin 17,53 20,77 9,7 23,71 63,64 30,33 52,35 3 0,284 

Aydın 12,77 55,53 15 26,34 55,37 31,99 41,01 33 0,364 

Balıkesir 16,13 45,17 9,9 27,06 58,82 30,77 43,76 12 0,312 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Bartın 12,50 36,90 9,7 23,49 48,99 21,19 35,16 15 0,319 

Batman 21,48 56,45 11,7 13,24 43,68 20,98 44,73 41 0,390 

Bayburt 3,92 29,14 24 16,83 61,84 19,50 43,26 73 0,520 

Bilecik 9,63 31,26 17,9 27,65 62,37 29,84 48,24 37 0,375 

Bingöl 8,80 44,00 15,5 12,25 52,42 22,06 42,98 62 0,477 

Bitlis 3,64 89,69 17,2 11,31 45,81 17,41 41,90 81 0,584 

Bolu 11,03 34,50 17,9 31,14 62,50 29,27 46,60 31 0,360 

Burdur 6,92 46,77 12,6 28,91 60,38 26,38 40,94 43 0,391 

Bursa 14,78 32,70 17,9 29,93 60,11 34,57 47,98 17 0,328 

Çanakkale 15,87 38,47 9,9 30,26 63,27 31,73 44,22 6 0,296 

Çankırı 4,64 46,58 9,7 21,99 59,05 22,39 41,04 51 0,437 

Çorum 6,91 46,21 9,7 20,31 49,05 21,54 35,35 42 0,391 

Denizli 11,45 40,14 15 32,88 59,03 31,97 42,56 19 0,334 

Diyarbakı

r 
28,35 59,34 

11,7 12,41 40,47 23,26 40,77 32 0,362 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Düzce 11,67 38,65 17,9 27,59 53,81 28,55 43,33 30 0,359 

Edirne 11,17 67,70 9,9 30,69 57,33 31,70 42,10 25 0,348 

Elazığ 5,09 32,89 15,5 17,12 53,08 26,96 48,89 56 0,453 

Erzincan 7,01 41,33 24 20,39 61,20 28,60 47,11 60 0,467 

Erzurum 7,67 66,31 24 15,41 52,33 24,20 45,94 70 0,513 

Eskişehir 13,92 32,54 17,9 30,89 58,81 38,85 55,73 18 0,329 

Gaziantep 5,99 76,82 11,7 16,00 54,47 23,96 36,20 63 0,478 

Giresun 5,86 28,39 9,7 25,10 49,00 25,85 40,37 23 0,344 

Gümüşhan

e 
8,82 23,02 

9,7 15,13 43,20 24,31 44,46 27 0,351 

Hakkari 16,67 42,35 15,5 9,36 62,49 21,63 52,65 68 0,499 

Hatay 7,16 70,95 12,6 17,30 46,42 27,29 38,06 50 0,437 

Iğdır 8,86 95,55 24 14,78 40,85 24,26 36,02 66 0,494 

Isparta 9,13 33,18 12,6 26,45 71,62 33,07 49,18 36 0,373 

Istanbul 18,21 26,29 12,2 32,47 63,86 41,74 49,71 2 0,259 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Izmir 18,90 37,43 15 31,73 61,01 41,57 49,69 7 0,296 

Kahraman

maraş 
10,76 69,85 

12,6 15,86 51,76 23,56 39,49 53 0,441 

Karabük 10,89 30,56 9,7 22,83 59,76 28,49 45,75 21 0,337 

Karaman 8,13 42,08 14,4 25,92 62,45 24,08 38,45 44 0,399 

Kars 7,92 100,42 24 15,23 48,48 21,67 36,40 74 0,524 

Kastamon

u 
12,62 28,48 

9,7 24,16 67,43 19,97 35,91 20 0,337 

Kayseri 7,75 53,38 14,3 20,98 57,77 32,27 47,46 46 0,427 

Kırıkkale 3,88 50,68 14,3 20,49 55,36 28,82 53,85 64 0,481 

Kırklareli 18,14 45,76 9,9 30,84 60,88 33,36 45,87 5 0,293 

Kırşehir 6,67 47,65 14,3 19,61 51,46 27,58 46,11 47 0,432 

Kilis 3,45 99,90 11,7 19,89 61,28 23,03 38,25 75 0,524 

Kocaeli 14,00 30,80 17,9 28,48 65,00 37,44 52,64 22 0,341 

Konya 6,24 50,53 14,4 19,07 61,60 24,51 40,66 59 0,462 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Kütahya 6,91 33,43 15 20,71 54,69 22,15 42,79 45 0,418 

Malatya 2,96 26,13 15,5 20,19 57,12 31,63 48,44 57 0,454 

Manisa 10,14 45,65 15 26,07 59,02 25,65 36,65 38 0,379 

Mardin 15,77 67,09 11,7 11,41 46,57 18,72 39,43 54 0,447 

Mersin 10,85 45,08 12,6 21,90 54,33 33,58 43,84 35 0,365 

Muğla 15,27 32,39 15 31,40 66,60 38,34 45,79 10 0,309 

Muş 4,60 117,31 15,5 10,19 37,52 14,83 35,34 79 0,571 

Nevşehir 6,64 63,74 14,3 23,31 66,04 25,87 40,85 58 0,456 

Niğde 1,38 87,91 14,3 20,13 58,59 24,29 36,68 80 0,571 

Ordu 7,41 44,62 9,7 22,49 44,55 24,93 38,05 29 0,359 

Osmaniye 5,98 61,51 12,6 17,32 44,00 32,22 46,29 49 0,435 

Rize 13,50 17,40 9,7 26,32 52,53 30,81 47,06 1 0,250 

Sakarya 8,55 36,96 17,9 24,44 55,20 30,95 45,46 40 0,390 

Samsun 9,97 36,44 9,7 24,39 48,71 29,71 40,25 14 0,316 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Siirt 7,25 70,80 11,7 10,44 51,12 17,09 44,52 76 0,532 

Sinop 16,82 46,46 9,7 24,94 52,33 22,09 33,36 11 0,309 

Sivas 4,23 43,50 14,3 18,76 58,66 25,69 43,82 61 0,475 

Şanlıurfa 6,85 74,26 11,7 9,99 36,80 14,88 30,98 67 0,495 

Şırnak 19,31 56,15 11,7 8,34 50,12 14,43 42,70 65 0,487 

Tekirdağ 12,55 46,12 9,9 31,92 63,53 33,73 45,65 16 0,319 

Tokat 4,76 51,92 9,7 18,08 47,87 22,07 38,75 52 0,438 

Trabzon 7,72 17,47 9,7 25,19 52,92 34,94 50,44 4 0,293 

Tunceli 22,99 16,11 15,5 27,92 94,18 35,05 53,53 9 0,300 

Uşak 16,00 52,84 15 30,18 60,30 26,06 38,55 26 0,349 

Van 26,46 87,92 15,5 10,70 38,41 17,52 35,89 48 0,434 

Yalova 8,97 31,35 17,9 27,44 75,52 36,29 47,70 39 0,389 

Yozgat 2,42 74,94 14,3 18,73 56,82 19,77 38,75 77 0,548 

Zonguldak 8,14 30,45 9,7 20,37 47,78 26,61 42,08 24 0,345 
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İller 

Belediye 

Genel 

Meclisinde 

Kadın Oranı 

(Yüzde) 

Toplam 

doğumlar 

içinde Ergen 

doğurganlık 

19 yaş 

altı(binde) 

Anne ölüm oranı 

(100,000 canlı 

doğumda) 

bölgesel düzeyde  

Kadın 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

Erkek 

kayıtlı 

istihdam 

oranı % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

kadın 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

En az 

ortaöğreti

m mezunu 

erkek 

oranı (25 

yaş ve 

üstü) % 

Genel 

Sırala

ma 

Genel 

Değeri 

Türkiye 10,40 48,04 13,6 22,29 57,62 27,01 45,92   0,398 
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EK B: Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi - Teknik Arka 

Plan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nin hesaplama yöntemi Birleşmiş 

Milletler tarafından geliştirilmiştir (Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı, 2019). Buna göre Aşağıda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi kapsamında kullanılan verilerin nasıl ele alındığına ve endekslerin 

nasıl geliştirildiğine yer verilmiştir.  

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ve bu endeksten yararlanılarak 

geliştirilen Yerel Düzeyde Kadın Güçlenme Endeksi’nin kapsamında 

kullanılan göstergelerin nasıl ele alındığına ve endekslerin nasıl 

hesaplandığına yer verilmiştir. 
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FİNANSAL RAPORLAMA STANDART SETLERİ (TFRS-BOBİ 

FRS) VE VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA KİRALAMA 

İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu İŞGÜDEN KILIÇ& Canan YILMAZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Balıkesir-Türkiye, e mail: bkilic@bandirma.edu.tr  

Orcid ID: 0000-0002-0032-9792 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Balıkesir-Türkiye, e mail: ceananyilmaz@gmail.com  

Orcid ID: 0000-0002-9084-5669 

Giriş 

İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bazı varlıklarını 

finansal kiralama yoluyla edinmeleri, finansal kiralama işlemlerinin 

önemini kaybetmemesine neden olmaktadır. TFRS 16 kiralamalar 

standardı kapsamında sadece finansal kiralamalardan bahsedilmekte ve 

kiracı açısından finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan 

kaldırılmaktadır. BOBI FRS kapsamında ise kiracı açısından finansal ve 

faaliyet kiralaması ayrımı devam etmektedir. VUK ise faaliyet 

kiralamasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kiralamalara 

ilişkin düzenlemeler, işletmenin finansal durum tablosu, gelir tablosu ve 

nakit akım tablosu gibi mali tablolarını mutlaka etkileyecektir. İşletmelerin 

varlık ve yabancı kaynak sınıflarında oluşacak değişimle birlikte, 

özsermaye, kira giderleri, amortisman, finansman giderleri, faaliyet 

karı/zararı ve vergi öncesi kar/zarar rakamlarında da değişim 

kaçınılmazdır. 

Ülkemizde, finansal kiralamalarla ilgili düzenlemelere baktığımızda, 

finansal kiralama ve sat-geri kirala işlemlerine ait ilk düzenlemeleri 1985 

yılında yürürlüğe giren 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda 

görülmektedir (Güneş, Cavlak ve Cebeci,2017: 34). 09.04.2003 tarihinde 

Vergi Usul Kanununa Mükerrer 290. md. eklenerek, finansal kiralama 

işlemlerinde değerleme konusu düzenlenmiş, 01.07.2003 tarihinde 319 sıra 

No’lu VUK Tebliği ile bir işlemin finansal kiralama sayılabilmesi için 

gerekli olan şartlar, kiralama ve kiracıların uyması gereken kurallarla ilgili 

açıklamalar yapılmıştır. 31.07.2003 tarihinde 11 Seri No’lu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile kiracı ve kiraya veren açısından 

finansal kiralamalarda kullanılacak hesaplar ve bunların açıklamaları 

eklenmiştir (Yalçın, 2019: 1620; Güneş, vd. 2017: 37; Demirci ve 

Kıvraklar, 2018: 510).  

Finansal raporlama standartları açısından kiralamaları ele aldığımızda, 

IASB çalışmaları kapsamında öncelikle IAS 17 karşımıza çıkmakla 

birlikte 13 Ocak 2016 tarihinde IFRS 16 Kiralamalar standardının 
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yayınlanarak, IAS 17’yi uygulamadan kaldırıldığı ve 1 Ocak 2019 

tarihinde veya sonrasında başlayacak olan raporlama dönemleri içerisinde 

IFRS 16’nın uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Türkiye’de ise Kamu 

Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından Şubat 2017 tarihinde TFRS 16 için 

taslak metin kamuoyu görüşüne sunulup, 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında 

başlayacak olan raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere TFRS 16 

Kiralamalar Standardı Nisan 2018 tarihinde yayınlanmış, böylece TMS 17 

uygulamadan kalkmıştır. TFRS16’nın 01.01.2019 tarihi veya sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanması düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. (Hazır, 2019: 56; Marşap ve Yanık, 2018: 24). TFRS 16 

Kiralamalar standardını ilgilendiren en son düzenleme, Uluslararası 

finansal raporlama standartları ile uyumu sağlamak adına 05 Haziran 2020 

tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu tarafından “COVID-19’la ilgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları –

TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler” olarak adlandırılan düzenlemedir. Bu 

değişikliklerin 1 Haziran 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemlerine uygulanması kararlaştırılmıştır. 

29 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 01.01.2018 tarihi ve 

sonrasında başlayacak finansal raporlama dönemlerinde uygulanan Büyük 

ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) 

içinde Kiralamalar kısmı Bölüm 15 olarak ele alınmıştır (Demirci ve 

Kıvraklar, 2018: 510).  

Kiralanan varlıkla ilgili mülkiyetin taşıdığı risklerin veya faydaların, 

kiralayanda veya kiracıda bulunmasına göre kiralama işlemleri iki şekilde 

sınıflandırılmaktadır: Finansal kiralamalar, bir varlığın sahipliğini elde 

bulundurmaktan kaynaklanan risk ve faydaların tamamının devredildiği 

kiralamalardır. İşletmeler ihtiyaç duyduğu varlıkları, öz kaynaklarından 

karşılamak veya satın almak yerine finansal kiralama yoluyla edinebilirler. 

Faaliyet kiralaması ise bir varlığın sahipliğini elde bulundurmaktan 

kaynaklanan risk ve faydaların tamamının devredilmediği kiralamalardır 

(Aslan, 2018: 56).  

Çalışmanın amacı, finansal kiralama işlemlerini TFRS 16 ve Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı kapsamında 

incelemektir. Bu amaçla, öncelikle kiralama işlemleri TFRS 16, BOBİ 

FRS ve VUK kapsamında ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş, sonrasında 

kiralamalar kapsamında ilgili ulusal ve uluslararası literatür taranmıştır. 

Ayrıca çalışmada, literatürdeki diğer yayınlardan farklı olarak TFRS 16 

standardındaki hususlar kapsamında Kamu Gözetim Kurumu tarafından 

25.12.2018 tarihinde yayınlanan “Finansal Raporlama Standartlarına 

Uygun Hesap Planı Taslağı”ndan hesaplar kullanılarak örnek uygulama 

geliştirilmiştir.  
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1. TFRS 16 Kiralamalar Standardının Amacı, Kapsamı ve Temel 

Hususları 

TFRS 16 Kiralamalar standardı, Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 01.01.2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemlerinde uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu başlık altında TFRS 16 

Kiralamalar standardında düzenlenen konular ele alınacaktır.  

1.1. TFRS 16 Standardının Amacı ve Kapsamı 

Bu standart, yapılan kiralama işlemlerinin finansal tablolara alınmasını, 

ölçümünü, sunumunu ve açıklamasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir. 

Standardın amacı, kiracı ve kiraya veren açısından yapılan işlemlerin 

doğru, güvenilir, gerçeğe uygun şekilde göstererek, ihtiyaca uygun 

bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Finansal tablo kullanıcılarının 

işletmelerin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışları ile 

ilgili faydalı bilgilerin temeli oluşturulmuştur. TFRS 16’nın 

uygulanmasında, işletmeler tarafından sözleşmelerin hüküm ve koşulları 

ve ilgili tüm durum ve şartları dikkate alınmalıdır (TFRS 16, md. 1). 

Kiralamalar standardının bir varlık üzerindeki kullanım hakkının kiraya 

verilmesi işlemi de dâhil olmak üzere, bütün kiralama işlemlerine 

uygulanması gerekmektedir. Ancak, maden, petrol, doğalgaz ve benzeri 

yeniden oluşması mümkün olmayan kaynakların araştırılması ve 

kullanılmasına ilişkin kiralama işlemlerinde, canlı varlıklara (TMS 41) 

ilişkin kiralamalarda, imtiyazlı hizmet anlaşmalarında (TFRS yorum 12), 

kiraya veren tarafından tanınmış fikri mülkiyet lisanslarında (TFRS 15 

kapsamında), kiracı tarafından elde tutulan sinema filmleri, video kayıtları, 

oyunlar, el yazmaları, patentler ve telif hakları gibi unsurlara ilişkin 

haklarda (TMS 38) TFRS 16 standardı uygulanmaz. Kiracı, zorunlu 

olmamakla birlikte, sinema filmleri, video kayıtları, oyunlar, el yazmaları, 

patentler ve telif hakları gibi unsurlara ilişkin haklar dışında kalan maddi 

olmayan duran varlıklara ilişkin bu standardı uygulayabilir (TFRS 16, md. 

3-4).  

1.2. TFRS 16 Kiralamalar Standardına göre Muhasebeleştirme ve 

Ölçme 

TFRS 16 Kiralamalar standardı, kiracı ve kiraya verene ait kiralama 

işlemlerinin, gerçeğe ve ihtiyaca uygun bir şekilde sunulabilmesi amacıyla 

finansal tablolara alma, ölçüm, sunum ve ilkelere yönelik düzenlemeleri 

ele almaktadır. Standartta kiracı ve kiraya veren açısından olmak üzere 

kiralama işlemleri ikiye ayrılmış durumdadır.  

TFRS 16 standardı, kiracının değeri düşük dayanak varlıklarına ve kısa 

vadeli olan kiralamalarına bu standardı uygulamamayı seçebileceği 

belirtmiştir. Buna göre kiracı var olan kira ödemelerini kirada bulunduğu 
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süre içerisinde doğrusal olarak ya da düzenli bir şeklide başka bir yöntemi 

kullanarak finansal tablolarında gider olarak kaydedecektir. Ayrıca, 

kiralama süresi ve kiralamada herhangi bir değişik olursa, bu kiralama yeni 

bir kiralama olarak değerlendirilecektir (TFRS 16, md. 5-6-7; Yalçın, 

2019: 1622). 

Varlık üzerindeki kontrolün nasıl sağlanacağının belirlenebilmesi için 

kiralama sözleşmesine konu olan varlık sözleşmede açık bir şekilde 

belirtilmelidir. Kiralamanın bir varlık şeklinde finansal tablolara 

alınabilmesi için geçmişte gerçekleşen işlemler neticesinde oluşması, 

işletmenin kontrolünde bulunması ve gelecek zamanda işletme için 

ekonomik bir fayda oluşturması beklenmektedir (Akdoğan, 2019: 46). 

Sözleşmenin kiralama işlemini barındırması için, tanımlı olan varlığın 

kullanımını kontrol etme hakkının bir bedel ödeme koşulu ile belirli bir 

süre için devredilmesini içermesi gerekmektedir (TFRS 16, md. 9). 

İşletme, herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda sözleşmenin 

kiralamayı barındırıp barındırmadığını yeniden kontrol etmelidir (TFRS 

16, md. 11). Kullanım miktarını belirli bir süre ile ölçmek mümkündür 

(TFRS 16, md.10). Sözleşme içerisinde birden çok kiralama bileşeni 

olabileceği gibi kiralama niteliği taşımayan bileşenler de olabilir. Böyle bir 

durumda, kiracı sözleşmede belirtilen tutarı, var olan bileşenlere kiraya 

veren veya başka bir tarafın oluşturduğu nispi fiyatları kullanarak 

dağıtacak ve ayrı olarak kiralama şeklinde muhasebeleştirecektir (TFRS 

16, md. 13-14). Kiralama niteliği taşımayan bileşenlerin 

muhasebeleştirilmesini diğer standartların yürürlükteki haline göre 

yapacaktır (TFRS 16, md. 16). 

TFRS 9 Standardındaki şartlara göre belirtilen haiz saklı türev ürünlerin 

dışında, kiralama bileşenleri ayrı ayrı muhasebeleştirilmek yerine tümü tek 

bir kiralama olarak muhasebeleştirilebilir (TFRS 16, md. 15). Kiralama 

sürelerinin iptali mümkün olmayan durumlarda hesaptaki opsiyonların 

dikkate alınması gerekir (TFRS 16, md. 18-21). 

1.3. TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kiracı Açısından Finansal 

Kiralama İşlemlerinde Muhasebeleştirme ve Ölçme 

TFRS 16 kiralama süresi 12 aydan kısa olmamak ve değeri düşük 

varlıklar olmamak kaydıyla kiracının kiralama ile ilgili tüm varlık ve 

yükümlülüklerini finansal tablo içerisinde göstermesini düzenlemektedir. 

Kiracı tarafından “varlığın kullanım hakkı” aktife alınacaktır ve bu varlık 

finansal olmayan varlık sayılacaktır. Ancak, varlığa karşı alınmış olan 

yükümlülük ise finansal yükümlülük olarak değerlendirilecektir (Örten vd. 

2019: 285).  

Kiralama işleminin başladığı andan itibaren, kullanım hakkına sahip 

olunan varlık, kiracı tarafından bilançonun aktifinde, kiradan doğan 
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borçlar ise bilançonun pasifinde gösterilir (Marşap ve Yanık, 2018: 31). 

Varlığın kullanım hakkı ile buna bağlı oluşan yükümlülükler, ödenmesi 

planlanan kira miktarlarının bugünkü değerini ifade eder. Bugünkü değer 

ile nominal değer arasında oluşan fark ise, ileride oluşacak olan bir 

finansman gideridir (Örten vd. 2019: 285).  

İlk muhasebeleştirme işleminde, kira sözleşmesi oluşturulduktan sonra 

kiralamanın konusu varlık maliyet değeri ile ölçümlenip kiracı tarafından 

muhasebeleştirilir (TFRS 16, md. 23). Varlığın maliyetini tespit ederken 

oluşan kira yükümlülüğünün ilk ölçüm miktarı da belirlenmelidir. Kiracı, 

kira yükümlülüğünü, ilgili tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 

bugünkü değeri üzerinden ölçer. Bu ölçümlerde eğer belirlenebiliyorsa 

zımnî faiz oranı kullanılır, aksi halde ise başka bir alternatif borçlanma faiz 

oranı belirlenir (TFRS 16, md. 26). 

Sonraki dönemlerde kullanılan değerleme yöntemi, kiralanan varlığın 

kullanım amacından ve kullanım yerinden etkilenmektedir. Kiracı 

tarafından yapılan kiralamalar, maddi duran varlık ya da yatırım amaçlı 

gayrimenkul niteliğinde kullanılmak amacıyla yapabilir (Marşap ve Yanık, 

2018: 33). Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kiracı tarafından gerçeğe uygun 

değer yöntemi kullanılarak ölçülüyorsa, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

kiralanan varlığın da gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılıp, ölçümü 

yapılmalıdır. Aksi halde, maliyet yöntemi uygulanır (TFRS 16. md. 34). 

Kiralamaya konu olan varlığın kulanım hakkı, amortisman işlemine 

tabiidir. Belirtilen kiralama süresine uygun şekilde aktifleştirilip, 

amortisman gideri olarak gelir tablosuna gönderilir (Örten vd. 2019: 285). 

Kiracı kiralamalarına ilişkin faaliyet sonuçlarını finansal durum 

tablosunda (kullanım hakları, kiralama işleminde doğan yükümlülükler), 

kar /zarar ve diğer kapsamlı gelirler tablosunda (kiralama yükümlülüğü ile 

ilgili finansman gideri, kullanım hakkına ait amortisman) ve nakit akım 

tablosunda (kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları) 

raporlayacaktır (Marşap ve Yanık, 2018: 38)..  

1.4. TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kiraya Veren Açısından 

Finansal Kiralama İşlemlerinde Muhasebeleştirme ve Ölçme 

TFRS 16 Kiralamalar standardında, kiraya verenler için 

muhasebeleştirme koşullarında TMS 17’ye göre bir değişiklik 

oluşmamıştır. Kiralama işlemleri kiracı ve kiraya veren açısından 

incelendiğinde, kiracı için faaliyet kiralaması ya da finansal kiralama 

arasında bir fark oluşmadığı anlaşılmaktadır. Kiralama türleri kiraya veren 

açısından, kiralama işleminin içeriğine ve amacına göre faaliyet kiralaması 

ve finansal kiralama olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu durum 

muhasebeleştirme ve raporlama işlemlerinde farkların oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu farklar, varlığa sahip olmaya bağlı olarak risk ve getiririnin 
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devredilip devredilmediğine göre oluşmaktadır. Varlığın mülkiyetine 

sebep olan bütün risk ve getirilerin önemli bir kısmı devrediliyorsa, bu 

finansal kiralamayı; devredilemiyor ise faaliyet kiralamasını ifade 

etmektedir (TFRS 16, md. 62).  

Kiralama işleminin, finansal kiralama sayılması için aşağıdaki şartları 

tek tek ya da tümüyle karşılamış olması gerekir (TFRS 16, md. 63): 

- Kira sözleşmesinin, kira dönemi sonuna kadar kiracıya varlığın 

sahiplik hakkının transferini içermesi,  

- Kiracının, gerçeğe uygun değerinden daha düşük bir bedelle 

kiraladığı varlık için kira sözleşmesinden başlangıcından itibaren satın 

alma opsiyonu beklentisi,  

- Varlığın sahipliği devredilmese bile, kira döneminin varlığın 

faydalı ömrünün çoğunu kapsaması,  

- Kira döneminin başlamasıyla birlikte kira ödemelerinin net 

bugünkü değerinin varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması,  

- Varlığın sadece kiracının kullanabileceği özel bir yapıya sahip 

olması.  

Bunlar dışında kalan kiralamalar ise faaliyet kiralamasının konusunu 

oluşturmaktadır. 

İlk muhasebeleştirmede kiralama sözleşmesi oluşturulduktan sonra, 

kiraya veren alacak hakkı olarak kiralama işleminin başladığı tarihte varlık 

için hesaplanmış olduğu net kiralama yatırımını dikkate almalıdır. Net 

kiralama yatırımı tutarının ilk muhasebeleştirmesinde başlangıçtaki 

doğrudan maliyetler de dikkate alınır. Bu maliyetler, kiralama süresince 

finansal tablolara yansıtılan geliri azaltacak unsurlardır (Marşap ve Yanık, 

2018: 39). 

1.5. Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinde Muhasebeleştirme ve 

Ölçme 

Satış ve geri kiralama, işletmenin mülkiyetinde olan bir varlığın, başka 

bir işletmeye satışının gerçekleşmesi ve tekrar aynı varlığın 

kiralanmasından oluşan işlemi ifade etmektedir. Satış ve geri kiralama 

kapsamında yapılan kiralama sözleşmesi ile varlığın kontrolü kiracıya 

geçmez; kira süresi boyunca sadece varlığın kullanımını kontrol etme 

hakkı verir.  

TFRS 16’ da satış ve geri kiralama ile ilgili hükümler, TMS 17’ de 

belirtildiği şekildedir. Yapılan düzenlemelerde, finansal tablo 

hazırlayıcıları ve bilgi kullanıcıları açısından TFRS 15 standardının satış 

ve geri kiralamaya ilişkin düzenlemelerinin kullanılması gerektiği 

belirtilmektedir. Çünkü TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

Standardı hükümleri, satışı gerçekleştiren ve geri satım işlemini yapanlar 
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dâhil olmak üzere diğer tüm satışların bir parçası olarak girilmiş olan 

satışların karşılaştırılabilirliğini arttıracaktır (Marşap ve Yanık, 2019: 7). 

Varlığın devri konusunda bir satış işlemi gerçekleşip gerçekleşmediği 

incelendiğinde muhasebeleştirme yapılabilmesi için, TFRS 15’deki edim 

yükümlülüğünün ne zaman gerçekleştiğinin tespit edilmesine ilişkin 

sonuçlar uygulanır. TFRS 16 kiralamalar standardı, varlık transferinin bir 

satış olup olmadığına bağlı olarak muhasebe işlemlerini belirlemektedir 

(TFRS 16, md. 98-103; Örten vd. 2019: 289-290):  

a. TFRS 15 hükümleri doğrultusunda, varlık transferi bir satış 

biçiminde ise kiracı satış işlemini kayda aldıktan sonra kiralama işlemini 

kayda alır. Varlığın transfer edilen kısmına ilişkin karın 

muhasebeleştirilmesi gereklidir. Kullanım hakkı şekilde tekrar kayıtlara 

alınan kısma ait satış karı kayıtlara alınmaz. Bu nedenle kiracı satış karını 

mutlaka ayrıştırmalıdır. Bu ayrıştırmada gerçeğe uygun değer esas 

alındığında, varlığın gerçeğe uygun değeri, finans kuruluşuna devredilen 

kısım ve kullanım hakkı olarak geri kiralanan kısım olmak üzere ikiye 

ayrıştırılır. Defter değerinde de ayrıştırma gereklidir ve gerçeğe uygun 

değerdeki ayrıştırmayla aynıdır. Daha sonrasında varlığın devredilen 

kısmına ilişkin gerçeğe uygun değer ve defter değeri karşılaştırılarak, 

aradaki fark kar/zarar olarak hesaplanır. 

Bu konuya dair bir hesaplama ve kayıt örneği Örten, vd. (2019: 289-

290) tarafından geliştirilmiştir. Kayıt örneğinin aktarımında yazarlardan 

(Örten, vd.) farklı olarak işlemlere dair hesaplar Kamu Gözetim Kurumu 

tarafından 25.12.2018 tarihinde yayınlanan “Finansal Raporlama 

Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı”ndan seçilmiştir:  

Bir işletme, kayıtlı bedeli 50.000 TL, gerçeğe uygun değeri 60.000 TL 

olan bir varlığı finans şirketine devretmiş ve 5 yıllığına yıllık 8.000 TL 

bedel, yıllık %10 faiz oranı ile kiralamıştır.  

Yıllık 8.000 TL olarak ödenen 5 taksitin bugünkü değeri 30.326 TL’dir. 

Bu tutar kiracının kayda alacağı kullanım hakkının değeridir. Gerçeğe 

uygun değer 60.000 TL olduğu için finansman kuruluşuna devredilen 

kısmın değeri 29.674 TL olarak belirlenir. Dağıtıma ilişkin detaylar Tablo 

1’de verilmiştir: 
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Tablo 1: Dağıtım bilgileri 

 Gerçeğe 

Uygun 

Değer 

Oran Defter 

Değeri 

K/Z 

Haklar 30.326 0.51 25.272  

Transfer edilen kısım 29.674 0.49 24.728 4.946 

 60.000  50.000  

 

Kiracının yapacağı muhasebe kaydı şu şekildedir: 

____________________ … / … / … ______________________ 

100 KASA     60.000 

260 HAKLAR    25.272 

  303 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN 

  KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 30.326 

  252 MAKİNELER    50.000 

  649 DİĞER FAAL. ÇEŞİTLİ GELİR 

  VE KAZANÇLAR    4.946 

____________________ … / … / … ______________________ 

Finans kuruluşu ise, devir aldığı varlığı, makineler hesabında 60.000 

TL bedel ile kayıt edip, TFRS 16 standardına göre muhasebeleştirmeye 

başlayacaktır. Yıllık tahsil edilecek olan kira bedelleri ise gelir olarak kayıt 

edilecektir. 

b. TFRS 15 hükümlerine uygun olarak varlık transferi 

gerçekleşmezse bu bir satış işlemi değildir. Varlığın transferi bir satış 

biçiminde değilse, kiracı bu varlığı finansal durum tablosunu aktifinde 

raporlama devam eder. Finans kuruluşu ise elde edilen bedeli finansal borç 

kapsamında finansal durum tablosunda raporlar. Finans kuruluşu, varlığı 

aktife almadan ve kiracıya verdiği bedeli finansal alacak olarak raporlar.  

2. BOBİ FRS ve VUK Kapsamında Kiralamaların İncelenmesi 

BOBİ FRS ve VUK kiralama işlemlerinin sınıflandırılmasında 

uyumludur. BOBİ FRS’de finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı devam 

etmekle birlikte, TFRS 16’da faaliyet kiralaması olarak isimlendirilen 

kiralama türü (TFRS 16, md. 61), BOBİ FRS’de geleneksel kiralama 

olarak adlandırılmıştır. VUK ise faaliyet kiralamasına ilişkin bir hüküm 

yoktur.  

BOBİ FRS’de, VUK ile de uyumlu olan ve finansal kiralamalarla ilgili 

sınıflandırmayı gerçekleştirmeyi sağlayan bazı ölçütler ve göstergeler 

bulunmaktadır. Bu ölçütler arasında; varlığın mülkiyetinin kira süresi 

sonunda kiracıya devredilmesi, kiracıya varlığı gerçeğe uygun değerinden 
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daha düşük bir değerle elde etme hakkı verilmesi, kira süresinin varlığın 

faydalı ömrünün %80’inden daha fazlasına denk gelmesi sayılabilir. 

Göstergeler ise kiralanan varlığın sadece kiracının kullanabileceği 

özellikte olması, kiracının kiralama işini feshetmesi durumunda fesihten 

kaynaklı tüm zararları karşılaması, kiracının kiralamayı piyasa fiyatının 

çok altında bir değerle bir süre daha devam ettirebilmesi olarak 

sıralanabilir.  

BOBİ FRS’de ve VUK’da finansal kiralamalarda, kiralanan varlığın 

gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük 

olanı dikkate alınarak muhasebeleştirme yapılır (BOBİ FRS, md. 15.13; 

VUK, Mükerrer Md. 290). TFRS 16’da ise kiracı, kira yükümlülüğünü 

kiralamanın fiilen başladığı tarihte henüz ödenmemiş olan kira 

ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden gerçekleştirir (TFRS 16, md. 26). 

BOBİ FRS kapsamında geleneksel (faaliyet) kiralamada, kiracı kira 

ödemelerini kiralama süresince gider olarak kâr veya zarara yansıtır (BOBİ 

FRS, md. 15.19).  

BOBİ FRS’de finansal kiralamalarda kiralayan yönüyle ilk ölçüm 

değerlendirildiğinde, kiralanan varlığın finansal tablo dışı bırakıldığı ve 

varlığın gerçeğe uygun değeri ile başlangıçtaki doğrudan maliyetler 

toplamının kira alacağı olarak muhasebeleştirildiği görülmektedir (BOBİ 

FRS, md. 15.20-15.21). VUK’ta ise kiralayan, varlığı iz bedeli ile finansal 

tablolarda izlenmekte ve başlangıçtaki doğrudan maliyetleri kira alacağı 

olarak izleyememektedirler (VUK, Mükerrer Md.290). BOBİ FRS’de 

geleneksel kiralama açısından kiralayan, kendisine yapılan kira 

ödemelerini doğrusal olarak kiralama süresince gelir kaydederek kâr veya 

zarara yansıtır (BOBİ FRS, md. 15. 28). 

VUK kapsamında finansal kiralamada kiralanan varlık, kiracı 

tarafından kullanım hakkı olarak aktifte raporlanır. BOBİ FRS ve TFRS 16 

kapsamında ise finansal kiralamada kiralanan varlık, ilgili olduğu hesap 

sınıfında (Maddi duran varlık veya Maddi olmayan duran varlık) raporlanır 

(BOBİ FRS, md. 15.14; TFRS 16, md.34-35). 

BOBİ FRS kapsamında finansal kiralamada amortismanı kiracı ayırır. 

Finansal kiralama süresi sonunda mülkiyet kiracıya ait olacaksa ilgili 

varlığın faydalı ömrü amortisman süresi olarak dikkate alınır. Eğer 

mülkiyetin kiracıya geçeceği kesin değilse finansal kiralama süresi ile 

varlığın faydalı ömründen kısa olanı amortisman süresi olarak 

değerlendirilir (BOBİ FRS, md. 15.18). VUK’da ise finansal kiralamaya 

konu olan varlığı temsilen kaydedilen kullanım hakkı için VUK ve 319 

nolu Tebliğe göre iktisadi kıymet için tespit edilen sürelerde varlık 

amortismana tabi tutulur (VUK, Mükerrer Md.290. 2; 319 nolu tebliğ).  

Finansal kiralamanın kiracı açısından ilk muhasebeleştirme sonrası 

ölçüm ile ilgili hususları BOBİ FRS, VUK ve TFRS 16’da uyumludur. 
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Kira ödemelerinin borç anapara ödemesi ve finansman giderleri 

birbirinden ayrıştırılır ve finansman gideri, kalan borç tutarına sabit bir faiz 

oranı uygulanarak ilgili dönemlere dağıtılır (BOBİ FRS, md. 15.17; TFRS 

16, md. 36; VUK, Mükerrer Md. 290). Finansal kiralamanın kiraya veren 

açısından ilk muhasebeleştirme sonrası ölçüm kuralları BOBİ FRS, TFRS 

16 ve VUK arasında uyumludur. Kiraya veren tarafından alınan kira 

ödemeleri, anapara geri ödemesi ve finansman geliri olarak ayrıştırılır ve 

finansman geliri, kalan alacak tutarına sabit bir faiz oranı uygulanacak 

şekilde dönemlere dağıtılır (BOBİ FRS, md. 15.21; TFRS 16, md. 81; 

VUK, Mükerrer Md. 290). Geleneksel kiralamanın kiraya veren açısından 

sonraki ölçümleri konusunda kurallar BOBİ FRS’de ve TFRS 16’da 

uyumludur. BOBİ FRS kapsamında geleneksel kiralamalar açısından 

ölçüme bakıldığında, kiracının yaptığı kira ödemelerini doğrusal olarak 

kiralama süresi boyunca gider olarak kaydetmesine ve kar/zarara 

yansıtmasına izin verilmiştir (BOBİ FRS, md. 15.28). 

3. Kiralamalara İlişkin Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar 

Literatürde kiralamalar konusunda TFRS, BOBİ FRS ve VUK/MSUGT 

açısından farklılıklara ve benzerliklere odaklanan çalışmaların yanı sıra 

yeni düzenlemelerin (TFRS 16 ve BOBİ FRS 15. Bölüm) finansal tablolara 

ve finansal performansa etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalardan atıf yönüyle ön plana çıkanlar aşağıda özetle 

değerlendirilmiştir.  

Güneş, Cavlak ve Cebeci (2017), Cengiz (2017), Aslan (2018), Demirci 

ve Kıvraklar (2018), Marşap ve Yanık (2018), Marşap ve Yanık (2019), 

Yalçın (2019) ve Karahan (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 

kiralamalar konusu, MSUGT/VUK, TFRS 16 Kiralamalar Standardı ve 

BOBİ FRS kapsamında karşılıklı olarak incelemiştir. Çalışmalarda 

finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve sat-geri kirala konuları hem kiracı 

hem de kiralayan yönüyle ele alınmış ve bu düzenlemelerdeki benzer ve 

farklı hükümler ortaya çıkarılarak, konular kapsamında örnekler 

eklenmiştir. 

Aktaş, Karğın ve Arıcı (2017) tarafından yapılan çalışmada, UFRS 

16’nın işletmelerin mali tablolarını ve mali oranlarını nasıl etkilediği TMS 

17 (TFRS 16 eski hali) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada halka açık bir perakende şirketin ve bir havayolu şirketinin 

finansal tablolarındaki veriler kullanılarak, UFRS 16’nın şirketlerin 

finansal tablolarına ve finansal oranlarına etkileri belirlenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda, işletmelerin borçlanma oranlarında artış 

görülürken, faaliyetlerini düşük karlılık oranları ile sürdürenlerde UFRS 

16 uygulamasının karlılık oranları üzerinde düşük etki yarattığı 

belirlenmiştir.  

184



 

Sarı ve Güngör (2019) tarafından yapılan çalışmada, TFRS 16 

kiralamalar standardının BIST 100 endeksindeki firmaların mali tabloları 

ve oranları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Analizler ve hesaplamalar 

sonucunda dönem karında azalış belirlenirken; finansman gideri öncesi 

faaliyet karında, esas faaliyet karında, faiz giderinde, toplam varlıklarda ve 

toplam borçlarda artış bulunmuştur.  

Hazır (2019) tarafından yapılan çalışmasında, kiralamalar standardının 

çeşitli muhasebe politikalarına bağlı olarak konsolide finansal tablolarda 

yarattığı etkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

şirketlerin muhasebe, finansal raporlama, vergi, satın alma, yatırımcı 

ilişkileri ve bilgi sistemleri gibi pek çok alanının TFRS 16’daki 

düzenlemelerden etkileneceği vurgulanmıştır. Finansal raporlama ağırlıklı 

çalışan işletmelerin muhasebe politikalarında değişim yapmaları 

gerekeceği, dolayısıyla bundan mali tabloların ve mali oranların 

etkileneceği belirtilmiştir.  

Akdoğan ve Doğan (2020) tarafından yapılan çalışmada, TFRS 16 

standardının finansal tablolar üzerinde yarattığı etkiler kapsamında 

perakende sektöründeki işletmelerin likidite durumu ve finansal oranları 

önceki uygulamayla (TMS 17) karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda, TFRS 16’nın, havayolu, perakendecilik, 

seyahat, dağıtım sektörleri gibi faaliyet kiralamasının yoğun olduğu 

alanlarda önemli değişiklikler yaratacağı bildirilmiştir. Özellikle TFRS 

16’ya göre hazırlanmış mali tablolarda, finansal tablo oranları, vergi ve 

faiz öncesi kâr (FVÖK), vergi, amortisman ve faiz öncesi kâr (FVAÖK) 

gibi finansal göstergelerde önemli artış/azalışlar tahmin edilmektedir. 

UFRS 16 kapsamında Uluslararası literatürden de bazı çalışmalar ana 

hatlarıyla ele alınmıştır.  

Joubert, Garvie ve Parle (2017) tarafından yapılan çalışmada, UFRS 16 

kiralamalar standardının, telekomünikasyon ve havacılık sektörlerindeki 

firmaların faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığı belirtilerek, bu 

sektörlerdeki büyük şirketlerin temel finansal oranları üzerindeki 

potansiyel etkiler incelenmiştir. Bu çalışmada, kiralanan kalemleri 

bilançoda yer almasıyla en çok değişecek temel finansal oranlar 

hesaplanmış ve değişikliklerin boyutları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın 

verileri, 2016 ve 2015 yılları için Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na 

kote olan şirketlerin halka açık yıllık mali raporlarından elde edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, daha önce faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan 

ilave kiralanmış kalemlerin mali tablolara ilave edilmesinin varlık 

performansını (Return on assets-ROA) ve borç öz kaynak oranını (Debt to 

Equity Ratio) etkilediğini göstermektedir. 

Giner ve Pardo (2018) tarafından yapılan çalışmada, hem IASB hem de 

FASB tarafından kiralamalarla ilgili yayınlanan standartların ve 
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oluşturulan modellerin finansal raporlamanın kalitesini arttırmayı 

hedeflediği bildirilmiştir. Çalışmada, UFRS 16’nın finansal tablolarda 

oluşturacağı etkiler ele alınarak, İspanya'da borsada işlem gören firmalar 

incelenmiş ve varlık ve yükümlülükleri yapısal olarak aktif hale getirmek 

için finansal tablo dipnotlarında açıklanan faaliyet kiralamasına ilişkin 

toplanan veriler analiz edilmiştir. Çalışmada, değer-uygunluk analizi 

yapmadan önce, konsolide finansal tablolar oluşturulmuş ve yapısal 

aktifleştirme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre piyasanın faaliyet kiralamalarını “borçlar” olarak algıladığı ve 

Avrupa Ekonomisi tarafından yapılan son araştırmalarla çalışmadan elde 

edilen sonuçların tutarlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, yatırımcılar tüm 

kiralamaları mülkiyet hakları olarak algılamaktadır.  

Magli Nobolo ve Ogliari (2018) tarafından yapılan çalışmada, UFRS 

16 Kiralamalar standardının finansal kaldıraç ve işletmelerin performansı 

üzerindeki potansiyel etkileri analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre bilançoda kira varlıklarında artış, finansal borçlarda artış ve 

öz kaynaklarda azalma olurken, gelir tablosunda Faiz, Amortisman ve 

Vergi Öncesi Karda artış ve finansman maliyetlerinde artış olacağı 

vurgulanmıştır.  

Morales-Díaz ve Zamora-Ramírez (2018) yaptıkları çalışmada, UFRS 

16'nın uygulanmasının, kiralama yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak her 

bir işletmenin finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olacağını 

belirtmişlerdir. Genel olarak, yeni varlıkların ve yükümlülüklerin ortaya 

çıkacağını, varlık performansı (Return on assets-ROA) gibi oranların 

azalacağını ve FAVÖK gibi metriklerin artacağını bildirmişlerdir.  

4. TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kapsamında Bir Örnek 

Uygulama 

Çalışmanın amacı, finansal kiralama işlemlerini TFRS 16 ve Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı kapsamında 

incelemektir. Bu amaçla, aşağıda yer alan örnek uygulamada, kiralama 

süresi boyunca kiracı ve kiralayan açısından gerçekleştirilecek finansal 

kiralama işlemleri kayıtları yer almaktadır.  

Geliştirilen örnekte literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak 

Kamu Gözetim Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde yayınlanan 

“Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı” dikkate 

alınarak yevmiye kayıtları gerçekleştirilmiştir.  

Örnek:  

Marmara A.Ş. ile Ege Finansal Kiralama şirketleri arasında bir finansal 

kiralama sözleşmesi yapılmıştır.  

Marmara A.Ş. tarafından 5 yıllığına (01.01.2015-31.12.2019 tarihleri 

arasında) Pazarlama departmanında kullanılmak üzere bir kamyonet 
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kiralanmıştır. Kiralanan kamyonetin piyasa değeri 500.000 TL.dir. 

Kiralanan kamyonetin ekonomik ömrü 5 yıl ve maliyet bedeli 450.000 

TL.dir.  

Kamyonetin satın alma tarihi ve sözleşme tarihi 01.01.2015’tir. 

Kamyonetin ödenecek kira taksitlerinin zamanı her yılsonudur ve 

taksitlerin tutarı eşittir. Taraflarca kabul edilen faiz oranı %20’dir.  

Kiralanan kamyonet kiracı Marmara A.Ş. nin beğenisiyle satın 

alınmıştır. Marmara A.Ş.’nin 3 aylık dönemler itibariyle finansal durum 

tablosu düzenlediği dikkate alınarak; 

a) Yukarıda verilen bilgilere göre Marmara A.Ş.’nin ödeme planını 

oluşturunuz. 

b) Oluşturulan ödeme planına göre Marmara A.Ş. (kiracının) ve Ege 

Finansal Kiralama Şirketinin (kiraya verenin) muhasebe kayıtlarını 

yazınız. 

 

a) Marmara A.Ş. Ödeme Planı: 

 

Varlığın değeri ile ilgili ödeme planı aşağıda Tablo 2’de hesaplanmıştır.  

 

Tablo 2: Ödeme planı 

 

Yıl 

 

Tarih 

 

Ödemeler 

Faiz 

Ödemeleri 

Anapara 

Ödemeleri 

Anapara 

Borcu 

 01.01.2015 - - - 500.000 

1 31.12.2015 167.190 100.000 67.190 432.810 

2 31.12.2016 167.190 86.562 80.628 352.182 

3 31.12.2017 167.190 70.436 96.754 255.428 

4 31.12.2018 167.190 51.086 116.104 139.324 

5 31.12.2019 167.190 27.866 139.324 0 

Toplam  835.950 335.950 500.000 - 

 

b) Marmara A.Ş. (kiracı) kayıtları: 

1____________________ 01.01.2015 ______________________ 

260 HAKLAR     500.000 

308 ERT. BORÇLANMA MALİYETLERİ 100.000 

408 ERT. BORÇLANMA MALİYETLERİ 235.950 

303 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN  

KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK.  167.190 

403 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN  

KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK.  668.760 

Devir (alış) kaydı 
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____________________ … / … / … ______________________ 

2____________________ 31.03.2015 ______________________ 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ  25.000 

   385 GİDER TAHAKKUKLARI 25.000 

 Faiz gideri tahakkuku 

____________________ … / … / … ______________________ 

3____________________ 31.12.2015 ______________________ 

303 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN  

KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 167.190 

191 İNDİRİLECEK KDV   13.375 

   100 KASA    180.565 

 Taksit ödemesi 

____________________ … / … / … ______________________ 

KDV Oranı: %8              167.190 x 0.08 = 13.375 TL 

4____________________ 31.12.2015 ______________________ 

385 GİDER TAHAKKUKLARI   75.000 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ   25.000 

   308 ERTELENMİŞ BORÇLANMA 

    MALİYETLERİ   100.000  

Faiz gideri kaydı 

5____________________ 31.12.2015 ______________________  

403 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN  

KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER  167.190 

   303 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN  

   KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK.  167.190 

Aktarma kaydı 

____________________ … / … / … ______________________ 

6____________________ 31.12.2015 ______________________ 

308 ERT. BORÇLANMA MALİYETLERİ  86.562 

   408 ERTELENMİŞ BORÇLANMA 

   MALİYETLERİ   86.562 

Faiz aktarma kaydı 

____________________ … / … / … ______________________ 

Not: Dördüncü ve beşinci kayıtlar sınıflama kayıtlarıdır. 

7____________________ 31.12.2015 ______________________ 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  100.000 

  268 BİRİKMİŞ AMORTİS.  100.000 
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Amortisman kaydı 

____________________ … / … / … ______________________ 

Varlık : 500.000 TL  Ek Ömür : 5 Yıl 500.000/ 5 = 100.000 

TL/Yıl 

Not: Bu kayıtlar 2019 yılının sonuna kadar, her yıl sonunda 

tekrarlanacaktır. 

 

c) Ege Finansal Kiralama Şirketinin (kiraya verenin) kayıtları:  

1____________________ 01.01.2015 ______________________ 

 154 FİNANSAL KİRALAMA MALLARI 450.000 

 191 İNDİRİLECEK KDV   36.000 

  100 KASA     486.000 

Edinim (alış) kaydı 

2 ____________________ 01.01.2015 ______________________ 

120 ALICILAR    167.190 

220 ALICILAR    668.760 

  380 ERT. (GELECEK AYLARA AİT) 

              GELİRLER     100.000 

  480 ERT. (GELECEK YILLARA AİT) 

  GELİRLER     235.950 

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR   500.000 

Devir (satış) kaydı 

3____________________ 01.01.2015 ______________________ 

624 FİN. KİRALAMA MALLARI MALİYETİ 450.000 

  154 FİNANSAL KİRALAMA MALLARI 450.000 

Maliyet kaydı 

____________________ … / … / … ______________________ 

4____________________ 31.01.2015 ______________________ 

181 GELİR TAHAKKUKLARI   25.000 

  604 FİNANSAL KİRALAMA 

  FAİZ GELİRLERİ    25.000 

Faiz gelirinin tahakkuku 

____________________ … / … / … ______________________ 

Not: Yukarıdaki kayıtta olduğu gibi üçer aylık hesap dönemleri sonunda 

faiz geliri tahakkuk ettirilecektir. 

5____________________ 31.12.2015 ______________________ 

100 KASA      180.565 

  120 ALICILAR     167.190 
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  391 HESAPLANAN KDV   13.375 

Kira ödemesinin tahsili 

6____________________ 31.12.2015 ______________________ 

380 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) 

GELİRLER      100.000 

   181 GELİR TAHAKKUKLARI 75.000 

   604 FİNANSAL KİRALAMA 

   FAİZ GELİRLERİ   25.000 

Faiz gelirinin kaydı 

7____________________ 31.12.2015 ______________________ 

480 ERTELENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) 

GELİRLER      86.562 

  380 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA 

  AİT) GELİRLER    86.562 

Aktarma kaydı 

8____________________ 31.12.2015 ______________________ 

120 ALICILAR     167.190 

   220 ALICILAR    167.190 

Aktarım kaydı 

____________________ … / … / … ______________________ 

Sonuç  

Ülkemizde kiralama işlemleri, çeşitli kanun ve düzenlemeler ile 

belirlenmiştir. Ancak faaliyet kiralaması ile ilgili Standartlar dışında 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. BOBİ FRS’de kiracı açısından 

devam eden finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı, TFRS 16 

Kiralamalar Standardı ile birlikte ortadan kalkmıştır. Kiracının finansal 

tablo ve finansal oranlarında meydana gelecek değişiklikler bu 

düzenlemenin bir sonucu olarak oluşacaktır. 

Çalışmada, düzenlemelerdeki farklılıkları da görebilmek adına TFRS 

16 kiralamalar standardının yanı sıra kiralamalar konusu ele alan BOBİ 

FRS ve VUK‘ndaki temel esaslara değinilerek kiralama işlemleri konusu 

ayrıntılı olarak ele alınmış ve ardından TFRS 16 kapsamında KGK 

tarafından yayınlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap 

Planı doğrultusunda bir örnek uygulama gerçekleştirilmiştir.  

TFRS 16 Kiralamalar Standardı ile birlikte kiracının finansal 

tablolarında kiralamaları sınıflandırması mümkün değildir. Kiracı olan 

taraf daha önce uygulamış olduğu finansal kiralama işlemine göre tüm 

kiralamalarını gerçekleştirecektir. İlerideki ödeyecek olduğu kira 

bedellerinin bugünkü değerini aktif kısımda kullanım hakkı varlık olarak, 

yükümlülüklerini ise pasif kısımda kayıt edecektir.  
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Kiralanan varlıkların amortismana tabii olması gerekmektedir. 

Kiralanan varlık, kiraya veren açısından faaliyet kiralamasında 

amortismana tabii tutulmaya devam edecek maddi duran varlık olarak, 

kiracı açısından bu varlık amortisman yolu ile itfa edilecek maddi olmayan 

varlık olarak gösterilecektir. İki ayrı şirket tarafından aynı varlık için 

amortisman işleminin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Standartlar 

incelendiğinde bu durum ile ilk kez karşılaşılmaktadır. Tek bir varlığa iki 

kez amortisman hesaplaması oluşmuş durumdadır.  

TFRS 16’da kiralama sonucu oluşan yükümlülüklerde ve varlığın 

aktifleştirilmesinde aynı zamanda gelir tablosunda raporlanan giderlerin 

içeriğinde değişimler meydana gelmiştir. Kiracı tarafından kiraya konu 

olan varlık sebebiyle oluşan kira tutarını kar/zarar tablosunda, finansman 

gideri ve amortisman gideri olarak raporlanacaktır.  

TFRS 16 Kiralamalar Standardı ile getirilen düzenlemelerin kiraya 

veren taraf açısından önemli değişiklikler oluşturmamıştır. Kiracı taraf 

açısından ise önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler finansal 

durum tablosuna ve kar zarar tablosuna etki göstermiştir. 
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GİRİŞ  

Makedonya ve Yunanistan arasında imzalanan Prespa Anlaşmasıyla 

birlikte Makedonya’nın İsim Sorunu çözülmüştür. Bu sorunun çözümü 

ülke için son derece önemlidir. Çünkü uluslararası örgütlere katılımının 

önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmaktadır. Makedonya 1991 

yılında bağımsızlığını ‘Makedonya Cumhuriyeti’ ismiyle ilan etmesine 

rağmen, Yunanistan’ın karşı çıkması nedeniyle günümüze kadar 

uluslararası alanda bu ismi kullanamamıştır. Bu ismi kullanamadığı için 

uluslararası örgütlere üyelikte çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bu 

çalışmanın amacı da Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği yolundaki en 

büyük engel olan İsim Sorunu’un tarihsel kökenlerine inilerek tanıtılması 

ve Prespa anlaşmasıyla ‘Kuzey Makedonya’ adını almasının Avrupa 

Birliği üyeliğine etkilerinin tartışılmasıdır.  

Çalışmanın ana konusu Makedonya ve Avrupa Birliği ilişkileridir. 

Makedonya’nın Avrupa Birliğiyle ilişkileri, fırsatları ve tehditleri 

tartışmaya açılmıştır bu çalışmada. İlk bölümde Makedonya’nın AB’ye 

adaylık statüsü sürecinden bahsedilirken ikinci bölümde Yunanistan’ın 

Makedonya’nın AB üyeliğine veto etmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü 

bölümde Makedonya’nın AB ilerleme raporundan bahsedilmiştir. Bu 

bölümde genel olarak Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği önündeki en 

büyük engel olan Yunanistan vetosunun ve Makedonya’nın adaylık süreci 

hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise İsim Sorunun 

çözümünü sağlayan Prespa anlaşmasından bahsedilmiştir.  

Avrupa Birliği Batı Balkanlar İlişkisi 

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından çatısı altında birleştirdiği 

ülkeler;  Sırbistan-Karadağ,  Hırvatistan, Bosna–Hersek, Arnavutluk ile 

Makedonya bağımsızlığını ilan etmiş ve bölge parçalı bir yapıya 

dönüşmüştür. Bu bölgeyi AB; tüm bu ülkeleri kapsayacak şekilde 'Batı 

Balkanlar' şeklinde adlandırmaktadır. Bu dönemlerde Sovyetler Bloğunda 

çözülmeler baş göstermişti ve bu çözülmeler neticesinde MDA ülkelerine 

Helsinki ve Lüksemburg zirvelerinde Birliğe üyelik perspektifi verilmişti. 

Avrupa Birliği'nin eski Yugoslavya'dan ayrılan ülkelerin bağımsızlıklarını 

1992'de resmi olarak tanımasıyla birlikte siyasi ilişkilerini gerçekleştiren 

                                                             
1 Bu çalışma ‘Makedonya Yunanistan İsim Sorunu ve Makedonya’nın 

Uluslararası Örgütlere Üyeliği’ isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
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ilk ülkeler Hırvatistan ve Slovenya olmuştur. (Avrupa Parlamentosu İlke 

Kararı, 17.02.1992 tarih ve C 039 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi 

Gazetesi, s.130, Hırvatistan ve Slovenya'nın tanınmasına dair Konsey 

Kararı hakkında). Geliştirilen bu siyasi ilişkiler sayesinde Slovenya 

2004'te Birliğe üye olmuştur. Batı Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan 

edip Avrupa Birliği'ne üye olma süreçleri çok sancılı olmuştur. Bunun en 

bariz örnekleri, bağımsızlık ilanlarının ardından Hırvatistan ile Slovenya 

arasında çıkan savaştır. Bu savaşları iki ülke arasında 12 Kasım 1995'te iki 

ülke arasında imzalanan "Erdut Anlaşması" ve 14 Aralık 1995'te Sırbistan, 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek arasında imzalanan "Dayton" antlaşmaları 

sona erdirmiş ve bölgede istikrar ve güven ortamı oluşturulmaya 

çalışılmıştır (Kavalalı, 2005). 

Balkanlarda istikrar ve güven ortamının oluşturulabilmesi için 

imzalanan anlaşmalar aynı zamanda Avrupa'nın bu bölgede söz sahibi 

olmasına yardım etmeliydi. Kısacası Balkanlarda söz sahibi olunması için 

antlaşma ve fikirlerden daha fazlasına ihtiyaç vardı. Avrupa bu ülkelerin 

bağımsızlıkları için daha fazla şeyler yapmalı taşın altına elini koymalıydı.  

Avrupa için Balkanların ne anlama geldiği ve Avrupa'nın bölgede söz 

sahibi olması için neler yapması gerektiğini Yerasimos Milliyetler ve 

Sınırlar kitabında şu sözlerle açıklamıştır: 

 “Avrupa kendine “Balkanlar için ölmeye değer mi?” sorusunu sormuştu. 

Sonunda ölündü ve Balkanlar o gün bu gündür içinden çıkılmaz etnik 

karışımların -Makedonya-, kukla Krallıkların -Karadağ- ve dünyayı ateşe 

veren yangınların - Saraybosna- simgesi oldu. Büyük güçler tarafından 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen bütün bunların 

unutulmasına yol açtı ve Arnavutluk’taki “kendine özgü" sosyalizm bir 

yana bırakılırsa, Balkanlar Avrupa’yı, Belgrad ve İstanbul’dan geçerek 

Doğu’ya bağlayan, iki yanında, hem Doğulu hem de Batılı tatilcilerin 

güneşlendikleri, Dubrovnik’ten Korfu’ya, Rodos’tan Mamaia’ya dek bir 

dizi tatil yerinin sıralandığı geniş bir otoyol haline geldi.” (Yerasimos, 

2010). 

Yukarıda bahsedildiği gibi Avrupa'nın temel amacı Balkanlarda güven 

ve istikrarı sağlamak ve burada söz sahibi olmaktır. Bunu 

gerçekleştirmenin yolu da bölge ülkelerinin Birliğe üyeliliğinin 

sağlanmasıdır. Bu nedenle AB de bu ülkelere üye olma sözü vermiştir. Üye 

yapma çalışmalarının ilk adımı ise 1999'daki ‘İstikrar ve Ortaklık 

Süreci’yle atılmıştır. Bu amaçla imzalanan İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşmaları, sivil toplumun gelişimi, bölgesel işbirliği, demokratikleşme 

gibi konularla ilgilidir. Avrupa'nın Batı Balkanları üye yapma çalışmaları 

ilk meyvesini Hırvatistan'ın Birliğe alınmasıyla vermiştir. Hırvatistan'dan 

sonraki hedef ise diğer Batı Balkan ülkelerinin Birliğe tam üyeliklerinin 

gerçekleştirilmesidir. Bu ülkelerinin tamamının alınmasıyla AB genişleme 

sürecini tamamlayarak derinleşme üzerine yoğunlaşacaktır. Birliğin 
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bölgedeki temel amaçları ise şöyle sıralanabilir; etnik çatışmaların 

tekrarlanmaması için önlemler alınması, göçün azaltılması, azınlıkların 

haklarına saygı gösterilmesi, demokrasinin geliştirilmesi, yeni üyelerle 

Birlik arasındaki refah seviyesi farklarının kapatılması, gümrük birliğinin 

kurulması ve istikrarlı büyüme politikalarının oluşturulması gibi amaçlar 

bulunmaktadır (Terzi, 2008). Aslında son dönemlerde bakıldığında AB 

şimdilik genişleme politikalarına ara verdiği görülmektedir. Bunun birliğin 

içinde yaşanan krizlerin oluşturduğu söylenebilir. Birlik son dönemlerde 

Yunanistan’ın ekonomik krizi yaşamasında verdiği sınavla bu birliğin 

sorgulanmasına yol açmıştır. AB içinde ayrılma sesleri yükselmektedir. 

Son İngiltere’nin de halk oylamasında AB’den çıkışa onay vermesine AB 

içinde olumsuzlukların artmasına neden olmuştur. AB kendi içinde 

yaşadığı bu krizlerin üstesinden gelip yeni ülkelerin yani Batı Balkan 

ülkelerinin üyeliğini onaylayabilecek midir? Özellikle de Makedonya’nın 

Yunanistan’la olan isim sorununu ve akabinde veto etmesini 

durdurabilecek mi? 

İstikrar ve Ortaklık Süreci 

Avrupa Birliği doksanlı yıllar boyunca Batı Balkanlarda izlediği 

politikayı 1999'da değiştirmeye karar verdi. Bölgede istikrar ve güvenliği 

sağlamak için artık sadece Ortak Dış Güvenlik ve Ortaklık Politikası 

uygulamayacak aynı zamanda bölge ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde hem 

genişleme mekanizmasını hem de normatif gücünü kullanacaktı. Bu 

amaçla “İstikrar ve Ortaklık Süreci” (stabilization and Association process 

– SAP) başlatmıştı. Bu süreci başlatan en önemli karar ise Avrupa 

Komisyonu'nun 1999'da yayınladığı bildiride alınmıştı. Bu bildiride bölge 

ülkelerinde gerçekleşen reformlara destek verilmesi ve istikrar 

programının başlatılmasını Birliğe tavsiye etmişti. Bu dönemde ayrıca 

bölge ülkelerine yönelik ilk stratejik adımını da bu ülkelere üyelik 

perspektifi vererek atmıştı. 1999 tarihinde Genel İşler Konseyi tarafından 

alınan kararla hayata geçirilen Batı Balkan ülkelerine yönelik İstikrar ve 

Ortaklık Sürecini kabul etti (Tikici, 2012). 

Bölge ülkelerine yardımı, bu ülkelerin AB üyeliğine uyum 

sağlayabilmeleri amacıyla bu ülkeler arasında ortak bir pazar ve serbest 

ticaret bölgesi kurmayı öngören bir süreçtir. Aynı zamanda bu sürecin 

amacı bölge ülkelerin Avrupa standartlarına ulaşmasının önünü açmak ve 

bu ülkelerin mevzuatlarının Avrupa Birliği mevzuatına yakınlaşmasını 

sağlayarak AB ve bu ülkeler arasında özel ilişkiler kurulmasını 

sağlamaktır. 

Maddeler halinde sıralayacak olursak sürecin en temel amaçları 

şunlardır; 

• Kopenhag Kriterlerinin yerine getirilmesinin ardından, uygun 

şartları taşıyan ülkelerle İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarının imzalanması, 
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• AB ve bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin 

geliştirilmesi, 

• Ekonomik ve mali yardımların artırılması, 

• Demokrasi, sivil toplum, eğitim ve resmi kurumların geliştirilmesi 

için yardımların yapılması, 

• Adalet ve içişleri alanlarında siyasi diyalogun geliştirilmesi 

(Mujezinovic, 2007). 

Yukarıda kuruluş amaçlarını sırladığımız İstikrar ve Ortaklık Sürecinin 

uygulanması iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamaların ilkinde Avrupa 

Birliği, üyelik perspektifi vereceği devleti araştırır, bu devletin kapasitesini 

ortaya koyar ve olumlu kararını açıklar. Bu aşamanın tamamlanmasıyla 

ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada ise İstikrar ve Katılım Anlaşmasının 

imzalanması için AB ve ilgili devlet arasında görüşmeler başlar. Bu 

aşamada taraflar arasında kurulacak olan siyasi ilişkilerin şartları 

belirleneceği için bu aşama çok önemlidir. Bu aşamada ayrıca taraflar 

arasındaki ekonomik ilişkiler ve ortak pazar tarifeleri belirlenir. Bunlar da 

belirlendikten sonra nihayet anlaşma imzalanır (Begaj, 2008). 

Makedonya’nın AB’ye Adaylık Statüsü Süreci 

Avrupa: Bati Balkanlara üyelik perspektifi vermek için bu ülkelerle 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı anlaşmalar imzaladı ve bu anlaşmalara 

uyulması halinde ülkelerin Birliğe üyeliklerinin onunun açılacağını 

açıkladı. Bati Balkan ülkelerinin Birliğe alınmasıyla ilgili en önemli 

anlaşmalardan biri olan SAA’yı 2001’de imzalayan Makedonya’nın da 

temel amacı Birliğe tam üyelik yolunu açmak istemesiydi. Makedonya 

SAA’yı imzaladıktan sonra bu anlaşma iki aşamada yürürlüğe girdi. İlk 

olarak 2001’de ticari hükümleri yürürlüğe girdi üç yıl sonra 2004’te ise 

diğer hükümler yürürlüğe girdi. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla 

Makedonya bölge ülkeleri arasında bu anlaşmayı en önce imzalayan ve 

uygulayan ülke olmuştu. Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde Kosova 

Krizi ortaya çıkmış ve nüfusunun dörtte biri Arnavut olan Makedonya`nın 

krizden doğrudan etkileneceği varsayılmıştı fakat Üsküp yönetimi yapıcı 

rol oynayarak Krizin büyümesini engellemeye çalışmıştı. Avrupa Birliği 

de hem Üsküp`ün yapıcı rolünü ödüllendirmek hem de Makedonya`nın bu 

krizden gerçekten etkilenmemesi için bu anlaşmanın imzalanma ve 

hükümlerinin hayata geçirilmesini çok hızlı bir şekilde olmasının 

sağlamıştır. Kısacası SAA anlaşmalarının kısa surede imzalanıp yürürlüğe 

konmasında bu iki neden rol oynamıştı (Şahin, 2013). Aslında bu 

anlaşmanın imzalandığı tarih Makedonya hükümeti için çok önemlidir. 

Hem Kosova’da çıkan krizin hem de Makedonya’nın yaşadığı iç karışıklık 

bu döneme denk gelmiştir. Kosova’nın bu krizi atlatabilmesi için 

Makedonya büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Fakat Makedonya kısa 
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süreliğine de olsa etnik bir iç çatışmaya girmiştir. Birliğin bu kargaşadan 

kurtulması için Makedonya’ya böyle bir anlaşmanın yolunu açmıştır. Bu 

Makedonya için birliğe doğru çok önemli bir adım olarak görülmüştür. 

SAA`yı imzalayan Makedonya’nın asil hedefi Birliğe tam üyelikti. Bu 

amaçla SAA`nın ticari hükümlerinin yürürlüğe konulup uygulanmasının 

ardından diğer hükümlerin yürürlüğe konmasını beklemeden Mart 2004 

tarihinde birliğe tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Komisyonu da 

2005 yılında bu başvuru hakkındaki görüşlerini açıkladı. Bu açıklamada 

aslında Makedonya’nın üyelik için gerekli kriterlere sahip olduğu 

açıklandı. Bu kriterler hukukun üstünlüğü, istikrarlı kurumların varlığı, 

demokrasinin işlerliği ve temel haklara saygıydı. Ayrıca Makedonya’nın 

SAA`nın yükümlülüklerini ve Arnavutlarla Makedonlar arasında ortaya 

çıkan krizi asmak için imzaladığı Ohri Çerçeve Antlaşması’nın yasal 

çerçevesini de büyük ölçüde tamamladığını da belirtmişti Avrupa 

Komisyonu. Makedonya’nın üyelik için gerçekleştirdiği bu kriterlere 

rağmen henüz yeterli olmadığı daha doğrusu kendisini daha da geliştirmek 

zorunda olduğu alanlar da sıralanmıştı bu görüşte. Bu alanlar; yargı 

reformu, yolsuzlukla mücadele ve secim reformuydu. Son olarak 

komisyon Makedonya’nın ekonomik anlamda ilerlemeler kaydedildiğini 

belirterek orta vadede Birliğe üyeliğin gerektirdiği şartları sağladığını 

söyleyip Makedonya için aday ülke statüsü önerdi. “Makedonya 

bağımsızlığından beri hedeflerinden biri AB’ye üye olmak olduğunu her 

dönem vurgulamıştır. Bağımsızlığından beri AB’yle istikrarlı bir ilişki 

sürdürmüştür. Fakat her defasından isim sorunu diğer alanlardaki gelişim 

ve reformlardan önce gelmiştir. 2001 krizinden sonran Makedonya birçok 

alanda reformlarla Avrupa’dan tam puan almasına rağmen adaylık süreci 

hep sekteye uğramıştır. Buda Makedonya’nın isim sorununa reformlardan 

daha çok odaklanmasına neden olmuştur.  

Makedonya’nın başvurusu Avrupa Komisyon’unun önerisiyle 2005`in 

Aralık ayında sonuca ulaşmayı basarmıştır yani Makedonya resmi olarak 

aday ülke ilan edilmiştir. Aday ülke ilan edilmesinin ardından 2008 yılının 

Şubat ayında da Katilim Ortaklığı Belgesini onaylayarak tam üyelik 

yolundaki bir engeli daha aşmıştır. Katılım ve Ortaklık Belgesi Avrupa 

Birliği üyeliği için son derece önemlidir. Makedonya’nın benimsediği bu 

belgede de kendini üyeliğe tam olarak taşıyacak konulardan azınlık 

haklarının kamusal alana taşınması yani azınlıkların kamuda temsili, etnik 

gruplarla sorunların çözülerek aralarında güven ve adaletin sağlanması ve 

yerinden yönetimin sağlanabilmesi için gereken yasal çerçevenin 

oluşturulması gibi maddeler bulunmaktaydı (Ağca, 2010). Avrupa Birliği 

yolunda en büyük başarısını Makedonya adaylık statüsü verildiğinde elde 

etmiştir. Böylelikle bundan sonra Makedonya’nın tam üyelik yolu da 

açılmış oldu.  
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14 Ekim 2009 yılında yayınlanan raporda Avrupa Komisyonu 

Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyelik görüşmelerine 

başlamasını önerdi.  Bu karar Makedonya’nın bugüne kadar Avrupa Birliği 

yolunda gerçekleştirdiği reformlar sayesinde mümkün oldu. Özellikle de 

en büyük ilerleme Kopenhag siyaset kriterlerinde kaydedildi. 

1 Kasım 2009 yılından sonra görüşmeler uzun bir sürece dönüştü. 

Fransa’da ondan sonra Hollanda’da ve son olarak İrlanda’daki referandum, 

AB’nin yeniden oluşturmaya çalıştığı yeni reform istekleri, Lizbon 

antlaşmasının yürürlüğe konması, Avrupa Birliği’nin sorumlu 

yükümlüklerin genişletilmesi ve aynı zamanda Avrupa parlamentosu ve 

üye ülkelerin ulusal parlamentolarının de genişletilmesi Avrupa Birliğine 

yeni aday ülkelerinin reformlar gerçekleştirmenin yolunu açtı. Tabi ki de 

Makedonya Cumhuriyeti de bu ülkelerden biriydi. 30 Kasım 2009 yılında 

Avrupa Komisyonu düzenledikleri toplantıda Makedonya Cumhuriyeti 

vatandaşlarına vize serbestisi uygulamasını yürürlüğe girmesine karar 

verdi. Böylelikle 19 Aralık 2009 tarihinden başlayarak Makedonya 

vatandaşları tüm Avrupa ülkelerine vize almadan serbest bir şekilde 

gidebileceklerdi. Bu karar Makedonya hükümeti tarafından büyük bir 

başarı ve Avrupa Birliği üyesi olma yolunda büyük bir adım olarak 

görüldü. Tabi bu karardan sadece Makedonya hükümeti değil Makedonya 

vatandaşları memnun olup bunu bir kutlama ilan ettiler. 10 Şubat 2010 

yılında Avrupa Parlamentosu kendi oturumunda Makedonya’nın 2009 

yılındaki ilerleme raporuyla ilgili önergeyi oylamaya koydu. AB bu 

önergede Avrupa Konseyinden 2010 yılının mart ayında gerçekleşecek AB 

zirvesinde Makedonya’ya AB’nin mesajını iletmesi ve Avrupa 

Komisyonunun Makedonya’yla üye görüşmelerine başlamasını 

onaylamasını istedi. Görüşmelerin başlaması için AB için en önemli 

konulardan birinin ülke içinde gerçekleşecek olan reformların olduğu, 

özellikle de siyasi krizlerin önüne geçilmesi her kesimin hakları 

gözetilmesini istedi (Makedonya Cumhuriyeti Anayasası). Makedonya’nın 

AB yolundaki en önemli adımlarından ve kazanımlarından biri de hiç 

şüphesiz vize serbestisi uygulamaya geçilmesidir. Bu uygulama 

Makedonya vatandaşlarına AB’de hiç vize almadan en fazla 6 ay 

bulunabilme olanağını sağlamaktadır. Toplumun bir bölümünün AB 

ülkelerinde yaşaması AB’de bu uygulamayla vatandaşların seyahatlerinin 

kolaylaştırılması Makedonya vatandaşlarından büyük ilgiyle 

karşılanmıştır. Öyle ki vize serbestisi imzalandığında vatandaşların çoğu 

bunu büyük bir başarı görerek sokaklara çıkıp kutlamışlardır. Fakat vize 

serbestisinin imzalanmasından bugüne kadar geçen 6 yıllık süreçte ileriye 

dönük bir adımın atılmaması ve bazen AB’den gelen haberlere göre vize 

serbestisinin de bozulabileceği söylenmesi Makedonya’nın birliğe 

girmesine umutlarının azalttığı görülmektedir.  

Makedonya’nın AB İlerleme Raporu   
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Avrupa Birliği üyeliğe alınacak üyeler için düzenle olarak ilerleme 

raporları sunmaktadır. Makedonya üyelik başvuru yaptıktan sonra 

Hırvatistan’ın ardından üyeliğe en yakın ülke olarak görülüyordu. Birlik; 

Makedonya SAA`yi ve gerekli diğer işlemleri gerçekleştirdikten sonra, 

özellikle 2009 yılından itibaren bu ülke için her sene düzenli olarak 

ilerleme raporları sunmaya başladı. Bu ilerleme raporlarında genel olarak 

Makedonya ile müzakerelere başlanması yönünde tavsiyelerini 

belirtmekteydi. Fakat 2014 yılı bu raporların istisnasını oluşturdu. Bu 

raporda Makedonya’ya başlıca üç konuda ciddi uyarılar yapılmaktaydı. Bu 

uyarılar medya ve ifade özgürlüğü ile yargı bağımsızlığı alanlarındaydı. 

Birlik; Makedonya bu konularda geriye gidisi engelleyebilirse 

müzakerelerin başlamasına yönelik tavsiyesini devam ettireceğini 

açıklamıştı (Şahin, 2014). Bu ilerleme raporunun olumsuz olmasının 

nedenlerinden biri de ülke içinde yaşanan siyasi krizin etkisi büyük. 

Muhalaefet partisinin seçimleri boykot edip meclis çalışmalarına 

katılmaması ülke içinde olumsuz bir havanın ve bir siyasi krizin 

oluşmasına sebebiyet verdi. Özellikle de mecliste bütçe oylaması 

görüşmelerinde iktidarın gazetecileri zorla kuruldan çıkartması ve bütçenin 

baskıyla onaylanması büyük bir siyasi krizin fitilini ateşledi. Erken 

seçimlerle istikrarlı bir siyaset ve ekonomik yürütemeyen Makedonya 

hükümeti reformların sekteye uğramasına neden oldu. 

Kısacası 2014 raporuyla ilk defa Makedonya’nın üyeliği için olumsuz 

görüşler belirtilmiş üyelik tehlikeye düşürmüştü. 

2014 Yılında yayınlanan ilerleme raporunun ardından Makedonya’nın 

raporda belirtilen konularda ilerleme sağlayarak AB üyeliğine daha da 

yakınlaşması bekleniyordu. Ancak ülke içinde meydana gelen gelişmeler 

bu konularda daha da geriye gidilmesine neden oldu. Bu olayların en 

önemlisi kuskusuz muhalefetin meclisi boykotunun ardından ortaya çıkan 

tele kulak skandalıydı. Muhalefet Parlamentoyu boykot etmiş ve 

Makedonya siyasi krizin esiğine gelmişti olayların bundan ibaret olduğu 

sanılırken boykotun ardından aniden ortaya çıkan tele kulak skandalı 

ülkeyi daha da çıkmaza sokmuştu. Gruevski Hükümeti’nin ülkedeki 

bürokratlar, yargıçlar, savcı ve siyasi muhalifleri 2011’den bu yana 

dinlettiği iddiası ortaya atılmış bazı üst düzey bürokratlara ait olduğu iddia 

edilen ses kayıtları başında yer almıştı. Tüm bu olayların yaşandığı 2015 

yılında ayrıca etnik kriz yeniden gündeme gelmişti. Bu yılın Mayıs ayında 

Arnavutların yaşadığı Kumanovo bölgesinde 18 kişi hayatını kaybetmiş bu 

da Ohri Çerçeve Antlaşmasıyla sağlanan ve Makedonya’yı iç savaşın 

esiğinden döndüren hassas dengeleri yeniden tehdit eder hale gelmişti. 

Ülkede yaşanan bu krizler halkı sokağa dokmuş ve olaylara polis 

müdahalesi gerçekleşmiştir. Tüm bu olanlara rağmen Avrupa Birliği 

Makedonya’nın Birliğe alınması için hala acık kapı bırakılması gerektiğini 

düşünüyordu. Krizin tırmandığı böylesi bir ortamda Avrupa Komisyonu 
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üyesi Hahn, Avrupa Parlamentosu Makedonya raportörü Ivo Vajl ile diğer 

AP üyeleri  Eduard Kukan ve Richard Howitt arabuluculuk yaparak siyasi 

gerilimin daha da artmasını önlemişlerdir. Arabuluculuk girişimleri 

meyvesini verdi ve Makedonya'nın önemli dört siyasi partisi AB 

Komisyonu yetkililerinin hazırladığı Acil Reform paketini kabul ettiler. 

Ayrıca tele kulak olayının soruşturulması amacıyla özel savcı atanması ve 

2016'da genel seçimlere gidilmesi konularını içeren "Przino Andlaşması" 

üzerinde de siyasi uzlaşma sağlandı. Böylesi krizlerin yaşandığı bu 

ortamda hazırlanan 2015 İlerleme Raporu, Makedonya'ya çok ciddi 

eleştiriler yöneltmesine rağmen yine de Makedonya'yı AB'de tutmak ve 

reformları sürdürmesini sağlama amacını güdüyordu (Şahin, 2015). 

Makedonya’da yaşanan olaylar hiç şüphesiz Komisyonun raporunu da 

etkiledi. Önceki raporların aksine bu rapor Makedonya’nın kritik bir 

dönemeçte olduğunu gösterdi. AB yolunda aşılması gereken kriterlerin 

uygulanması beklenirken ülke içinde yaşanan siyasi çıkmaz yeni bir takım 

sorunları ortaya çıkardı. Tele kulak skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte 

Makedonya’daki yolsuzluğun ne denli büyük olduğu gözler önüne serildi. 

Fakat Komisyon bu yıl da ülkeyle olan katılım müzakerelerinin yenilmesi 

tavsiyesini yineledi. Konun tekrardan seçimlerden sonra gündeme 

alınacağı şartıyla beraber Komisyon bir an önce siyasi uzlaşının 

gerçekleşmesini istedi. Böylelikle bu yıl Makedonya için Komisyon hem 

teşvik hem de bir uyarı verdiği söylenebilir. Komisyon ayrıca ülke içinde 

oluşan etnik çatışmanın da yolunu açacağı gerginlikleri eleştirmekle 

birlikte, Yunanistan’da yeni hükümetin başına gelen Syriza’nın da olumlu 

ışık yakması halinde isim sorunuyla ilgili konun da çözülebileceği için 

olumlu bir ortamın oluştuğunu belirtti. BM’nin arabuluculuğuyla isim 

sorunun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan birini teşkil 

etmektedir. Raporda Makedonya’yla ilgili olumlu konular da yer aldı. 

Bunlara Makedonya’nın kriterleri yerine getirmedeki isteği ve özellikle de 

ekonomik anlamda sağlanan kriterler olumlu olarak nitelendirilmektedir. 

Komisyona göre Ekonomik anlamda Makedonya müktesebata uyum 

sağlamakta ve piyasanın işlevselliği konusunda iyi bir ekonomisi olması 

yönünde olumlu adımlar atmaktadır. Fakat bu sadece madalyonun bir 

yüzü, AB özellikle Makedonya’dan siyasi kriterlere daha fazla önem 

atfetmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Makedonya’nın müzakerelere 

başlama tarihini alabilmesi için acil reform paketini uygulaması ve bu 

yönde ilerleme kaydetmesi gerektiği açık bir konudur. 

 

 

Prespa Antlaşması ve AB İlişkileri 

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok platformda tartışılagelmiş 

olan isim sorununa, yakın zamana kadar tarafları memnun edecek bir 
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çözüm bulunamamıştır (Şahin, 2013). Özellikle Zoran Zaev döneminde 

AvroAtlantik yapılarla bütünleşmenin önünü açmak için ivedilikle 

Yunanistan ile isim meselesinin çözülmesine odaklanılmıştır (Şahin, 

2018). 

İsim sorunun çözümüne yönelik anlaşma, 17 Haziran 2018 tarihinde, 

Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk sınırlarının kesiştiği Prespa Gölü 

kıyısında düzenlenen ve iki ülke liderlerinin yanı sıra AB Dışişleri ve 

Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa 

Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes 

Hahn’ın da hazır bulunduğu törende, Makedonya ve Yunanistan Dışişleri 

Bakanları tarafından imzalandı. Taraflar, Makedonya’nın isminin gerek 

ülke içerisinde gerek uluslararası arenada kullanılmak üzere “Kuzey 

Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi üzerinde uzlaştılar (Şahin, 

2018). 

AB Prespa Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 26-28 Haziran 

Zirvesi’nde Kuzey Makedonya ile gerekli koşullar sağlanırsa 2019 yılı 

Haziran ayında müzakerelerin açılabileceğini duyurmuştur (European 

Western Balkans, 2018). Ancak Üsküp’ün üzerine düşen siyasi kararlılığı 

göstermesine rağmen, bazı AB üyesi ülkelerin direnişi nedeniyle 

öngörülen tarihte müzakereler başlatılmamıştır. Berlin süreci çerçevesinde 

Polonya’nın Poznan kentinde gerçekleştirilen Batı Balkanlar Zirvesi’nde 

2019 yılı Ekim ayına dek Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a 

müzakerelere başlanma tarihine ilişkin net bir cevap verilmesi gerektiği 

hususunda uzlaşılmıştır (Ademoğlu, 2019). AB’nin kararlılığını 

sürdürmesi ve üye ülkeler arasındaki genişlemeye yönelik görüş 

ayrılıklarının ve Birliğin iç sorunlarının Üsküp’e yakılmış olan ışığı 

söndürmemesi çok önemlidir. Avro-Atlantik yapılarla bütünleşme 

ivmesinin hızlanması zamanla Makedon tarafındaki milliyetçi tepkileri de 

yumuşatabilecektir (Tezcan, 2019). 

SONUÇ 

1990’ların başında soğuk savaşın bitimiyle ve aynı zamanda 

Yugoslavya’nın da dağılmasıyla balkanlarda yeni bir dönemin oluşmasına 

neden olmuştur. Bu dönemde Yugoslavya’nın parçalanması Balkanlar’da 

yeni ülkelerin ve bu vesileyle yeni sınırların oluşmasına ön ayak olmuştur. 

Bu çalkantılar içerisinde bazı ülkelerin bağımsızlığı normal karşılanırken 

bazı ülkelerin sınırları ise bazı ülkeler tarafından tartışmaya açılmıştır. Bu 

ülkelerden biri de Makedonya olmuştur. Makedonya bağımsızlığını ilan 

eder etmez hem sınırları hem de ülkenin ismi sınır ülkeler tarafından sorun 

olmaya başlamıştır. Daha önemlisi isim sorunu Makedonya’nın 

bağımsızlığından beri Yunanistan’la çözemediği bir sorun haline 

dönmüştür. Bu sorun Yugoslavya’dan kalan bir sorun olmaktan çok 21. yy 
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uluslararası toplumun da işin içine girip çözüm aradığı bir sorun haline 

dönmüştür. 

İsim Sorunu’nun Prespa Anlaşmasıyla bir nebze de olsa çözüme 

kavuşması Makedonya’ın AB üyeliği için son derece önemli bir adımdır. 

Bu adım sayesinde Makedonya’nın başta AB olmak uluslararası örgütlere 

katılımının önü açılmıştır. Bundan sonraki süreçte Makedonya’ın Avrupa 

Birliği üyeliğinin araştırılması son derece önem kazanmaktadır. Bu 

makalede de Makedonya Avrupa Birliği üyeliği incelenmiş sorun tarihi 

perspektiften incelenmeye çalışılmıştır. 
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1.Giriş 

Çoğu kuruluşta çalışma, teknolojik ve entelektüel süreçlerden daha 

fazlasını kapsar. Çalışma ortamları bir bireyin sosyal ve duygusal 

ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortam sağlayabilir. Örneğin, bir çalışan başka 

bir çalışanın fikrini isteyebilir veya bir projeyle ilgili yardımlarını alabilir. 

Bu da her iki kişinin de özgüvenlerini ve değer güvencelerini korumalarına 

izin verir. Ayrıca, bir kişi, bir iş arkadaşını öğle yemeğine davet edebilir 

veya başka birinin başarılarını destekleyebilir. Bu durum, bireyin 

bağlanma, onaylanma veya sosyal bütünleşme ihtiyaçlarını karşılayarak 

aidiyet duygusu sağlar (Wright, 2005a: 42; Wright, 2009: 11).  

Pek çok organizasyonda dikkat genellikle üretkenlik, rekabet, kararlar 

ve raporlara odaklanır ve organizasyon ve üretkenliğin insan unsuruna 

daha az odaklanır. Birçok yönden insan etkileşimi, genellikle ‘iş 

üretkenliğinin önüne geçme' olarak algılanır. İnsanlar, ister evde ister işte 

olsun, sosyal canlılardır, öyle ki, ait olma temel ihtiyacı, insan varoluşunun 

temel motivasyonudur (Wright, 2005a: 41-43; Wright, 2009: 12). 

Yalnızlık üzerine yapılan araştırmalar, çalışanın deneyimlediği 

yalnızlık üzerinde birincil belirleyici olarak yalnızca kişisel özelliklere 

odaklanma eğilimindedir. Bu araştırmalar, işyeri faktörleri arasında 

sayılabilecek örgütsel iklim, arkadaşlık ve yoldaşlık, sosyal destek, 

topluluk ruhu veya kişi-örgüt uyumu gibi çevresel faktörleri büyük ölçüde 

görmezden gelir (Wright, 2009: 11). 

Yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırmada liderliğin en olumsuz 

yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; İngiliz iş dünyası liderlerinin 

yüzde 43'ü politika, yüzde 31’i yalnızlık, yüzde 8'i sorumluluk ve yüzde 

6'sı eleştirinin, liderliğin en olumsuz yönleri olduğunu bildirmiştir 

(Wright,2007: 3; Wright, 2009: 10). 

Yalnızlık, kalitesiz kişilerarası ilişkilerin sonucudur. Genel bir kural 

olarak, sağlıklı sosyal ilişkileri geliştirmek, bir örgütün etkili işleyişi için 

önemlidir ve örgütsel sağlık için gerekli bir ön koşul olarak kabul edilir. 

Çoğu durumda, işyeri ilişkileri, onu başka yerde bulamayabilecek kişiler 

için arkadaşlık sağlar (Wright, 2009: 24). Bununla birlikte, yalnız hissetme 

deneyiminin bir bireyin sahip olabileceği sosyal ilişkilerin sayısıyla ilgisi 

yoktur, aksine bu ilişkilerin kalitesi ve anlamlılığı ile ilgilidir. Bu göz 

önüne alındığında, işyeri yalnızlığı, bir çalışma ortamında çalışanlar 

arasında kaliteli kişilerarası ilişkilerin algılanmamasından kaynaklanan 
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duygusal sıkıntı olarak tanımlanmıştır. Yalnızlığın gerçek sosyal temasla 

eş anlamlı olmadığı, iş yerinde gerçek ve istenen arkadaşlık arasındaki 

uyuşmazlığı ve eksikliği giderememenin yalnızlık duygularına yol 

açabileceği savunulmaktadır (Wright, 2005a: 61-63). 

2. İşyeri yalnızlığının tanımı 

Yalnızlık, bir bireyin kişisel ilişkileri ile sosyal çevresi arasındaki 

farklılığı nasıl deneyimlediğini ortaya koyan, kişilerarası bir eksikliği ifade 

eden öznel bir yapıdır. Yalnızlık, sosyal etkileşimdeki ve düşük kaliteli 

kişilerarası ilişkilerdeki bir çöküşü yansıtır. Yalnızlık deneyiminin bir 

bireyin sahip olabileceği sosyal ilişkilerin sayısıyla çok az ilgisi vardır, 

bunun yerine bu ilişkilerin kalitesi ve anlamlılığı ile ilgilidir (Wright, 2009: 

12). 

Bu nedenle yalnızlığın gerçek sosyal temasla eşanlamlı olmadığı kabul 

edildiğinde, işyerinde yalnızlık, bir çalışma ortamında çalışanlar arasında 

iyi kalitede kişilerarası ilişkilerin yokluğu algısının neden olduğu sıkıntı 

olarak tanımlanabilir. Bireyin işyerinde gerçek ve arzulanan kişilerarası 

ilişkileri arasındaki bu eksiklik ve bu tür bir uyuşmazlığı düzeltememe 

yalnızlık duygularına neden olabilir (Wright, 2005a: 66; Wright, 2005b: 

127: Wright, 2009: 13). 

Herkesin zihninde bir sosyal etkileşim beklenti seviyesi vardır ve 

bireyin gerçek sosyal etkileşim beceri seviyesi bundan düşük olduğunda 

yalnızlığı yaşamak kolaylaşır (Zhou, 2018: 1007). Wright (2005b), 

bireylerin işyerinde bekledikleri kişilerarası ilişkiler ve kişilerarası 

ilişkilerde farklılıklar olduğunda işyerinde yalnızlık duygusu ve bireylerin 

bu farkı telafi etme yeteneklerinin bulunmadığına dikkat çekmektedir. 

İşyerinde yalnızlık duygusu çalışma durumuna dayanan psikolojik bir 

özellik değil, psikolojik bir duygu veya durumdur ve çalışma durumunun 

etkisinden kolayca etkilenir (Wright, 2009). Özetlenecek olur ise, işyerinde 

yalnızlık duygusu, işyerinde nicelik veya nitelik açısından bireysel 

beklentileri karşılayamayan ve bireyin bu farkı telafi etme yeteneğinden 

yoksun olduğu kişilerarası ilişkinin neden olduğu bir tür olumsuz 

psikolojik duygudur (Zhou, 2018: 1008). 

Önceki araştırmalar, işyerinde yalnızlığın duygusal yoksunluk ve 

işyerinde sosyal arkadaşlık eksikliğinden oluşan iki boyutlu bir yapı 

olduğunu göstermiştir. Duygusal yoksunluk faktörü, izole, yabancılaşmış, 

bağlantısız ve duygusal olarak uzak hisseden çalışanlara atıfta bulunarak 

meslektaş ilişkilerinin niteliksel yönlerini ifade eder. Muhtemelen, 

işyerindeki duygusal yalnızlık, işyerinde başka bir bireyle istenen bir 

arkadaşlık veya kişisel bağlantı algısına sahip olmadığında hissedilen 

yoksunluk anlamına gelecektir. İşyerinde başka bir kişiyle yakın bir ittifak 

kurmak, potansiyel olarak bir bireyin işteyken duygusal ihtiyaçlarını 

karşılayabilir ve bu da güven, sadakat ve sosyal destek sağlayabilir. Sosyal 
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arkadaşlık faktörü, iş arkadaşı ilişkilerinin niceliksel yönlerini ifade eder 

ve çalışanlar tarafından paylaşım, işte başkalarıyla zaman geçirme, bir 

grubun parçası olma, güvenilir ve bol sosyal dostluğu tasvir eden diğer 

yönler olarak algılanır. Sosyal yalnızlık, bir çalışanın sosyal entegrasyonda 

bir yoksunluk hissi yaşaması veya sosyal ağıyla ilgili eksiklikler yaşaması 

ve sonuç olarak ‘iş ekibinin’ veya sosyal çevrenin bir parçası hissetmemesi 

anlamına gelebilir. Bu nedenle, işyerinde yalnızlık, işyerindeki 

ilişkilerinde duygusal yoksunluk yaşayan ve sosyal arkadaşlık eksikliği 

hissedenler için tanımlanır. İşyerinde yalnızlık modeline göre, bu duygular 

kişisel özellikler, iş özellikleri, sosyal destek ve olumsuz bir örgüt 

ikliminden kaynaklanmaktadır. Bu yalnızlık duygularının, geri çekilme 

davranışlarına ve olumsuz tutum tepkilerine yol açacağı tahmin 

edilmektedir. (Wright, 2005a: 65-86; Wright, 2007: 11; Wright, 2012: 58). 

3. İşyeri yalnızlığının benzer kavramlardan farklılıkları 

Yalnızlık, duygusal veya sosyal olarak yalnız olma hissini vurgulama 

eğilimindedir. Bununla birlikte, başka bir bireyle veya bir grup bireyle bir 

arada olma arzusu olmadan, yalnızlık kalmak gerçek yalnızlık olarak 

nitelendirilmez. Yalnızlığın karmaşıklığından dolayı, günlük kullanımı 

genellikle tek başınalık, izolasyon, yabancılaşma ve köşeye çekilmişlik 

gibi diğer kavramlarla karıştırılır (Wright, 2009: 13). 

3.1. Tek başınalık (Aloneness) 

Yalnızlık, tek başına olmanın nesnel koşuludur. Yalnızlığın tersine, tek 

başınalık, kendi başına olmayı istemedir ve çalışma ortamındaki 

üretkenliği arttırmak adına bireyin kendi seçimi olduğunu gösterir. Bu 

nedenle, yalnız kalan kişi, yalnızlıkla ilişkili hissedilen acıyı, üzüntüyü 

yaşamaz. Bununla birlikte, uzun süreli tek başına kalan bireylerin zamanla 

daha az mutlu, neşeli, sosyal ve heyecanlı hissetmeleri olasıdır (Wright, 

2009: 13). 

3.2. Tecrit (Isolation) 

Tecrit (izolasyon), tek başınalığa benzer, ancak kişinin izole edildiği 

durumlar kişinin kontrolü dışındadır. Literatürde izolasyon genellikle 

fiziksel çevre nedeniyle sosyal ilişkilerin kısıtlanmasını ifade eder. 

İzolasyon durumunda, çevredeki insanlarla iletişimin azaldığı ya da sosyal 

bağların koptuğu bir durum vardır (Wright, 2009: 14). 

İşyerinde tecrit, işyerinde bir çeşit soğuk şiddettir. Bu, bireylerin 

grubun üyesi olmak için öznel bir niyeti olmasına rağmen, yine de örgütsel 

destek ağının dışında kalabildikleri anlamına gelir. İşyeri izolasyonu, bir 

kuruluşun sosyal ortamında nesnel bir olgudur ve pasif özelliklere sahiptir. 

Tecrit ve işyeri yalnızlığının her ikisi de büyük psikolojik strese ve 

bireylere zihinsel zarar verebilecek çalışanların öznel bir hissini vurgular. 
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Genel olarak, araştırmacılar işyeri izolasyonunu, işyeri yalnızlığının öncü 

bir değişkeni olarak görmektedir (Zhou, 2018: 1008-9). 

3.3. Yabancılaşma (Alienation) 

İşe yabancılaşma duygusu, çalışma durumunun çalışanların 

ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına gelir. İşe yabancılaşma yaşayan 

kişi, güçsüzlük duygusu hisseder ve anlam duygusunu kaybeder. İş yerinde 

yalnızlık ise sadece işteki kişilerarası konulara odaklanır (Zhou, 2018: 

1009). 

Kişinin işte yaşadığı yabancılaşma ile yalnızlık düzeyleri arasında 

gerekli bir bağlantı yoktur ve bu nedenle kavramlar oldukça farklıdır. 

Bununla birlikte, tek başınalık ve izolasyona benzer şekilde, yabancılaşma 

deneyimi de, yalnızlık duygularında bir artışa yol açabilir (Wright, 2009: 

14). 

3.4. Köşeye çekilmişlik (Solitude) 

Köşeye çekilmişlik, yalnız yaşama veya çalışma durumu veya 

koşuludur. Köşeye çekilmişlik, normalde sosyal bir çalışma ortamında, tek 

başınalıktan daha çok canlandırıcı bir deneyimdir ve daha iyimser ve 

yaratıcı bir etkiye sahiptir. Yalnızlığın aksine köşeye çekilmişlik, tek 

başına kalma özgürlüğünü ifade eder (Wright, 2009: 14). 

Entelektüel olarak zorlayıcı veya talepkar roller üstlenen pek çok kişi, 

genellikle köşeye çekişmişliği tercih eder ve onda tatmin bulur. Buna 

karşın tatmin olma konusu yalnızlığın özelliklerinden biri olarak görülmez 

(Wright, 2009: 14-15). Köşeye çekilmişlik, bireyin tercihi veya yeteneği 

olarak görülebilir (Zhou, 2018: 1008). 

4. İşyeri yalnızlığının öncülleri 

İşyeri yalnızlığını ortaya çıkarmada bireysel ve örgütsel özellikler etkili 

olabilmektedir. Kişilik özellikleri, işe ilişkin uyum, korku, iş yükü, stres, 

çatışma, çalışma ortamı ve örgütsel destek gibi birçok faktör işyeri 

yalnızlık hislerine öncülük edebilir. 

Kişilik özellikleri açısından bakıldığında, dışadönüklük, duygusal 

istikrar ve rekabetçi tutum gibi özelliklerin işte yalnızlığı etkileyebileceği 

görülmüştür. Sosyal, duygusal olarak istikrarlı, dışa dönük bireylerin 

yalnızlığı deneyimleme olasılığını azaltan davranışları sergiledikleri 

görülmüştür. Diğer taraftan, işte kaygılı olan ve iş arkadaşlarıyla 

sosyalleşmeye daha az meyilli olan bireylerin, işyerindeki ilişkilerinin 

kalitesinden memnuniyetsiz hissetmesi beklenir (Wright, 2005a; Wright, 

2007: 7). Sosyal kaçınma, çalışanların düşük sosyal ilişkilerini yansıtabilir. 

İşyeri yalnızlığını olumlu yönde etkileyebilir. Rekabet duygusu güçlü olan 

bir kişi, kazanmak ve başkalarını aşmak konularında isteklidir. Rekabetçi 

bireyin başkalarına güvenmesi ve onlarla yakın ilişki kurması zor olabilir. 
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Bu nedenle, rekabetçi yaklaşımların işyerindeki yalnızlık duygusunu 

tetikleyebileceği düşünülebilir (Wright, 2007: 7; Zhou, 2018: 1012). 

İşyerinde uyum eksikliği ve korku yaşamak olumsuz bir örgüt iklimine 

katkıda bulunabilir. Ayrıca topluluk hissi olmadan çalışmak, kaliteli ilişki 

gelişiminin önüne geçer ve yalnızlık duygusuna katkıda bulunabilir 

(Wright, 2009: 25). 

Ağır bir iş yükü nedeniyle baskı altında kalmak, potansiyel olarak 

kişinin kişilerarası ilişkileri üzerinde önemli bir yük oluşturabilir. Bu 

nedenle, nicel iş yükü, işyerinde yalnızlığın gelişimini kısmen etkileyebilir 

(Wright, 2007: 9). Çalışanın çok fazla iş yükü altında çalışması, yorgunluk 

ve tükenmişlik yaşamasına neden olabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek 

kişilerarası ilişki problemlerini çözmede birey, yeterli enerjiyi kendisinde 

bulamayabilir ve işyeri yalnızlığı yaşayabilir (Wright, 2005b). 

Çalışanların iş ortamında yaşadıkları mesleki stres faktörü, yalnızlık 

duygularının hem bir nedeni hem de bir sonucu olabilir. Stres faktörü 

bireyin sosyal etkileşimlerine dahil olur ve olumsuz duygu iklimine neden 

olarak yalnızlığı tetikleyebilir (Wright, 2009: 26). 

İşyerinde yüksek düzeyde kişilerarası çatışma veya siyasi gerilim 

yaşanması, iş yükü fazlalığı veya görev kapsamı gibi sorunlardan daha 

fazla kişilerarası ilişkilerin kalitesini düşürebilir. Kalitesizleşen kişilerarası 

ilişkiler, yalnızlığı tetikleyebilir. (Wright, 2009: 24). Buna karşın sosyal 

zeka, bireylerin iyi kişilerarası ilişkiler kurmalarında etkili olabilir ve işyeri 

yalnızlığını önlemede etkili olabilir (Zhou, 2018: 1012). 

Çalışılan örgüt, büyük ölçüde sosyal bir kurum olabilir ancak, bazı 

çalışanlar için yalnızca sosyal bir çevrede olmak yalnızlık duygularıyla 

mücadele etmek için yeterli olmayabilir. Örgütlerdeki çoğu etkileşim; 

hiyerarşik yapı, rekabet, kıdem, örgütün topluluk ruhu veya duygusal 

iklimi gibi örgütsel ve iş özelliklerinden etkilenebilir (Wright, 2009: 24). 

Olumsuz, güven vermeyen veya kendine hizmet eden bir işyeri, çalışanın 

diğer iş arkadaşlarıyla anlamlı sosyal bağlar kurmasını engelleyici olabilir. 

Böyle bir ortam, sosyal açıdan gelişmiş ve girişimci ruha sahip bireyleri 

bile olumsuz etkileyebilir (Wright, 2007: 5; Wright, 2009: 23). 

Örgütsel desteğin olmaması, işyerinde yalnızlık hissine katkıda bulunan 

bir diğer faktördür. Destek sağlayıcı personelin olmaması durumunda 

birey, sorunları tek başına çözmek zorunda kalır, samimi ilişkiler 

kuramayabilir (Zhou, 2018: 1013). Çalışan yalnızlığı açısından iş 

arkadaşlarından, amir ve çalışma dışı kaynaklardan gelen sosyal desteğin 

zayıf olmasının yalnızlığa katkıda bulunabileceği bildirilmiştir (Wright, 

2007: 8; Wright, 2009: 25; Wright, 2012: 58). 

Olumsuz bir sosyal veya duygusal çevre, zayıf iş tasarımı ve destek 

eksikliği gibi organizasyonel faktörler, kısmen, işte yalnızlık duyguları 
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uyandırmaktan sorumlu olabilir. Bu sorgulama hattı göz önüne 

alındığında, yalnızlık kısmen duruma özgü olarak kabul edilir ve sosyal 

bağlama göre değişir. Bu nedenle, çevresel faktörler tatmin edici sosyal 

ilişkileri sürdürme olasılıklarını azaltabilir (Wright, 2005a: 64; Wright, 

2005b: 127). 

5. İşyeri yalnızlığının etkileri 

İşyeri yalnızlığı, üyeler arasında etkili iletişimi engeller ve kendileri, 

ekipleri ve organizasyonları üzerinde bir dizi olumsuz etkiye neden olur 

(Zhou, 2018: 1014). Duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık eksikliği ile 

tanımlanmış olan işyerinde yalnızlık, çalışanları, algılanan iş stresi, 

örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve iş doyumu yoluyla etkilemektedir.  

Yalnızlık acı verici bir psikolojik deneyimdir ve bir dizi ruh sağlığı 

sorununa yol açabilir. Örneğin, işyerinde yalnızlık duygusu yaşayan 

çalışanların iş stresinin önemli ölçüde arttığı ve yalnızlık yaşamayan 

çalışanların stresli olaylarla başa çıkmada daha etkin oldukları saptanmıştır 

(Wright, 2005b). 

Çalışma ortamında samimi ilişkiler geliştiremeyen, olumlu sosyal 

etkileşim kuramayan bireylerin zamanla örgütsel bağlılığı azalacak ve bu 

da daha tatmin edici kişilerarası ilişkiler bulmak için mevcut 

organizasyondan ayrılma niyetini ortaya çıkaracaktır (Zhou, 2018: 1014). 

İşyerinde yalnızlığın örgütsel bağlılıkla negatif yönde ve işten ayrılma 

niyetiyle pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. (Wright (2005a; 

Wright, 2007: 12).  

Wright (2005a), yaptığı çalışmada, işyerinde yalnızlık ve iş tatmini 

arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bir diğer ifade ile 

işyeri yalnızlık algısı arttıkça çalışanların iş doyumunun azaldığı 

varsayılabilir. 

6. İşyeri yalnızlığı üzerine yapılan araştırmalar 

Akçit ve Barutçu (2017) akademisyenler üzerinde yaptıkları 

araştırmada; ileri yaştaki akademisyenlerin yalnızlık ortalamasının, daha 

genç gruba göre düşük olduğunu belirlemiştir. Medeni durum açısından 

bakıldığında, boşanmış olan akademisyenlerin evli veya bekar olanlara 

göre daha yüksek düzeyde yalnızlık yaşadığı saptanmıştır. Unvan 

açısından değerlendirildiğinde, araştırma görevlilerinin yalnızlık 

düzeyinin profesörlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada 

yaş, medeni durum ve unvan ile işyeri yalnızlığı arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, işyeri yalnızlığı ile 

akademisyenlerin performansları arasında anlamlı düzeyde ve negatif 

yönlü bir korelasyonun olduğu, işyeri yalnızlığı arttıkça çalışanların 

performanslarının azalacağı ortaya konulmuştur.    
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Akgemci, Bağcı ve Yılmaz (2017) tarafından akademisyenler üzerinde 

yapılan araştırmaya göre; kültürel zeka ile işyeri yalnızlığı arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir korelasyon vardır. Alt boyutlar açısından 

değerlendirildiğinde, üst bilişsel motivasyonellik ve bilişsel 

motivasyonelliğin yalnızlığı anlamlı düzeyde ve olumlu yönde etkilediği 

buna karşın davranışsallık boyutunun anlamlı olarak etkilemediği 

saptanmıştır.  

Akyol’un (2019) kamu ve özel sektördeki işletme çalışanları üzerinde 

yürüttüğü yüksek lisans tezinde, işe cezbolma ile işyeri yalnızlığı arasında 

anlamlı, negatif yönlü bir ilişki bulunurken işkoliklik ile yalnızlık arasında 

anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulgulanmıştır. İşyeri yalnızlığının alt 

boyutlarından duygusal yalnızlık ile işe cezbolma arasında negatif yönlü 

anlamlı ilişki, sosyal arkadaşlık boyutu ile pozitif yönlü anlamlı ilişki 

olduğu saptanmıştır. Çeşitli işletmelerde çalışan bireylerin, işe cezbolma 

düzeyi yükseldikçe yaşadıkları işyeri yalnızlığının azalacağı sonucuna 

varılmıştır. 

Altun (2019) bankacılık sektörü çalışanlarını değerlendirdiği yüksek 

lisans tezinde, psikolojik sermaye ile işyeri yalnızlığı arasında anlamlı ve 

negatif yönde bir korelasyonun varlığını saptamıştır. Bununla birlikte 

psikolojik sermayenin alt boyutları olan öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve 

dayanıklılığın, örgütsel yaşamda yalnızlık düzeyini olumsuz yönde 

etkilediği çoklu regresyon analiziyle ortaya konulmuştur. Araştırma 

sonucuna göre; çalışanların psikolojik sermaye açısından gelişmiş olması, 

örgütte yaşayabilecekleri yalnızlığı engelleyici yönde etki etmektedir. 

Ay’ın (2015) istismarcı yönetimin işyeri yalnızlığı üzerine etkisini ve 

işyeri yalnızlığının da örgütsel sinizm üzerine etkisini değerlendirmek için 

sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada istatistiksel açıdan anlamlı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; çalışanların karşılaştığı 

istismarcı yönetim anlayışı, işyerinde yaşanan yalnızlığı arttırıcı yönde etki 

göstermektedir. Bununla birlikte, işyeri yalnızlık düzeyi arttıkça 

çalışanların sinik tutumlarında da bir artış olduğu saptanmıştır. 

Batmaz (2019), belediye çalışanlarında güç mesafesi algısı ve işyeri 

yalnızlığı arasında ilişkiyi değerlendirmiş ve bu iki değişken arasında 

anlamlı, pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu belirlemiştir. Eğitim 

durumu açısından yapılan değerlendirmede, yüksek lisans mezunlarının 

yalnızlık düzeyi lise, yüksekokul ve lisans mezunlarından anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur.  

Cindiloğlu ve arkadaşları (2017) idari kadro çalışanlarının işyeri 

yalnızlığı, lider-üye etkileşimi, iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkileri 

incelemiştir. Sonuçlara göre; işyeri yalnızlığının, lider-üye etkileşimi ile iş 

ve yaşam tatminini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bir diğer ifade 
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ile, işyerinde yalnızlık duygusunu düşük düzeyde hisseden çalışanların, 

lider-üye etkileşim düzeyi, iş ve yaşam doyumu daha yüksek olabilir. 

Çetin ve Alacalar (2016) akademisyenlerin kişilik özelliklerinin, 

algıladıkları sosyal ve örgütsel desteğin, işyerinde yaşadıkları yalnızlık 

duygusunu nasıl etkilediğini araştırmıştır. Yapılan korelasyon analizinde; 

kişilik, aile desteği, özel insan desteği, arkadaş desteği ve örgütsel destek 

ile işyeri yalnızlığı arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişkinin varlığı 

tespit edilmiştir. Kişilik faktörünün alt boyutları olan dışadönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk ve duygusal dengelilik ile yalnızlık arasında 

negatif yönlü bir ilişki saptanırken, deneyime açıklık alt boyutu ile pozitif 

yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Bahsedilen bu bağımsız değişkenlerin 

yalnızlık duygusunu nasıl etkilediği de değerlendirilmiş ve kişilik 

özellikleri, özel insan desteği ve arkadaş desteğinin yalnızlığı azaltıcı 

yönde, aile desteği algısının ise artırıcı yönde etki gösterdiği saptanmıştır. 

Ayrıca bu çalışmada, örgütsel destek algısının, çalışanların işyerinde 

yaşadığı yalnızlık duygusunu etkilemede herhangi bir rolünün olmadığı 

ortaya konulmuştur.   

Demirbaş ve Haşit (2016) işyerinde yaşanılan yalnızlık duygusunun, 

işten ayrılma niyetini ne yönde etkilediğini akademisyenler açısından 

incelemiştir. Buna göre; işyeri yalnızlığının alt boyutları olan duygusal 

yoksunluk ve sosyal arkadaşlık ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 

yönde bir etkileşim olduğu bulgulanmıştır. Aynı zamanda 

akademisyenlerin algıladığı genel yalnızlığın da işten ayrılma niyetinin 

ortaya çıkmasında etkili olduğu belirlenmiştir. İlaveten, akademisyenlerin 

duygusal yoksunluk, sosyal arkadaşlık ve genel yalnızlık algıları düşük 

seviyede seyretmektedir. Sosyo demografik özellikler açısından yapılan 

değerlendirmede ise; hiç evlenmemiş akademisyenlerin evlenen ya da 

boşanmış olanlara göre daha düşük düzeyli yalnızlık duygusu yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Ayrıca, ücret faktörünün de yalnızlığı etkileyebileceği, 

aldığı ücretten memnun olan akademisyenlerin daha geniş olanaklara sahip 

olabileceği ve daha düşük düzeyde yalnızlık yaşayacağı belirtilmiştir.  

Ece ve Gültekin (2019) bir kamu kuruluşu çalışanlarının yaşadığı 

örgütsel yalnızlığı, bu yalnızlığın sergilenen sinik davranışlara ve 

yöneticiden gördükleri destek algısına etkisini belirlemeye çalışmıştır. Bu 

araştırma sonucunda, işyeri yalnızlığının, örgütsel sinizm üzerinde olumlu 

yönde, algılanan yönetici desteği üzerinde ise olumsuz yönde bir etkiye 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Diğer bir ifade ile, yalnızlık algısı 

yüksek olan çalışanlar, sinik davranışlar sergilemeye daha yatkın olacaktır 

ve bu çalışanların yöneticiden gördükleri desteğe ilişkin algıları düşük 

olacaktır.    

Erköse (2019) kamu çalışanlarının yalnızlık düzeyinin, onların işten 

ayrılma niyetini nasıl etkilediğini yapmış olduğu yüksek lisans tezinde 
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ortaya koymuştur. Bu tez çalışmasında işyeri yalnızlığı; duygusal 

tatminsizlik, kişilerarası iletişim ve sosyal iklim olmak üzere üç alt boyutta 

incelenmiştir. İşten ayrılma niyeti ile; duygusal tatminsizlik arasında 

pozitif yönlü, kişilerarası iletişim ve sosyal iklim arasında ise negatif yönlü 

bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, çalışanların 

bir işyerinde duygusal memnuniyetsizlik yaşamalarının, onları işten 

ayrılmaya yönelttiğini ancak, olumlu yönde gelişen kişiler arası etkileşimin 

ve sosyal iklimin işte devamlılığı desteklediğini düşünebiliriz. Ayrıca, 

yapılan doğrusal regresyon analiziyle, genel işyeri yalnızlık algısının, işten 

ayrılma niyetini destekleyici yönde etkilediği bulgulanmıştır. Demografik 

özellikler açısından bakıldığında, kadınların erkeklere oranla anlamlı 

derecede daha fazla yalnızlık duygusu yaşadığı saptanmıştır. 

Eroğlu (2018), algılanan yönetici desteği ile işyeri yalnızlığının alt 

boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal yalnızlık arasında anlamlı, 

ters yönlü bir korelasyon olduğunu belirlemiştir. Ayrıca katılımcıların 

yalnızlık düzeyinin, her iki alt boyut için de düşük seyrettiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, yöneticisi tarafından desteklenen çalışanların daha az 

oranlarda yalnızlık duygusu yaşaması beklenebilir. 

Eroğluer ve Yılmaz (2015) tekstil çalışanlarının işyeri yalnızlık 

seviyesini incelemiş ve ortalama değerin üzerinde duygusal yoksunluk ile 

sosyal arkadaşlık yaşadıklarını tespit etmiştir. Yazarlar bu araştırmada, 

çalışanlardaki etik liderlik algısının artmasına bağlı olarak yalnızlık 

duygularının azaldığını saptamıştır. Bununla birlikte, örgütsel yalnızlık 

duygusundaki azalmanın örgüt iklimini olumlu olarak geliştirdiği 

belirlenmiştir. 

Kılıç (2018) banka çalışanlarını işyeri yalnızlığı, işyerinde dışlanma ve 

presenteeism açısından değerlendirmiştir. Sonuçlara bakıldığında, hem 

işyeri yalnızlığının hem de alt boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal 

arkadaşlık ile bağımlı değişkenler olan işyerinde dışlanma ve presenteeism 

arasında olumlu yönlü korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yapılan doğrusal 

regresyon analizi sonucunda, işyerinde hissedilen yalnızlığın, işyerinde 

dışlanma ve presenteeismi artırıcı yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Örücü, Akgül ve Şeker (2019) otel çalışanlarının yalnızlık duygularının 

düşük düzeyde olduğunu bildirmiştir. Çalışmaya göre; çalışanların 

örgütteki güç mesafesinin yüksek olduğuna ilişkin algıları, yaşamış 

oldukları yalnızlık duygusunu artırmaktadır. Örgütünde yalnızlık yaşayan 

çalışanların ise, işten ayrılmaya meyilli oldukları saptanmıştır.  

Parlak (2018), kişilik özelliklerinin işyeri yalnızlığı üzerine etkisini ele 

almış ve kişiliğin alt boyutlarını duygusal denge, dışadönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk ve açıklık olarak beş boyutta değerlendirmiştir. 

Yazar, çalışanların düşük düzeyde duygusal yoksunluk, sosyal arkadaşlık 

ve genel iş yaşamında yalnızlık yaşadığını belirlemiştir. Bu çalışmada, 
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duygusal denge ile yalnızlık arasında doğrusal ve pozitif yönlü bir etki 

olduğu ve kademeli regresyon analizinde bu alt boyutun anlamlı bir 

etkisinin olmadığı saptanmıştır. Buna karşın; dışadönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk ve açıklık alt boyutları ile yalnızlık arasında doğrusal ve ters 

yönlü bir etki olduğu, bu alt boyutlara ilişkin özelliklerin artmasına bağlı 

olarak yalnızlığında azalacağı tespit edilmiştir. 

Sever ve Paksoy (2019) personel güçlendirmenin işyeri yalnızlığını 

nasıl etkilediğini ve bu etkide kişilik özelliklerinin nasıl bir rol üstlendiğini 

incelemiştir. Buna göre, yapısal güçlendirme ile yalnızlık arasında anlamlı 

düzeyde ve ters yönlü bir korelasyon mevcuttur. Yanı sıra iş yaşamı 

yalnızlığı ile; kişiliğin alt boyutları olan sorumluluk, dışadönüklük ve 

uyumluluk arasında olumsuz yönlü, duygusal denge arasında pozitif yönlü 

bir korelasyon belirlenirken, açıklık boyutuyla ilgili herhangi bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. İlaveten çalışanların kıdemine göre yalnızlık puan 

ortalamalarının farklılaştığı, 13 yıl ve daha fazla çalışanların yalnızlık 

puanının daha az çalışanlara göre yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 

Turhan (2019) çalışanların örgütsel yalnızlıklarının onların örgütsel 

vatandaşlığını etkileyip etkilemediğini açıklamaya çalışmıştır. Yazar, 

yaptığı doktora tezinde çalışanların yalnızlığının örgüte yönelik 

vatandaşlık davranışları göstermelerini olumsuz yönde etkilediğini 

saptamıştır. Bununla birlikte örgütsel yalnızlığın alt boyutları olan sosyal 

arkadaşlık ve duygusal yoksunluğunda örgütte vatandaşlık tutumunun 

gelişmesini olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur.  

Yurcu ve Kocakula (2015) konaklama işletmeleri çalışanlarının 

işyerinde hissettikleri yalnızlık duygusunun, öznel iyi oluş durumlarına 

zarar verdiğini saptamıştır. Yani işyeri yalnızlığı yaşayan çalışanların, 

öznel iyi oluş düzeyi azalma göstermektedir. Bunun yanı sıra çalışanların 

genel yalnızlığının orta, sosyal arkadaşlık alt boyutunun ortanın üzerinde 

ve duygusal yoksunluk alt boyutunun ise düşük düzeyde seyrettiği 

görülmüştür. 

Akduru ve Semerciöz (2017) belediye çalışanlarının örgütsel dedikodu 

ve yalnızlık eğilimlerini belirlemiştir. Araştırmacılar, çalışanların 

dedikodu eğilimlerindeki artışın onların sosyal arkadaşlık ve duygusal 

yoksunluktan oluşan işyeri yalnızlıklarını olumlu yönde geliştirdiğini 

saptamıştır. Çalışmada, iletişimin desteklenerek olumsuz dedikodu 

ortamının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Akın ve arkadaşları (2018) yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin 

psikolojik sözleşme ihlali algısı ve örgütsel yalnızlıkları arasındaki ilişkiyi 

sorgulamıştır. Öğretmenlerin özellikle yönetsel süreçlerde psikolojik 

sözleşmelerin ihlal edilmesi durumunda, hem sosyal hem de duygusal 

açıdan yalnızlık hislerinin giderek arttığı saptanmıştır.  
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7. İşyeri yalnızlığı ile mücadele yöntemleri 

İşle ilgili yalnızlığın tanımını 'bir çalışma ortamında çalışanlar arasında 

kaliteli kişilerarası ilişkilerin algılanan eksikliğinin neden olduğu sıkıntı' 

olarak yeniden ele aldığımızda, yalnızlığı hafifletmeye yönelik 

müdahaleler, gerçek ve arzu edilen kişilerarası ilişkiler arasındaki boşluğu 

kapatabilmelidir. Bu bakımdan birey, yalnızlığın yükünü hafifletmek için 

anlamlı insan teması deneyimlemeli ve bir dahil olma duygusu 

hissetmelidir (Wright, 2009: 26). Çalışanın yalnızlığını hafifletmek için 

yapılacak en uygun müdahale, yalnızlığın nedenini ortaya koymaktır 

(Wright, 2009: 27; Wright, 2015; 131). Örneğin çalışan birey, iş stresi 

yaşıyorsa, stresini hafifletici terapiler alabilir ve bu da yalnızlığı 

hafifletebilir. 

Olumlu sosyal ilişkileri teşvik eden ve aidiyet duygusunu vurgulayan 

örgütsel değerler ön plana çıkarılarak sağlıklı bir çalışma ortamı 

oluşturulabilir. Bu doğrultuda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimler ile, 

çalışanlar ve özellikle üst yönetim, bir güven, aidiyet, açıklık ve paylaşılan 

değerler iklimi oluşturmaya yardımcı davranış türlerine yönlendirilebilir. 

Bu davranışlar doğrultusunda, çalışanlar birbirlerinden destek aramaya 

teşvik edilebilir (Wright, 2009: 26; Wright, 2015: 130). Çalışma 

ortamındaki korku ve çatışmayı azaltmak açısından kabul edilebilir ve 

kabul edilemez çalışma davranışları açıkça belirlenebilir ve davranış 

değişikliği gerektirenlere aktif olarak koçluk yapılabilir (Wright, 2009: 

26). 

Yöneticiler, rollerinin bir parçası olarak, çalışanların sosyal 

bağlantılarla ilgili sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli 

akran ve ekip desteği oluşturmaya yardımcı olabilirler. Bu tür sosyal destek 

kaynakları, çalışanların kişisel veya işle ilgili konular hakkında özgürce 

konuşmalarını sağlayabilir. Böylelikle, işyerinde fiili ve istenen ilişkiler 

arasındaki algılanan yetersizliği düzeltmeye yardımcı olunabilir (Wright, 

2015: 131). 

İşle ilgili yalnızlık için yararlı olabilecek bir başka müdahale de günlük 

tutmaktır. Bu yaklaşım, travma yaşayan bireylere yardımcı olmayı 

amaçlamakta ve katılımcıların kişisel bir travmatik olay hakkında 

yazmalarını sağlamaktadır (Wright, 2009: 27). 

8. Sonuç  

Bu kitap bölümünde, işyeri yalnızlığının öncülleri ve işyeri 

yalnızlığının etkileri incelenen araştırmalar çerçevesinde sınıflandırılmaya 

çalışılmıştır. Bu sınıflandırma nihai sonuçlar olarak düşünülmemeli ve 

yapılan araştırmaların örneklemleriyle sınırlı oldukları göz önünde 

bulundurulmalıdır. İleride yapılacak daha kapsamlı araştırmalar ile bu 

sınıflandırma daha bilimsel çerçevede değerlendirilebilecektir. 

215



 

İşyeri yalnızlığına yol açan bireysel öncüller arasında; sosyo-

demografik özellikler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, unvan, kıdem, 

ücret), kişilik, kültürel zeka, işe cezbolma, psikolojik sermaye, algılanan 

güç mesafesi, aile desteği, özel insan desteği, arkadaş desteği olduğu 

belirlenmiştir. Örgütsel öncüller arasında ise; istismarcı yönetim, örgütsel 

destek, algılanan yönetici desteği, etik liderlik, personel (yapısal) 

güçlendirme, örgütsel dedikodu, psikolojik sözleşme ihlali olduğu 

saptanmıştır. 

Örgütsel yalnızlığın bireysel etkileri arasında; performans, iş ve yaşam 

tatmini, işten ayrılma niyeti, algılanan yönetici desteği, işyerinde dışlanma, 

presenteeism ve öznel iyi oluş olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel etkiler 

arasında ise; örgütsel sinizm, lider-üye etkileşimi, örgüt iklimi ve örgütsel 

vatandaşlık olduğu ortaya konulmuştur.  

İşyeri yalnızlığı ile mücadele ederken, yöneticiler bu öncülleri ve 

etkileri göz önünde bulundurabilirler. Yalnızlığı tetikleyen faktörler doğru 

olarak saptanabilir ise, amaca yönelik daha etkin baş etme mekanizmaları 

geliştirilebilir.  
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1.Giriş 

Küreselleşme ve çok uluslu şirketler, toplumların ve bireylerin 

hayatında hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

olumlu ve olumsuz sonuçlar ekonomik, sosyal, politik, kültürel vb. farklı 

boyutlarda olabilmektedir. Küreselleşmeden olumlu ve olumsuz etkilenen 

alanlardan biri de sağlıktır. Örneğin, küreselleşme ile yeni bilgiye ve 

teknolojiye ulaşım kolaylaşmıştır. Bu erişim olanağı ile salgın hastalıklara 

karşı alınacak tedbirler de hızlı olmaktadır. Küreselleşme, medikal turizm 

ve tele-tıp gibi yeni sağlık hizmeti çeşitlerini ortaya çıkarmış, böylece 

sağlık hizmet kalitesinde artış ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin olumsuz 

etkileri ise toplumlar arasında eşitsizliğin artması, Batılı yaşam tarzının 

yaygınlaşması ile birlikte kronik hastalıkların artması ve ilaç endüstrisinin 

verdiği zararlar olarak sıralanabilir (Hayran, 2020: 1)  

İlaç, insan sağlığını etkileyen çok önemli bir maddedir ancak yararları 

tartışma konusudur. Sağlıkta sosyal belirleyiciler daha önemliyken, 

küreselleşme ile ilaç endüstrisi her sağlık probleminin çözümünün ilaç 

olduğunu tıp otoritelerinin benimsemesini sağlamıştır. Örneğin, McKeown 

(1976)’un yaptığı bir çalışmada 1750-1950 yılları arasında meydana gelen 

ölümler incelenmiş, o tarihlerde antibiyotik ve aşılar henüz bulunmamış 

olmasına rağmen enfeksiyon kaynaklı ölümlerde hızlı azalmalar olduğu 

görülmüştür. Bunun da yaşam tarzı ve hijyen koşullarına bağlı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. İlaç endüstrisi, az görülen hastalıkları ne kadar 

öldürücü olurlarsa olsunlar, yatırım alanı olarak görmemektedir. Hayati 

önemdeki akut hastalık tedavisine yönelik ilaç üretimi yerine, kronik 

hastalık tedavisine yönelik ilaç geliştirilmesi ve üretilmesi tercih 

edilmektedir. Üretilen pek çok yeni ilaçta, az gelişmiş ülkelerin sahip 

olduğu doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Ancak, patent uygulamasından 

dolayı söz konusu doğal kaynakların kullanım hakkı küresel ilaç 

şirketlerinindir. Örneğin, küresel şirketler, viral enfeksiyon tedavisinde 

endikasyon olmasa bile antibiyotik kullanımını, bazı ilaçların tedavi süreci 

bittikten sonra da kullanılmasını teşvik etmektedirler (Hayran, 2020: 17-

18).  

İlaç endüstrisinin neredeyse tamamı, gelişmiş ülkelerin tekelindedir. 

Aynı zamanda büyük Ar-Ge yatırımlarının yapıldığı bir endüstri olduğu 

için yeni geliştirilen ilaçlar ile ilgili olarak patent hakları sıkı bir şekilde 
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denetlenmektedir. Yeni geliştirilen bir ilacın patent hakkı süresinin 20 yıl 

olması, ilacı geliştiren şirketin tekel konumuna gelmesine yol açmaktadır. 

Az gelişmiş yoksul ülkeler ise hem Ar-Ge çalışması yapamadıkları için 

hem de ilaç endüstrileri güçsüz olduğu için gelişmiş ülkelerdeki patent 

sahibi ilaç şirketlerine daha çok bağımlı hale gelmesine sebep olmaktadır. 

Bu doğrultuda yetersiz kaynakları sebebiyle bu ülkelerin insanları temel 

ilaçlara erişememektedir. Örneğin, her 30 saniyede bir Afrikalı çocuk, 

sıtmadan hayatını kaybetmektedir. Sıtma hastalığı için 1934 yılında 

geliştirilen ilaç (chloroquine) hala kullanılmakta olup, o zamandan bu yana 

bu konuda bir gelişme sağlanmamıştır. 1975 yılından 1997 yılına kadar 

ilaç piyasasına 1223 yeni ilaç çıkarılmıştır. Ancak bu ilaçların yalnızca 

%13’ü yaygın tropikal hastalıklara yöneliktir (Hayran, 2001:1; Ancian, 

2003).  

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerini yönlendiren ve küreselleşme 

ile birlikte gücü artan ilaç endüstrisinin ve çok uluslu ilaç şirketlerinin 

dünya ilaç endüstrisindeki paylarının ve satış hacimlerinin ortaya 

konulmasıdır. Bu doğrultuda, küreselleşmede çok uluslu şirketlerin rolü, 

küresel ilaç endüstrisi ve çok uluslu ilaç şirketleri incelenmiştir.  

2.Küreselleşme Ve Çok Uluslu Şirketler 

Küreselleşme gerçek anlamda, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan bir 

süreçtir. II. Dünya Savaşı sonrasında, ülkeler arasındaki problemlerin 

giderilmesi ve üretim sistemlerinin gelişmesiyle kendi ülkeleri ölçeğinde 

üretim ve satış faaliyetinde bulunan büyük şirketler, ülkeler arasında 

faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu şirketler, gelişmiş teknolojileri ile 

birlikte dünya ekonomisinin nabzını tutmakta olup, birçok devletin 

GSYİH’sından daha fazla gelir ve kâr elde edecek seviyeye gelmişlerdir 

(Kamacı ve Turan, 2018:91).  Küreselleşme süreci, birincisi 1945-1986 

yılları arasını kapsayan birinci dönem ve ikincisi 1986 sonrası dönem 

olmak üzere iki bölümde gerçekleşmiştir. Birinci dönem Uruguay turu 

dönemi olup dünya ticaret görüşmelerinin başladığı, uluslararası mal 

ticaretine ağırlık verilen dönemdir. İkinci dönem, hizmet ticaretine ağırlık 

verilen dönemdir ve Uruguay turu görüşmelerinden sonra başlamıştır 

(Yıldız ve Turan, 2010:39). 

OECD’ye göre küreselleşme bir uluslararası ticaret modeli olup, 

işletmelerin yeni pazarlara açılmasını ve maliyetlerini düşürmelerini 

sağlar. Küreselleşme ülkeler arasında hareketliliğin ve rekabetin artmasına 

işaret eder. Çok uluslu şirketler, küreselleşmenin temel aktörleridir 

(Güldür ve Özçelikay, 2019:66; Kesic, 2009:65). 1980’li yıllarda 

küreselleşme dinamikleri içinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

çok uluslu şirketler ön plana çıkmaya başlamıştır. Küreselleşme süreci, 

gelişmekte olan ülkelerin (çevre ekonomiler), gelişmiş ülkelere (merkez 

ekonomiler) neoliberal politikalarla uyumlandırılmasını sağlamıştır. 
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Böylece küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerin 

çıkarını kollamayı amaçlayan serbest pazar oluşturmaya yönelik politikalar 

geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu doğrultuda çok uluslu şirketlerle 

bağlantılı olan doğrudan yabancı sermaye hareketleri artmıştır (Abacıoğlu, 

2009:1). 

Serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme ve serbestleşme 

küreselleşmenin temel özellikleridir. Bununla birlikte küreselleşme, 

sermayenin büyümesini ve yaygın dağılımını artırmayı amaçlayan bir 

süreç olarak da görülebilir. Bu süreçte küreselleşme, kendisine hizmet 

etmeyen değerleri ve kuralları yok etmiştir. Küreselleşme, ilaç endüstrisi 

üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmuş, ciddi ve kaçınılmaz çelişkilere 

ve çatışmalara neden olmuştur (Semin ve Güldal, 2008:380).  

Merkezi belli bir ülkede yer alan, hem merkez dışında birçok ülkede 

üretim ve satış faaliyetinde bulunan, hem de söz konusu ülkelerin 

varlıklarını bir ölçüde kontrol edebilen kâr amaçlı şirketler, ulusötesi 

şirketler olarak nitelendirilmektedir (Dura ve Kılıçarslan, 2011:86). Bir 

şirketin, eğer dış satış ve dış üretimde en az %10 oranında sahipliği 

bulunuyorsa veya ülke dışında tamamına sahip olduğu bir alt şirketi varsa 

ya da 3 veya daha fazla ülkede bağlı ortaklıkları varsa, bu şirket çok uluslu 

şirket sayılmaktadır (Canan, 2014;1; Rugman, 2005:44). Doğrudan 

yabancı sermaye yatırımı yapan, birden fazla ülkede üretim faaliyetinde 

bulunan şirketler, ulus ötesi şirket veya çok uluslu şirket adı ile 

anılmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte güç kazanan sanayi şirketleri 

uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamışlar, 20. yüzyılın başından 

itibaren tekelleşmeye ve küreselleşmeye yönelmişlerdir. Yatırım yaptıkları 

ülkelerden elde ettikleri kârları kendi ülkelerine transfer ederek, rakip 

şirketlere karşı güç kazanmışlar, birleşme ve satın almalar yoluyla büyük 

dünya şirketleri haline gelmişlerdir (Dura, 2014:1).  

3.Küresel İlaç Endüstrisi 

İlaç sektörü, hem ticaret hacmi ve üretim kapasitesi bakımından 

ekonomide kritik bir sektördür hem de faaliyet konusu sebebiyle insan 

yaşamını ve sağlığını etkilemektedir. İlaç sektörünün konusu olan ilaç, 

hastalıkların tedavisinde ve canlıların bozulan fonksiyonunu düzeltmekte 

kullanılan ürünler olup, diğer ekonomik ürünlerden farkı, ikame edilemez 

olması, yani gerekli olan ilacın yerine başka bir ürünün 

kullanılamamasıdır. İlacın bu özelliği sebebiyle ilaç sektörü dünyada en 

kritik sektördür (www.vergigundem.com, 12.10.2020). Ayrıca ilaç 

endüstrisi bireylerin yaşam döngüsünde en temel ihtiyaç olan sağlığa 

yönelik üretim yaptığı için ekonomide kritik bir endüstridir. Son on yılda 

yılda ortalama % 4 oranında büyüyen ilaç piyasası, 2018 yılında % 5 

oranında büyümüş ve 1,2 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşmıştır (A&T 

Bank, İlaç Sektörü, 2019).  
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Şekil 1: Küresel İlaç sektörü Büyüklüğü (milyar dolar) 

Kaynak: A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019. 

Bu doğrultuda ilaç piyasasına ilişkin bir değerlendirme yapılacak 

olursa, ilaç sektörünün muazzam büyüklükte olduğu görülmektedir. Şekil 

1’de görüldüğü gibi 2019 yılı itibariyle ilaç endüstrisinde 1.245 trilyon 

dolarlık üretim ve satış değeri gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de 2017 yılında 

dünya ilaç pazarının bölgesel dağılımı görülmektedir. 2017 yılı satışlarına 

göre, Dünya ilaç pazarında en büyük pay % 48,1 ile ABD ve Kanada’dan 

oluşan Kuzey Amerika’ya aittir. Kuzey Amerika’dan sonra % 22,2 pay ile 

ikinci sırada Avrupa gelmektedir. Afrika, Asya ve Avustralya’nın ilaç 

pazarındaki payı (Japonya dahil) %17, Japonya’nın %7,7, Latin 

Amerika’nın payı ise % 5,1’dir. 

 

Şekil 2: Dünya İlaç Pazarının Dağılımı (2017) 

Kaynak: EFPIA, https://efpia.eu/publications/data-center/the-pharma-industry-in-

figures-economy/world-pharmaceutical-market/, 22.09.2020. 

Tablo 1’de dünya ilaç sektörü satışlarının 1998, 2008, 2018 ve 2019 

yılları itibariyle bölgesel dağılımları yer almaktadır. Tablo 1’e göre ilaç 

pazarındaki paylar, ilaç endüstrisinde üç bölgenin öne çıktığını 
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göstermektedir. Bu bölgeler, ABD ve Kanada’dan oluşan Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Asya, Afrika ve Avustralya’dan oluşan diğer ülkelerdir.  

Tablo 1: Dünya İlaç Sektörü Satışlarının Bölgesel Dağılımının 

Karşılaştırılması 

Bölge 1998 2008 2018 2019 

Kuzey Amerika 

ülkeleri 

% 39,1 %40,3 % 48,9 % 48,7 

Avrupa % 28,8 %32 % 23,2 %22,9 

Japonya % 13,3 %9,9 % 7,4 %7,2 

Latin Amerika % 7,6 %6,0 % 3,3 %4,1 

Diğer ülkeler 

(Japonya dahil) 

% 11,2 %11,7 % 17,1 %17,1 

Kaynak: Yaşgül (2002), Petrol İş Araştırma (2010), EFPIA Key Data (2019) ve EFPIA 

Key Data (2020). 

Dünya ilaç endüstrisinde 2019 yılında üretimin %48,7’si Kuzey 

Amerika’da yapılırken, %22,9’u Avrupa ülkelerinde yapılmıştır. Brezilya, 

Hindistan, Rusya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin de ilaç 

endüstrisinde pazar payı artmaktadır (A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019). 

2019 yılında Japonya’nın payı %7,2, Latin Amerika’nın payı %4,1 ve diğer 

ülkelerin payı (Japonya dahil) %17,1olarak gerçekleşmiştir. 1998 yılına 

göre satışlarını en fazla artıran bölgenin Kuzey Amerika olduğu 

görülmektedir. Diğer ülkelerin (Japonya hariç) satışları da artış 

göstermiştir.  

İlaç endüstrisinde üretimi ve pazar payı büyümekte olan ülkeler, IMS 

Sağlık Şirketi tarafından 2010 yılında “Pharmerging” piyasaları olarak 

anılmaya başlanmıştır. Bu piyasalar içinde, Çin 1. seviye, Brezilya, 

Hindistan ve Rusya 2. seviye, Polonya, Arjantin, Ukrayna, Meksika, 

Venezuela, Romanya, Suudi Arabistan, Kolombiya, Vietnam, Güney 

Afrika, Cezayir, Tayland, Endonezya, Mısır, Pakistan, Nijerya ve Türkiye 

ise 3. seviye ülkeler olarak tanımlanmıştır. 2012 yılında “Pharmerging” 

piyasaları küresel ilaç endüstrisinde dörtte bir paya sahipti. 2017 yılı sonu 

itibariyle bu pay üçte bir olarak gerçekleşmiştir (A&T Bank, İlaç Sektörü, 

2019). 

2014-2019 döneminde ilaç satışlarının coğrafi dağılımına bakıldığında 

satışların % 62,3’ ünün ABD’ye, %18.4’ünün Avrupa (ilk 5 yani Almanya, 

Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık)’ya, %6,5’inin Japonya’ya, 

%2,4’ünün Pharmerging piyasalarına (yükselen ilaç piyasaları yani 

Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Şili, Çin, Mısır, 

Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, 

Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye ve Vietnam) ve 
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%10,4’ünün diğer bölgelere ait olduğu görülmektedir (European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Organizations, EFPIA, 2020).  

Şekil 3’te 2018 yılında Dünyanın üçüncü büyük sektörü olan küresel 

ilaç endüstrisinde en fazla payı olan 20 ülkeye ait pazar hacimleri yer 

almaktadır. Dünya ilaç pazarında ABD lider konumundadır.  

 

Şekil 3: Ülkelere Göre Dünya İlaç Pazarı (2018) 

Kaynak: İEİS, http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/32/dunya-ilac-pazari, 

22.09.2020. 

Şekil 3 incelendiğinde, ABD’den sonra ilaç endüstrisinde Çin ve 

Japonya’nın en çok paya sahip olduğu görülmektedir. 2018 yılında hacmi 

1,2 trilyon dolar olan küresel ilaç pazarının % 90’ına, en yüksek payı olan 

10 ülke sahiptir (A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019). Tablo 2’de ise, 2016, 

2017 ve 2018 yıllarında en fazla payı olan 10 ülkenin piyasa hacimleri 

bulunmaktadır.  

Tablo 2: Ülkelere Göre Dünya İlaç Pazarının Karşılaştırılması  

Dünya İlaç Pazarı (milyar dolar) 2016 2017 2018 

ABD 450,6 457,0 485 

Çin 80,3 84,6 132 

Japonya 80,1 76,0 86 

Almanya 40,7 43,0 54 

Fransa 33,1 34,2 37 

İtalya 28,6 30,3 34 

Brezilya 21,0 25,4 32 

İngiltere 23,8 23,5 28 

İspanya 20,9 21,9 25 

Kanada 19,3 21,0 22 

Kaynak: A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019; İEİS, http://www.ieis.org.tr/,  22.09.2020. 
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Tablo 2’ye göre diğer ülkelere nispeten çok büyük miktarda olan 

ABD’nin piyasa hacmi 2016 yılında 450,6 milyar dolar iken, 2018 yılı 

itibariyle 485 milyar dolara kadar yükselmiştir. Çin’in 2016 yılında 80,3 

milyar dolar olan hacmi de 2018 yılı itibariyle 132 milyar dolara 

yükselmiştir. Tablonun geneline bakıldığında ilk 10 ülkenin piyasa 

hacminin artış gösterdiği görülmektedir.  

4.Çok Uluslu İlaç Şirketleri 

İlaç endüstrisi günümüzde küresel güç olarak kullanılmaktadır. Çok 

uluslu ilaç şirketleri küreselleşen dünyada ilaç endüstrisinin yönlendiricisi 

konumundadır. İlaç endüstrisi, hem jenerik ilaç firmaları hem de markalı 

firmalar açısından, büyük ilaç firmaları tarafından yönlendirilmektedir 

(McAlice, 2009:34). Oligopolistik bir yapıda olan ilaç endüstrisi 

incelendiğinde fiyat rekabetinin olmadığı, rekabetin fiyat dışı yollarla 

yapıldığı görülmektedir. İlaç sanayiinde rekabet üç koşula bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Birincisi tüketicinin ilaca karşı duyarlı olması, ikincisi; 

ilaç sanayiinde çok sayıda çok uluslu şirketin faaliyet göstermesi ve 

üçüncüsü de ilaç sanayiinin diğer imalat sanayi kollarından farklı özellikler 

göstermesidir (Abacıoğlu, 2009:1).  

İlaç piyasasında üretim yapan firmalar büyük ölçekli ve küçük ölçekli 

firmalardan oluşmaktadır. Büyük ölçekli firmalar, uluslararası piyasalara 

yönelik olarak üretim yaparken, küçük ölçekli firmalar bölgesel ya da 

ulusal piyasalara ürün sağlamaktadır (Kaynak, 2016: 50; OECD, 2003: 

27).  Uluslararası piyasalara yönelik üretim yapan küresel düzeydeki 

firmalar büyük ölçekte Ar-Ge yatırımı yapmakta, patent sayısı çok olan 

ilaç endüstrisinde hâkim güç durumundaki firmalardır. Küçük ölçekli 

firmalar ise ya patent süresi biten ilaçları ya da çok uluslu firmaların 

ürünlerini lisans karşılığı üretmektedirler (Kaynak, 2016: 50; Karakoç, 

2005).   

İlaç endüstrisinde yeni ilaç geliştirmek için yapılan Ar-Ge yatırımları 

ve patent son derece önemlidir. Patent, yeni ilaç geliştiren şirketin söz 

konusu ilacı üretme, kullanma veya satma hakkı olup ürünü belirli süre 

rekabetten korumasıdır. Patentler, orijinal ilaç geliştirildiğinde 

alınmaktadır. İlaç şirketlerinin rekabet gücünü belirleyen de büyük ölçüde 

orijinal ilaçlar için alınan patent hakkıdır. Orijinal ilaçların koruma süresi 

bittikten sonra ise bu ilaçların eşdeğeri olan jenerik ilaçlar üretilip 

satılmaktadır. Jenerik ilaçlar dünya ilaç piyasasının dörtte birini 

oluşturmakta olup gelişmekte olan piyasalarda daha çok üretilip 

satılmaktadır. Jenerik ilaçların üretiminde veri koruma ve veri 

münhasıriyeti esaslarına dayanan kurallar da belirlenmiştir. Veri koruma 

ile içeriğinde yeni bir kimyasal madde bulunan ilaç ya da zirai kimyasal 

ürünün satılması için, ülke otoritesine sunulması zorunlu verilerin 

açıklanmaması, haksız ticari kullanıma karşı korunması söz konusudur. 
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Veri münhasıriyeti ülkeden ülkeye değişen, patente ek bir pazar 

korumasıdır ve jenerik ilaç ruhsat başvurularının sağlık otoritesi tarafından 

belirli bir süre kabul edilmesini engeller (Petrol-İş Araştırma, 2010). 

1970’li yılların ikinci yarısından sonra, ilaç endüstrisinde küresel 

alanda fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi için başında uluslararası 

ilaç firmalarının bulunduğu bir baskı mekanizmasının geliştirilmesi söz 

konusu olmuştur. Yeni ilaç geliştirmenin maliyetinin, rekabetin ve ilaç 

sektöründeki düzenlemelerin artması, bu düzenlemeler sonucunda ilaçta 

patent süresinin kısalması, gelişmekte olan ülkelerin ilaç üretiminde 

güçlerinin artması ile birlikte, çok uluslu ilaç şirketleri küresel fikri 

mülkiyet hakları lobisinde etkin aktörler olmuşlardır (Yaşgül, 2016: 23). 

Merkez ülkelerinde, başta dünyadaki ilaç endüstrisini yönlendiren ABD’de 

ve yatırım yaptıkları ülkelerin mevzuatlarını kendi lehlerine değiştirmek 

için lobi faaliyetlerinde bulunmaktadırlar (Canan, 2014:13). 

İlaç endüstrisinde fikri mülkiyet hakları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ 

ne üye ülkelerin 1995’te imzaladığı “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Hakları” (TRIPS: Trade Related Intellectual Property Rights) Anlaşması 

ile belirlenmiştir. Söz konusu anlaşma, orijinal ilaç üreten gelişmiş ülkeler 

ve şirketler lehine hükümler taşımaktadır. Bu anlaşma ile jenerik ilaç 

üretimi sıkı kurallarla belirlenmektedir. TRIPS Anlaşması, patent haklarını 

korumakta, çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ülkelere girmesini ve 

kârlarını ülke dışına çıkarmalarını kolaylaştırmaktadır (Canan, 2014:4; 

Lippoldt,2006:3).  

Tablo 3’te 2000 yılında ve 2018 yılında lider ilaç firmalarının pazar 

payları yer almaktadır. 2000 yılında küresel ilaç pazarında en yüksek payın 

%7,3 ile Pfizer olduğu görülmektedir. Toplam sektörün üçte birinden 

fazlası GlaxoSmithKline (%6,90), Merck & Co (%5,20), AstraZeneca 

(%4,50), Bristol-Myers Squibb (%4,20), Novartis (%3,90), Johnson & 

Johnson (%3,90), Aventis (%3,60), Pharmacia (%3,20) ve American 

Home Products (%3) tarafından kontrol edilmektedir. 

Tablo 3: Lider İlaç Firmaları Pazar Payları (%) 

Firma Ülkesi 2000 Firma  Ülkesi  2018 

Pfizer ABD 7,30 Pfizer ABD 5,6 

GlaxoSmithKline İngiltere 6,90 Novartis İsviçre 5,44 

Merck & Co ABD 5,20 Hoffmann-La Roche 

Ltd 

İsviçre 4,69 

AstraZeneca İngiltere 4,50 Merck & Co Inc  ABD 4,44 

Bristol-Myers 

Squibb 

ABD 4,20 Johnson & Johnson 

(J&J) 

ABD 4,27 
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Novartis İsviçre 3,90 GlaxoSmithKline Plc  İngiltere 4,19 

Johnson & Johnson ABD 3,90 Sanofi * Fransa  4,11 

Aventis Fransa 3,60 AbbVie Inc  ABD 3,43 

Pharmacia ABD 3,20 Bayer AG Almanya 2,84 

American Home 

Products 

ABD 3 Eli Lilly ve Co  ABD 2,57 

*2004 yılında Sanofi-Synthélabo ile Aventis şirketlerinin birleşmesi sonucu 

kurulmuştur. 

Kaynak: Yaşgül, 2002; ABPI, 2000 ve https://www.pharmaceutical-

technology.com/features/top-pharmaceutical-companies/, 07.10.2020. 

Global Data’nın 2018 yılında yayımladığı Küresel İlaç Sektörü raporu, 

küresel ilaç pazarında en yüksek payın %5,6 ile Pfizer olduğunu 

belirtmektedir. Toplam sektörün üçte birinden fazlası Novartis (%5,44), 

Roche (%4,69), Merck (%4,44), Johnson & Johnson (%4,27), 

GlaxoSmithKline (%4,19), Sanofi (%4,11) ve AbbVie (%3,43) tarafından 

kontrol edilmektedir. İlaç endüstrisinde bir ilacın patent süresi bittiği 

zaman, eşdeğer ilaç üreten şirketler piyasaya girebilmektedir. Ancak, 

eşdeğer ilaç şirketi tekellerin baskısı, ilaç fiyatlarının düşmesini 

engellemektedir (A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019). TRIPS Anlaşmasından 

sonra yapılan fikri mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemeler sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerde ulusal şirketlerin ilaç üretimi güçleşmiştir 

(Yaşgül, 2016: 22). Şekil 4’te Pharmerging grubu ülkelerde 2018 yılında 

çok uluslu ilaç şirketlerinin ülkelerin ilaç endüstrisindeki payları 

görülmektedir.  

 

Şekil 4: Çok Uluslu İlaç Şirketlerinin Ülkelerin İlaç Endüstrisindeki 

Payları (2018) 

Kaynak: A&T Bank, İlaç Sektörü, 2019. 

Pharmerging grubu ülkelerde yerel şirketlerin daha fazla pazar payına 

sahip olduğu ülkeler Çin, Brezilya, Hindistan ve Pakistan iken, çok uluslu 
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şirketlerin daha fazla pazar payına sahip olduğu ülkeler Rusya, Türkiye, 

Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan’dır.  

Orijinal ilaç üretimini geliştirecek tedbirler alınmadığı, Ar-Ge’ye 

yeterli kaynak ayrılmadığı takdirde ilaç üretimini yeni kurallara uyumlu 

hale getiremeyen ilaç şirketleri, ya iflas edecek ya da çok uluslu ilaç 

şirketleri tarafından satın alınacaktır. Bu da dışa bağımlılığı artıracaktır. 

İlaç endüstrisindeki bu tekelleşme sonucunda, ilaç kullananlar daha 

pahalıya ilaç satın almak durumunda olacaktır. Bir yandan ilaç fiyatlarının 

sürekli yükselmesi, büyük ilaç tekellerinin kârlarını aşırı yükseltmekte, bir 

yandan jenerik ilaçlar daha düşük maliyetle üretilebildiği için, orijinal 

ilaçların daha ucuza üretilebileceği tartışma konusu olmaktadır. Jenerik 

ilaçların üretimi, orijinal ilaçların veri koruma sürelerine bağlı olduğu için, 

patent sayılarının düşmesi ve yeni ilaç üretiminin giderek azalması ile 

birlikte, jenerik ilaç piyasasında da şirket birleşme ve satın almalarının 

artması dolayısıyla tekelleşmenin de artması söz konusu olacaktır (Petrol-

İş Araştırma, 2010.). 

Çok uluslu ilaç şirketlerinin küreselleşme ile ilişkisini anlamak için 

Tablo 4’ te bulunan en büyük 10 ilaç şirketini incelemek yeterlidir. 2018 

yılında 1 trilyon 205 milyar dolar olan dünya ilaç piyasası satışları 

içerisinde ilk 10 ilaç şirketinin toplam satışı 490 milyar 558 milyon 

dolardır. 2019 yılında ise 1 trilyon 245 milyar dolar olan toplam ilaç 

satışları içinde ilk 10 ilaç şirketinin satış tutarı 514 milyar 277 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Dünya ilaç piyasasının neredeyse yarısı çok uluslu 

ilaç şirketlerinin kontrolündedir.  

Tablo 4: Küresel Satışa Göre İlk 10 İlaç Firması (milyon dolar) 

 2018 2019 

S Firma Ülke Satış  Firma  Satış  

1 Johnson & 
Johnson 

ABD 79.450 Johnson & 
Johnson  

81.581 

2 Roche Group İsviçre 56.634 Roche Group 60.846 

3 Pfizer ABD 52.546 Sinopharm 59.980 

4 Bayer Almanya 51.933 Pfizer 53.647 

5 Sinopharm Çin 51.844 Novartis 53.166 

6 Novartis İsviçre 50.135 Bayer 46.798 

7 Sanofi Fransa 40.810 Merck 42.294 

8 Merck ABD 40.122 Sanofi 42.104 

9 GlaxoSmithKline İngiltere 38.868 GlaxoSmithKline 41.108 

10 AbbVie ABD 28.216 AbbVie 32.753 
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 Toplam   490.558 Toplam  514.277 

 Dünya toplamı  1.205.000 Dünya toplamı 1.245.000 

Kaynak: https://fortune.com/global500/, 01.10.2020. 

Çok uluslu şirketlerin hızla gelişmesi, zaman içinde ulus devletlerin 

yerini alabilecekleri olasılığını ortaya çıkarmıştır (Dura, 2014:1). Söz 

konusu şirketlerden bazılarının elde ettiği gelir, ülkelerin elde ettikleri milli 

gelirden daha fazladır. Örneğin, Wal-Mart, Exxon-Mobil ve Shell gibi 

şirketlerin yıllık gelirleri, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Arjantin, 

Portekiz gibi ülkelerin millî gelirinden daha fazladır. (Dura, 2012:1). 

Benzer durum çok uluslu ilaç şirketleri için de söz konusudur.  

Tablo 5’te küresel satışa göre ilk 10 ilaç firmasının satış hacimleri ile 

bazı ülkelerin GSYİH’ları ile karşılaştırılması yapılmıştır.  

Tablo 5: Küresel Satışa Göre İlk 10 İlaç Firması İle Ülkelerin 

Karşılaştırılması (2018-2019) 

 2018 

Firma Satış 

(milyon $) 

Ülke Bulunduğu 

Kıta 

GSYİH 

(milyon $)*  

Johnson & Johnson 79.450 Uruguay Amerika 76.230 

Roche Group 56.634 El Salvador Amerika 56.623 

Pfizer 52.546 Bosna Hersek Avrupa 49.634 

Bayer 51.933 Estonya Avrupa 48.064 

Sinopharm 51.844 Zimbabwe Afrika 46.261 

Novartis 50.135 Mali Afrika 44.584 

Sanofi 40.810 Botsvana Afrika 40.687 

Merck 40.122 Arnavutluk Avrupa 39.653 

GlaxoSmithKline 38.868 Ermenistan Asya 38.417 

AbbVie 28.216 Nijer Afrika 27.486 

 2019 

Firma Satış 

(milyon $) 

Ülke  GSYİH 

(milyon $)* 

Johnson & Johnson 81.581 Uruguay Amerika 77.732 

Roche Group 60.846 Gürcistan Asya 58.173 

Sinopharm 59.980 Honduras Amerika 58.139 

Pfizer 53.647 Bosna Hersek Avrupa 52.128 

Novartis 53.166 Estonya Avrupa 51.486 
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Bayer 46.798 Madagaskar Afrika 46.237 

Merck 42.294 Ermenistan Asya 42.057 

Sanofi 42.104 Arnavutluk Avrupa 41.371 

GlaxoSmithKline 41.108 Mozambik Afrika 40.493 

AbbVie 32.753 Mauritious Afrika 30.303 

*satın alma gücü paritesine göre 

Kaynak: Firmalar ve satışları  https://fortune.com/global500/, 01.10.2020 ve ülkeler ve 

GSYİH değerleri https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD, 01.10. 

2020. 

Jarblad’a göre en büyük çok uluslu şirketler, yurt dışında üretim ve 

dağıtım yapmaktadır ve küresel ekonominin teknoloji, finans, enerji, 

güvenlik vb. pek çok alanına hâkimdirler (Jarblad, 2002:11). Günümüzde 

çok uluslu şirketler, çok sayıda ulus-devleti geride bırakmıştır. 

Washington’da bulunan Politik Çalışmalar Enstitüsü, dünya GSYİH’sının 

% 28, 3’ ünün, en büyük çok uluslu şirketin toplam satışına denk geldiğini 

ifade etmektedir (Kamacı ve Turan, 2018:85; Ekin, 1999:33-34). Tablo 

5’te görüldüğü gibi küresel satışa göre ilk 10’da yer alan ilaç şirketlerinin 

satışları da, bazı ülkelerin GSYİH’sından daha fazladır.  

Dünyanın en kârlı kuruluşlarının faaliyet gösterdiği, muazzam bir nakit 

akışı ve uluslararası politika ve kamuoyu algısı üzerinde yaygın bir etkiye 

sahip olan çok uluslu ilaç endüstrisi, hala yılda milyonlarca insanı öldüren 

sıtma ve ishal gibi kolayca tedavi edilebilen hastalıkların salgınları da dâhil 

olmak üzere dünya çapındaki sağlık krizleriyle mücadele etmek için Dünya 

Sağlık Örgütü gibi uluslar üstü topluluklardan daha iyi bir konumdadır. 

Ancak bu ilerici hedefler, sektörün önceliği değildir. Büyük ilaç endüstrisi, 

neoliberal küreselleşmenin maliyetlerini düşürme ve kârı en üst düzeye 

çıkarma fırsatlarını kullanarak uluslararası halk sağlığı krizlerine doğrudan 

katkıda bulunmaktadır. Dış kaynaklı klinik araştırmalar, gelişmekte olan 

dünyanın nüfuslarını, gelişmiş dünyadaki hiç kimsenin riske atmak 

istemediği deneysel ilaç tedavilerine tabi tutarak sömürmektedir ve 

sonuçlar, kültürel refah kavramlarını çarpıtarak kurumsal gelirlerini 

maksimize etmek için pahalı çok uluslu ilaç pazarlama kampanyalarında 

kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinin üretim, araştırma ve geliştirme ve 

pazarlama olmak üzere her üç bölümü de, çok uluslu ilaç endüstrisinin 

yayılmasını sağlayacak ve etkisini artıracak şekilde, küreselleşmeyle 

etkileşime girmektedir. Yeni kurulan ilaç endüstrilerinin ve gelişmekte 

olan dünyanın hasta halklarının çok ihtiyaç duyulan ilaçları tedarik etme 

ve bunlara erişme yetenekleri zayıflatılırken, nüfusları büyük ilaç 

şirketlerinin maliyet düşürücü manevraları tarafından istismar 

edilmektedir (Pouw, 2008:2-3).  
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Abdelgafar (2006), küresel ilaç oyuncularının gelişmekte olan ülkeleri 

gündemlerine boyun eğmeye ikna etmek ve tehdit etmek için dış kaynak 

kullanımına işaret etmektedir. Örneğin, Mısır hükümeti, uyuşturucu fiyat 

kontrollerini ortadan kaldırmazsa, yabancı sözleşmeli ilaç üretim 

merkezlerini Körfez ülkelerine kaptırma tehdidi altındadır. İlaç üretiminin 

dış kaynak kullanımı için bu yöntemler ve tutumlar standartsa, o zaman 

gelişmiş ülkelerin halk sağlığının gelişmekte olan dünyanın halk sağlığı 

pahasına olacağı açıktır (Pouw, 2008:5). 

Tekil mega şirketler için mevcut kaynaklar (bir numaralı ilaç üreticisi 

Pfizer'in değerinin 200 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor), gelişmekte 

olan dünyanın, neoliberal küreselleşmenin sağladığı ulus ötesi faydalar 

nedeniyle ucuz işgücü ve uyuşturucu testi için sömürülmeye devam 

edeceğini de göstermektedir. Küreselleşme, önde gelen ilaç endüstrilerine 

yalnızca sağlık politikasına ve tüm dünya için ilaç erişimine hâkim olma 

gücü vermemiş, aynı zamanda, sağlık hizmetini kimin ve ne için vermeye 

değer olduğuna dair algılarını değiştirme yeteneği de vermiştir. 

Devletlerin, insanları koruma yükümlülüğü olmasına rağmen, yalnızca ilaç 

endüstrisinin bunu yapma kapasitesi vardır, ancak bunu yapma konusunda 

herhangi bir eğilim göstermemiştir (Pouw, 2008:19). 

Çok uluslu ilaç şirketleri, tekelleşme yolunda lobi faaliyetlerini 

artırarak insan sağılığını göz ardı etmekte, kanser gibi insan hayatını tehdit 

eden hastalıklar için ilaç sağlamamaktadır. Chaudri, 2011 yılında yaptığı 

çalışmada, patentli ilaçların sağladığı yüksek kârın tekelleşmeye sebep 

olduğunu, çok uluslu ilaç şirketlerinin kanser gibi hastalıklar için üretilen 

patentli ilaçları aşırı yüksek fiyatlarla pazarladığı sonucuna ulaşmıştır 

(Özbozkurt ve Yeşilkuş, 2019:4316; Chaudri, 2011:53).  

Peterson, 2014 yılında yaptığı çalışmada, Nijerya’daki ilaç tekeli çok 

uluslu şirketlerin, Afrika’da yüksek ilaç fiyatlarını korumak amacıyla, 

piyasada bulunan hayat kurtarıcı patentli ilaçları sakladığını, bu ilaçlara 

özel fiyatlandırma ve pazarlama sağladığını ifade etmektedir (Özbozkurt 

ve Yeşilkuş, 2019:4316; Peterson, 2014:129). 

Çok uluslu ilaç şirketlerinin kâr marjlarının çok yüksek olduğu 

konusunda da tartışma söz konusudur. Örneğin, Anderson (2014:1), 2013 

yılında ABD’nin büyük ilaç şirketi Pfizer’in kâr marjının %42 olduğunu, 

diğer büyük ilaç şirketlerinin (Hoffmann-La Roche, AbbVie, 

GlaxoSmithKline ve Eli Lilly) de kâr marjlarının %20’yi geçtiğini 

belirtmektedir.  

Ar-Ge maliyetlerinin yüksek olduğu iddiası olsa da, ilaç şirketlerinin en 

büyük maliyetini Ar-Ge değil, pazarlama maliyeti oluşturmaktadır. Üstelik 

söz konusu kâr marjlarına Ar-Ge maliyetleri zaten ilave edilmiştir. Ayrıca 

büyük ilaç şirketleri, patent sürelerini uzatmak için yoğun çaba 
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göstermekte, var olan iki ilacı birleştirerek veya aynı içeriğe sahip bir ilacın 

aynısını başka isimle üreterek de patent ömrünü uzatma yoluna 

gitmektedirler (Anderson, 2014:1) 

Eleştiri yapılan başka bir husus da doktorlar ve eczacılarla ilaçların 

yüksek fiyatla satılması için anlaşma yaptıkları, dergilerde deneme 

sürecindeki ilaçlarla ilgili olumsuz yönlerin yazılmayıp ilacın övüldüğü 

olumlu yazıların ön plana çıkarıldığıdır (Anderson, 2014:2). 

5.İlaç Endüstrisinde Birleşme Ve Satın Almalar 

İlaç endüstrisinde az sayıda ürün için kârların artması, her zaman daha 

fazla miktarda sermayenin sürdürülebilir olmasını gerektirmekte, bu 

sebeple de ilaç sektörünün en iyi oyuncuları, devasa mega birleşmelerde 

periyodik olarak birbirlerini yok etmektedir. Örneğin, Glaxo, Wellcome'ı 

devraldığında 14 milyar dolara mal olmuştur. GlaxoWellcome, 

GlaxoSmithKline'a dönüştüğünde 76 milyar dolar almıştır. İngiliz-İsveç 

AstraZeneca gerçek anlamda tek ama çok uluslu ilk firmalardan birini 

temsil ediyordu ve Pfizer agresif devralmalar yoluyla kendi genişleme 

markasını uygulamıştır. Tüm bu birleşmeler büyük ilaç şirketlerini tek bir 

devasa kurumsal tekelde bir araya getirecek gibi görünmektedir (Pouw, 

2008:19). 

Çok uluslu şirketler, jenerik ürünler ve geniş kapsamlı segmentler 

açısından giderek büyümekte ve satın alma, birleşme ve stratejik ittifak 

kurma yollarıyla da büyümektedir. Aynı doğrultuda uluslararasılaşma 

seviyelerini de artırmaktadırlar (Özbozkurt ve Yeşilkuş, 2019:4316; 

Chaudhuri, 2011:46). Küreselleşmenin meydana getirdiği rekabet 

ortamında, çok uluslu şirketlerin bir kısmı rekabet güçlerini artırmak için 

başka ilaç şirketleriyle birleşmekte ve daha büyük ilaç şirketleri haline 

gelmektedirler. Örneğin, 2000 yılında Glaxo Wellcome şirketi ile 

SmithKline Beecham şirketi birleşerek GlaxoSmithKline şirketi ortaya 

çıkmış ve bu birleşme ile yılda 1,8 milyar TL maliyet azalışı 

gerçekleştirmişlerdir (Canan, 2014:4; Dodgson, 2007:92).  Sanofi ilaç 

firması, 2004 yılında Fransız ilaç firması Aventis ise birleşmiş, 2011 

yılında Genzyme firmasını satın almış ve 2018 yılında Bioverativ firmasını 

devralmıştır (Özbozkurt ve Yeşilkuş, 2019:4316; Kumar, 2019;277-278). 

Çok uluslu şirketlerin, başka bir şirket ile birleşmesi veya kâr marjı daha 

düşük bir şirketi satın almasıyla, tekelleşme ortaya çıkmakta, hem 

piyasadaki rekabet azalmakta, verimlilik ortadan kalkmakta böylece ürün 

veya hizmetin üretimi merkezileşmektedir (Özbozkurt ve Yeşilkuş, 

2019:4316; Mishra ve Jaiswal, 2012:7). 

İlaç endüstrisindeki anlaşmaların değeri 2019 yılında, 2018’e göre 

neredeyse ikiye katlanarak 98 milyar dolara çıkmıştır. Hizmet sektöründe 

net sınır ötesi birleşme ve satın alma satışları % 54 oranında düşerek 215 
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milyar dolara gerilemiştir. Sektör ve seçili sektörlere göre net sınır ötesi 

birleşme ve satın almaların değeri; İlaç, Tıbbi Kimyasallar ve Botanik 

ürünler için 2018’de 58 milyar dolar, 2019’da 98 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılında İlaç, Tıbbi Kimyasallar ve Botanik Ürünler 

için net sınır ötesi birleşme ve satın almaların büyüme oranı %70 iken 

sayısı 182 olmuştur. 2019 yılında ise 180 adet birleşme ve satın alma 

olmuştur. 2018 yılında Bayer (Almanya) 57 milyar dolar değerindeki 

Monsanto (Amerika Birleşik Devletleri)’yu satın almıştır. Takeda 

Pharmaceuticals (Japonya),  Shire Plc'yi (İrlanda) satın almıştır 2019'da ilk 

100 çok uluslu şirketin uluslararasılaşma oranları sabit kalmıştır. İlaç 

şirketleri yurtdışındaki operasyonlarını genişletmiştir Örneğin, 

GlaxoSmithKline (İngiltere) 2018'de yapılan anlaşmalar sonucunda 

sıralamada 27 sıra öne geçmiştir. İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline, 

Novartis’in tüketici sağlık ürünlerini alanında sürdürdükleri ortak 

girişimdeki hisselerini, 13 milyar dolara satın almış ve bu şirketle 

ortaklığını bitirmiş ve Onkoloji şirketi Tesaro (ABD)’yu 4,3 milyar dolara 

satın almıştır. ABD’de Biofarma şirketlerini satın alan ilaç şirketi Sanofi 

(Fransa); 2018'e göre daha yavaş da olsa küresel operasyonlarını 

genişletmeye devam etmiştir (WIR, 2019).  

COVID-19 salgını, ilk 100 sıralamasındaki tüm şirketleri etkilemiştir. 

Tüm firmalar düşen küresel taleple boğuşmaktadır. Bu durumdan ilaç ve 

teknoloji çokuluslu şirketleri en az etkilenmiştir. Bu sektörlerdeki üç çok 

uluslu şirket kazançlarını yukarı doğru revize etmiştir. Takeda Pharma 

(Japonya), NTT (Japonya) ve Microsoft (Amerika Birleşik Devletleri). 

2019 yılında ilaç endüstrisinin uluslararasılaşma derecesi % 48’dir. İlk 100 

çok uluslu şirket içinde 11 ilaç şirketi yer almaktadır. Ortalama ulusötesilik 

endeksi % 67’dir (WIR,2020).   

6.Sonuç  

İlaç sektörü, hem sağlık ihtiyacına yönelik üretim yaptığı için hem de 

ticaret hacmi ve üretim kapasitesi bakımından ekonomide kritik bir 

sektördür. İlaç endüstrisinin en önemli özelliği çok sayıda çok uluslu 

şirketin faaliyet göstermesidir. Sağlık hizmetlerini yönlendiren ilaç 

endüstrisinin ve ilaç şirketlerinin gücü küreselleşme ile birlikte artmış, ilaç 

endüstrisi her sağlık probleminin çözümünün ilaç olduğunu tıp 

otoritelerine benimsetmiştir. Hem jenerik ilaç hem de markalı firmalar 

açısından ilaç endüstrisi, büyük ilaç firmaları tarafından 

yönlendirilmektedir. 2019 yılında, 1 trilyon 245 milyar dolar olan toplam 

ilaç satışları içinde ilk 10 ilaç şirketinin satış tutarı 514 milyar 277 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya ilaç piyasasının neredeyse yarısı çok 

uluslu ilaç şirketlerinin kontrolündedir. 2018 ve 2019 yılında küresel satışa 

göre ilk 10’da yer alan ilaç şirketlerinin satışları, bazı ülkelerin 

GSYİH’sından daha fazladır. Çok uluslu ilaç şirketlerinin satın alma ve 
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birleşme yoluyla tekelleşmesi artmakta, piyasadaki rekabet azalmakta, 

ürün veya hizmet üretimi merkezileşmektedir. 2019 yılında dünyanın en 

büyük ilk 100 çok uluslu şirketi içinde 11 ilaç şirketi bulunmaktadır.  

Dünyanın en kârlı kuruluşlarının faaliyet gösterdiği, muazzam bir nakit 

akışı, uluslararası politika ve kamuoyu algısı üzerinde yaygın bir etkiye 

sahip çok uluslu ilaç endüstrisi birkaç çok uluslu devin kurumsal tekeline 

doğru yönlendirilmektedir. Küreselleşme, ilaç endüstrisine yalnızca sağlık 

politikasına ve tüm dünya için ilaç erişimine hâkim olma gücü vermemiş, 

aynı zamanda, sağlık hizmetini kimin ve ne için vermeye değer olduğuna 

dair algıları değiştirme yeteneği de vermiştir. Devletlerin bu şirketlere 

verdiği teşvikler ve yaptığı müdahaleler araştırılması gereken önemli bir 

problem alanıdır.  
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1. Giriş 

Ülke içerisinde yer alan ekonomik ve finansal aktörler büyümeyi 

destekleyen makroekonomik istikrarı ve sağlıklı işleyen ekonomiyi amaç 

edinmektedirler (Montiel, 2011: 69-72). Çünkü sağlıklı çalışan bir 

ekonomide finansal kurumların ödeme gücü teminat altındadır ve aktörler 

piyasalara güvenmektedir. Böylece makro istikrarı sağlayan ekonomiler 

konjonktürel dalgalanmalardan sert şekilde etkilenmemektedir. Ancak 

sağlıksız işleyen ekonomilerde kırılganlık yüksektir ve durum daha 

acımasızdır. Ekonomik kırılganlık kavramı, iç ve dış tehditler ve aniden 

gelişen şoklara karşı ekonominin sağlamlığı olarak tanımlanabilir. 

Ekonomik krizler yurt içinden veya dışından kaynaklanabilmektedir. 

Ekonomik krizler finansal sektörde veya reel sektörde gerçekleşebilir. 

Makroekonomik göstergelerin düzensiz hale gelmesi ülkede geleceğe 

yönelik beklentileri negatif yönde etkileyerek ekonomik kırılganlığın 

artmasına sebep olmaktadır (Gülmez vd., 2017: 196-197). Küreselleşme 

süreci sermaye hareketlerini ve ticareti hızlandırmış ve ülkelerin 

kırılganlığını artırıcı etki yaratmıştır. 2008 sonrasında gelişmiş devletler 

Amerika Finans Krizinin önüne geçmek için piyasada likidite yaratmış ve 

bu da bedava para kullanma devrini getirmiştir. Fakat FED, 2013 yılında 

tahvil alımında kısıtlama yapacağını açıkladığında genellikle gelişen 

ülkelerde finansman sorunları baş göstermiştir. Fon arzındaki 

gerçekleştirilen daralma gelişmiş ülkeleri rekabet içine sokmuştur. 

Gelişmekte olan ülkeleri ise dış kaynak bağımlılığı nedeniyle 

kırılganlaşmasının önüne geçilememiştir (Karakurt vd., 2015: 284). Bu 

çalışmada 2008 Küresel Krizi sonrası Türkiye ve yükselen piyasalarda 

BRICs grubunun makroekonomik kırılganlığını etkileyen unsurlara, 

FED’in mali ve finansal kırılganlığı yansıtan göstergeleri ışığında bir 

projeksiyon sunulması amaçlanmaktadır. 

2. Kırılganlık Kavramı 

Kırılganlık kavramını Cambridge Dictionary “kolayca hasar görme ve 

kırılgan olma, kolayca zarar görme veya yok olma” şeklinde tanımlamıştır. 

Timmerman (1981: 1-3) kırılganlık kavramını literatürde ilk kez iklim 

etkisi değerlendirmesi altında tanımlayan kişi olmuştur. Ekonomik 

kırılganlık kavramı ilk kez 1990’da Malta Büyükelçisi Alexander Borg 

Olivier tarafından dile getirilmiştir (Gnangnon, 2012: 6). Literatürde 

ekonomik alanda kırılganlık kavramını ilk kullanan ise Briguglio (1992) 
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olmuş ve (1997) kırılganlık indeksini kurmuştur. Sonrasında kırılgan 

devlet/ekonomi hakkında pek çok tanımlama yapılmıştır. 

Taleb (2012: 268)’e göre kırılganlık; masada sabit duran porselen 

fincana (kırılgan bir şeye) etkinin rasgele bir olay olmadığını ancak 

bireylerin sakarlıkları ya da deprem gibi belirsiz olaylar neticesinde zarar 

gelebildiğini ifade etmektedir (Ansar vd., 2017: 64). Guillaumont (2001: 

5)’e göre, kırılganlık, genel olarak ekonomide de öngörülemeyen 

olaylardan zarar görme ya da olumsuz etkilenme riski anlamına 

gelmektedir. Ekonomik kırılganlıkta öngörülemeyen olaylar "şoklar" 

olarak tanımlanmaktadır. Her türlü şoklara (siyasi, ticari, doğal afet, salgın 

gibi iç ya da dış etkilere) karşı bir savunmasızlık, özellikle dışsal şoklara 

karşı bir duyarlılık durumu ekonomik açıdan kırılganlık ifadesidir. 

Ekonomik kırılganlık seviyesi, şoklara maruz kalma olasılığına, şokun 

boyutuna, derinliğine ve ülkenin bu şokları kompanse etme kapasitesine 

göre değişkenlik göstermektedir. Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma 

Bakanlığı (DFID, 2005)’a göre kırılganlık; hükümetin temel işlevleri 

yoksullar da dahil olmak üzere halkının çoğuna sunamadığı durumlar 

olarak tanımlamaktadır. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, 

2008) tanımına göre; siyasi süreç yoluyla vatandaşlarının beklentilerini 

karşılayamayan ve beklentiler doğrultusunda kapasite değişikliklerini 

yönetemeyen devletler kırılgan olarak nitelendirilmektedir (Mcloughlin, 

2012: 9). Diğer bir ifadeyle devletin temel görevleri olan güvenliği 

sağlanmada, insani hakları korunmada, büyüme ve kalkınmayı 

sağlanmada, yoksulluğu önlenmede yetersiz kalınması kırılganlığa işaret 

etmektedir (Fabra Mata ve Ziaja, 2009: 5). 

Genel olarak ekonomide kırılganlık kavramına hem makroekonomik 

hem de mikroekonomik bakış açılarından yaklaşılmaktadır. 

Mikroekonomik perspektif şokların bireysel hane halklarının refahı 

üzerindeki etkisine odaklanırken, makroekonomik perspektif ekonomik 

büyüme üzerinde şokların etkisine odaklanmaktadır (Seth ve Ragab, 2012: 

2). Alwang vd, (2001: 3)’e göre mikroekonomik perspektifte endişe edilen 

nokta; şokun hane halkının gelirinin yoksulluk sınırı eşiğinin altına 

düşürmesidir. Yoksulluk sınırı altında kalan hane halkı tüketimden yoksun 

kalma, yetersiz beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamama, 

varlıkların ve değerlerinin kaybı gibi pek çok zarara uğrayabilmektedir. 

Makroekonomik kırılganlık esnek olmayan bir döviz kuru sistemi, kırılgan 

bir finans sektörü ya da verimsiz kullanım nedeniyle aşırı borçlanma gibi 

iç ekonomik koşullar ve politikalar neticesinde artmaktadır. Ekonomik 

şoklar karşısında direnci gösteren makroekonomik kırılganlık ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir (Seth ve Ragab, 2012: 3). Şoklar özellikle 

azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için refah kaybına neden olarak 

büyümenin önünde bir engel oluşturmaktadır (Guillaumont, 2004: 57; 

Guillaumont, 2006: 67). Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
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kırılganlık risklerinin yüksek olması bu ülkelerde yoksulluğun, açlığın, 

şiddetin artması yoluyla her geçen gün söz konusu ülkeleri tehdit 

etmektedir. Ancak söz konusu devletlerin kırılganlığının artması yalnızca 

etkilenen ülkeyi değil, aynı zamanda gelişmiş ülkeleri de terörizm, 

kontrolsüz göç, küresel doğal kaynakların bozulması gibi yollarla tehdit 

etmektedir (Ziaja, 2012: 42). 

3. Yükselen Piyasalar 

1960’lı yıllarda “kalkınmakta olan ekonomiler” yerine kısa dönemli 

faiz, kur ve borsa hesaplarına dayalı “yükselen piyasalar” kavramı 

geliştirilmiştir (Yeldan, 2005a). Son yıllarda ekonomileri süratle büyüyen, 

dış yatırımcıları cezbeden ve küresel piyasalara dokunma gücü artan 

ekonomiler farklı kavramlarla değişik gruplandırılmalara tabi tutulmuştur 

(Ağır ve Yıldırım, 2015: 40). 2001 yılında ilk olarak Goldman Sachs 

Şirketi’nin raporunda dünyanın başlıca gelişmekte olan pazarları olarak 

sayılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ülkelerinin kısaltması şeklinde 

‘BRIC ekonomileri’ kavramı literatüre kazandırılmıştır (O’Neill, 2011: 3). 

2010 Aralık ayında BRIC grubuna Güney Afrika eklenerek ‘BRICs’ adını 

almıştır (Kirton ve Bracht, 2013: 1). 2000’li yılların sonunda BRICs 

ekonomilerinin satınalma gücü paritesi bazında Amerikan (ABD) doları 

cinsinden Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) dünya ekonomisinin 

GSYH’sının %23,3’ü olduğu ve cari fiyatlarla ABD doları cinsinden ise 

%8’i olduğu ifade edilmektedir (O’Neill, 2011: 3). BRICs ülkeleri kara 

kütlesi, nüfus, yeraltı zenginliği ve ekonomik büyüklük açısından küresel 

ölçekte yeni jeo-stratejik bir güç olarak göze çarpmaktadır. Dünyanın 

yüzölçümünün %25'inden, nüfusunun %40'ından daha fazlasına sahiptir. 

Ayrıca küresel GSYH'nın yaklaşık %20'sini oluşturmakta ve küresel döviz 

rezervlerinin yaklaşık %43'ünü kontrol etmektedir (Van Agtmael, 2012: 

76). Günümüzün hızlı büyüme potansiyeline sahip yükselen gücü olan 

BRICs ekonomilerinin payı satınalma gücü paritesi bazında küresel 

GSYH’nın %32’si düzeyindedir. Son dönemlerde sermaye piyasasında da 

dünya piyasa değerinin %17’sini, işlem gören hisse sentlerinin %25’ini 

oluşturmaktadır (Kiran ve Rao.R, 2019: 62). Batı merkezli işleyen dünya 

ekonomisinde, 2000’li yıllarda BRICs ülkelerinde yaşanan ekonomik 

yükselişle birlikte alternatif bir sistem doğmuştur. Asya’nın dünyanın 

üretim sahası halini almasının bu durumda payı büyüktür ve BRICs 

ülkeleri yeni küresel politik-ekonomik düzenin şekillenmesine neden 

olmaktadır. BRICS'in yükselişine, Güney Afrika, Türkiye ve Orta ve Doğu 

Avrupa ülkeleri gibi bir dizi orta ölçekli ve daha küçük ekonomiler eşlik 

etmektedir. Bu durum Goldman Sachs’ın gözünden kaçmamıştır. Ve 

küresel ekonomik değişim sürecinde Goldman Sachs’ın ‘Next-11’ diye 

tabir ettiği yükselen piyasalarda yer alan 11 ülkenin gelecekte BRICs’e 

dahil edilebileceği açıklanmıştır. Yükselen piyasalardaki bu 11 ülke 

belirlenirken enerji, altyapı, şehirleşme, beşerî sermaye ve teknolojik 
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altyapı gelişimleri ele alınmıştır ve gelecekte G7 ülkeleri ile yarışabileceği 

düşünülmektedir. Yükselen-11 içerisinde Türkiye’de sayılmaktadır. 

Diğerleri ise; Kore, Meksika, İran, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Filipinler, 

Nijerya, Endonezya ve Vietnam’dır (Goldman Sachs, 2007: 161; ORF, 

2017: 84). Son yıllarda önemini artıran oluşumlarda Türkiye’de yerini 

almış, küresel yönetişim sürecine dahil olmuştur. 

4. Yükselen Piyasalarda Makroekonomik Kırılganlığı Arttıran 

Faktörler 

Bir ülkenin ekonomik olarak zarar görme olasılığı, etki süresi ve düzeyi 

ülkenin kırılganlık seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Bir ekonomik 

şok sonrasında düşük kırılganlık seviyesine sahip olan ülkeler şok öncesi 

durumuna daha hızlı kavuşurken, kırılganlığı yüksek olan ülkeler daha 

şiddetli etkilendiği için daha zor ve geç eski durumuna kavuşmaktadır 

(Bayraktar ve Elüstü, 2016: 11). 

4.1. Finansal Liberalizasyon 

Mc Kinnon (1973) ve Shaw (1973) çalışmasında finansal 

liberalizasyonu, hükümetin mali dengesizliklerini finanse etmek ve bazı 

sektörleri sübvanse etmek için bir politika uygulaması olan 'mali baskı' dan 

uzaklaşmaya yönelik bir girişim olarak ifade etmektedir (Demirgüç Kunt 

ve Detragrache, 1998: 4). Ekonomide yer alan kurumların faaliyetlerine 

ilişkin sınırlamaların kalktığı, yerleşik kuruluşların piyasalara girişlerinin 

serbest olduğu, yabancı kuruluşların ulusal finansal sisteme girişinde 

engellerin azaldığı ve vergilerin düşük tutulduğu ortam finansal 

liberalizasyonu tanımlamaktadır (Şiriner vd., 2010: 459). Mali baskıdan 

uzaklaşılması ile faizler serbest bırakılmakta, böylece tasarrufalar artarak 

yatırıma dönüşmekte, sermaye kaçışı engellenmektedir (Yentürk, 1997: 

131). Finansal liberalizasyon büyük ölçüde uluslararası sermaye piyasaları 

entegrasyonunu sağlamaktadır. Böylece ulusal finansal sistemlerin işleyişi 

hızlanabilir. Bu da kaynak tahsisindeki gelişmeleri ve daha hızlı GSYH 

artışını canlandırmaktadır (Levine, 2001: 689; Bekaert vd., 2005: 35). 

Ancak bazı eleştirel yaklaşan iktisatçılar 1980 yıllarından beri kabul gören 

liberalizm anlayışının küresel piyasalarda sık sık finansal şokların 

yaşanmasına sebebiyet verdiğini savunmaktadırlar. Finansal şok yaşayan 

ülke yalnızca kendisi etkilenmekle kalmamakta aynı zamanda ticari olarak 

ilişkide bulunduğu diğer ülkeleri de etkilemektedir (Yılmaz, 2002: 3-5). 

4.2. Düşük İç Tasarruf Oranı 

Bireyler gelirlerinin tamamını tüketmez bir kısmını tasarruf ederler. 

Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarruflar finans piyasalarına 

aktarılmakta ve krediler aracılığı ile yatırımlara yönlendirilmektedir. Özel 

(tasarruf-yatırım) ve kamu (vergiler-kamu harcamaları) kesimi 

tasarruflarının toplamı yurtiçi tasarrufları oluşturmaktadır (Ertek, 2008; 
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25). Yüksek bütçe açıklarına sahip ülkelerde ulusal tasarruflar bütçe 

açığını kapatmak üzere kullanılmaktadır. Sonucunda faizler yükselmekte 

ve yurtiçi yatırımlar azalmaktadır (Oktayer, 2002: 155) Bu durumda 

yatırımların finansmanı için dış kaynak arayışına gidilmektedir (Zengin, 

Yüksel ve Kartal, 2018: 86). Yabancı sermaye girişinin artması ile ulusal 

para değer kazanmakta ve cari açık yükselmektedir (Phillips vd., 2013: 19-

20). Görüldüğü üzere yatırımları ve dış kaynaklara talebi etkilediği için 

yurtiçi tasarruflar mali piyasalarda kırılganlığı artırabilecek nedenlerden 

birisi olarak kabul edilmektedir (Büyükakın ve Aydın, 2018: 115). 

Tasarruf açığını kapatmak için birinci yol yabancı sermayeyi yurtiçine 

çekmektir, yani yabancı tasarruflar önderliğinde ekonomik kalkınma 

stratejisinin benimsenmesi gerekmektedir (Juuse, 2015: 408). İkinci yol dış 

borçlanmaya gitmektir (Yılmaz ve Yaraşır, 2009: 105). Ancak uzun 

vadede makroekonomik kırılganlık seviyesinin düşürülmesi için yurtiçi 

tasarrufların artırılması gerekmektedir. Yatırım-tasarruf dengesizliğinin 

yurtdışından karşılanması sorunu ancak fert başına milli gelirin artırılması 

ile çözebilecektir. Türkiye’de de makroekonomik kırılganlık seviyesinin 

artmasında temel neden yurtiçi tasarrufların azlığıdır. Ancak yurtiçi 

tasarruflar artırılırsa makroekonomik kırılganlık düşer ve sürdürülebilir 

büyüme gerçekleşir (Akın, 2017: 96). 

4.3. Cari Açık 

Cari işlemler dengesi; uluslararası mal ticareti (ithalat -ihracat), 

hizmetler hesabı (hizmet alım-satımları), yatırım gelirleri (dış yatırım 

gelir-giderleri, net faktör), cari transferler (karşılıksız dış gelir-giderler) 

birleşimini ifade etmektedir. Cari denge bir ülkenin uluslararası ödeme 

gücü hakkında bilgi vermektedir (Seyidoğlu, 2006: 310). 

Cari açık, yurtiçi milli gelir ve ürün hesaplarına dayanmaktadır ve 

yurtiçi tasarruf-yatırım dengesinin ticaret ve cari hesap dengelerine nasıl 

yansıdığını göstermektedir (Mann, 2002:134). Cari açıklar süreklilik arz 

ettiğinde yatırımlarda düşüş, yurtiçi kredi artışları, aşırı değerli döviz kuru, 

sınırsız mali açıklar gibi zararlı sonuçlar beraberinde eşlik etmektedir 

(Devadas ve Loayza, 2018: 1). 

4.6. Politik Konjonktür 

Uluslararası piyasalar istikrarı güç olarak görme eğiliminde olduğu 

gibi, çoğu zaman krizi temel kırılganlıkla eşdeğer görmektedir. Birçok ülke 

yeni siyasi düzenlere geçişleri bile başlatabilen kriz dönemleriyle karşı 

karşıyadır. Ancak bazı ülkeler yapısal olarak kırılgan değildir, derinden 

kök salmış sosyo-politik ve kurumsal sorunlardan muzdariptir. Kırılgan 

devletler sosyo-politik dinamiklere göre işlev görmektedirler. Bu nedenle 

siyasi istikrarsızlık, kalkınma ve demokrasinin önünde engel oluşturabilir 

(Kaplan, 2014: 49). Siyasi istikrar, iç ve dış yatırımcıların kararlarını 

önemli derecede etkileyen bir unsurdur. Siyasi istikrarın sürdürülemediği 
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ülkede güvenilir olmayan koşullar yatırımcılara tehdit oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla özellikle yabancı yatırımcıların yatırım yapamamasına sebep 

olmaktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının ülkeyi terk etmesi ya da 

gelmemesi üretimi ve büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Siyasi 

konjonktür ekonomik kırılganlığı etkileyen unsurlardan birisidir 

(Büyükakın ve Aydın, 2018: 117). Bu nedenle siyasi istikrarın 

sağlanmasında hükümetin temel sorumlulukları; sürdürülebilir ve adil 

ekonomik büyümeye yol açabilecek ulusal bir ortam sağlamak, meşru, 

şeffaf ve hesap verebilir siyasi kurumlar kurmak ve sürdürmek, 

vatandaşlarını çatışmalardan korumak ve toprak güvenliğini sağlamak, 

vatandaşlarının temel insan ihtiyaçlarını karşılamaktır (Natalini vd., 2015: 

4361). 

5. Makroekonomik Kırılganlığın Ölçümü: BRICs-T Ülkeleri 

Malta Büyükelçisi Alexander Berg Oliver 1990’da gelişmekte olan ada 

ülkelerinin kişi başına düşen GSYH’sinin, yapısal-kurumsal zayıflıklarını 

ve karşı karşıya olduğu engelleri yansıtmadığı, bu ülkelerin kalkınma 

düzeyinin yeterli bir ölçümü olmadığını söylemiştir. Makroekonomik 

kırılganlığın ölçülebilmesi için kırılganlığa dair bir endeks 

oluşturulmasının gelecekte politika yönlendirmedeki önemini ve 

gerekliliğini vurgulamıştır (Gnangnon, 2012: 6). Bu bağlamda gelecekteki 

bir kriz olasılığına işaret eden “kritik eşikler” aranırken, ülkelerarası 

heterojenlik ve ülkeler içindeki ekonomik değişkenlerin karşılıklı 

bağımlılığı dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda ülkelerin makroekonomik 

kırılganlık seviyesini ölçmek için bazı ekonomik faktörlerin 

değerlendirmesine bakılmaktadır (Roubini vd., 2003: 4-5; Manasse ve 

Roubini, 2005: 7). 

Morgan Stanley Bankası raporlarında enflasyon oranı, dış kaynak 

ihtiyacı, cari açık, ekonomik büyüme gibi faktörleri esas alarak ülkelerin 

kırılganlığını değerlendirmeye tabi tutmaktadır (Lord, 2013: 11). FED ise 

para politikası raporunda kırılganlığın ölçülmesinde altı ana göstergeden 

yararlanmaktadır. Bu göstergeler; cari denge, brüt kamu borcu, enflasyon, 

yurtiçi krediler, dış borçlar ve döviz rezervleridir. Ülke ekonomilerinin 

performanslarına ve yeterlilik düzeyine göre ekonomilerin kırılganlık 

gösterip göstermediklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca eğer 

kırılgan bir yapı durumu mevcutsa ne düzeyde olduğunun belirlenmesi için 

de önemlidir (FED, 2014: 28-29). Çünkü kötü mali yönetim ya da siyasi 

belirsizlik ortamı sonucu yüksek enflasyon, kamu borcu, dış finansman 

gereksinimi, likidite sorunları, döviz kurunun aşırı değerlenmesi, 

uluslararası sermaye akışlarının yavaşlaması yüksek bir kriz riskinin 

bulunduğuna işaret etmektedir (Roubini vd., 2003:4-5; Manasse ve 

Roubini, 2005: 7; Lord, 2013: 11). Bu kapsamda 2008 sonrası 

makroekonomik kırılganlık göstergelerine ait veriler üzerinden BRICs ve 

Türkiye’nin durumu fotoğraflanmaktadır. 
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5.1. Özel Sektöre Açılan Yurtiçi Kredilerin GSYH'ye Oranı 

Ekonomide sermaye stoku ve üretim hacminin artmasını sağlayan -

yatırım ve üretimi gerçekleştiren- reel sektörün faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için tasarruf kaynaklarını toplayarak fon oluşturan ve 

aktaran sistem, finans (para ve sermaye) sektörüdür. Genişletici para 

politikası uygulamaları ile bankaların kredi arzlarındaki artışlar, hane 

halkının ve firmaların tüketim-yatırım kararlarını olumlu yönde 

etkileyerek üretim hacmini artırmaktadır. Planlı kredi genişlemesi, 

tasarrufların hane halkına ve yatırımcılara yönlendirilmesine yardımcı 

olmaktadır. Böylece hem finans sektörünün gelişimini hem de ekonomik 

büyümeyi desteklemektedir (Ghosh, 2010: 70). Ancak ekonomik büyüme 

ile uyumlu olacak şekilde; finans sektörü sermayesinin güçlü olması ve 

bankalarca yurtiçine sağlanan kredi artış hızının risk almadan 

gerçekleştirilmesi ekonomik sistemin doğru işlemesi açısında büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü piyasalarda yaşanan likidite eksikliği ve aşırı kredi 

genişlemesi kırılganlığı artırmaktadır (Couppey-Soubeyran ve Dehmej, 

2017: 31). 

Tablo 1: Bankalar Tarafından Özel Sektöre Açılan Yurtiçi Kredilerinin 

GSYH’ya Oranı ve Yıllık Büyüme Hızı (%) 
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2008 45.8 49.6 102.0 41.6 140.3 33.6 13 9 -4 10 -12 19 

2009 47.5 48.1 124.4 45.3 145.9 37.3 4 -3 22 9 4 11 

2010 52.8 50.6 126.6 42.8 149.0 44.7 11 5 2 -5 2 20 

2011 58.1 51.3 123.1 41.7 139.6 49.4 10 1 -3 3 -6 11 

2012 62.5 51.9 128.9 43.9 146.5 52.2 8 1 5 5 5 6 

2013 64.2 52.4 134.3 48.0 149.2 60.7 3 1 3 9 2 16 

2014 66.0 51.9 140.2 54.8 151.0 63.8 3 -1 3 14 1 5 

2015 66.8 51.9 152.6 56.0 147.5 66.8 1 0 9 2 -2 5 

2016 62.2 49.1 156.2 53.1 143.8 69.9 -7 -5 2 -5 -3 5 

2017 59.5 48.8 154.9 52.1 147.5 70.9 -4 -1 -1 -2 3 1 

2018 61.2 50.1 157.8 50.9 138.8 68.0 3 3 2 -2 -6 -4 

2019 63.7 50.0 164.7 52.4 139.5 66.0 4 0 4 3 0 -3 

Kaynak: The World Bank Data, World Development Indicators (2020)’den 

tarafımca hesaplanarak tablo haline getirilmiştir (20.07.2020). 

2008 Küresel Krizi öncesinde yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranlarında, 

daha hızlı artışa sahip ülkelerin daha derin bir ekonomik daralma 

yaşadıkları görülmüştür. Bu durum 2008 Küresel Krizi sonrasında merkez 

bankaları ve iktisatçıları hangi eşik değere göre kredi artışının aşırı kabul 

edileceğini sorgulamaya itmiştir. Dell’Ariccia vd. (2016 :305) yaptıkları 
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çalışmada; kredilerin GSYH’ye oranının yıllık büyüme hızının %20’nin 

üzerinde olması durumunu aşırı kredi artışı olarak kabul etmektedirler 

(Aydın ve Yılmaz, 2019 :2-5). Tablo1’e göre Brezilya, Hindistan ve Rusya 

genel olarak yıllar itibariyle kredi hacimlerinde bir artış yaşasa da belirli 

bir ölçüde tutmayı başarmışlardır. Güney Afrika ve Çin’in yurtiçi 

kredilerinin GSYH’ye oranlarına bakıldığında ise oldukça yüksek kredi 

hacimlerine sahip oldukları dikkat çekmektedir. Yıllık kredi hacminin 

büyüme hızlarına bakıldığında ise Çin’in 2008 Küresel Krizinden payını 

aldığı ve 2009 yılında kredi miktarını artırdığı görülmektedir. Bu artışın 

arkasında Çin’in kredi teşvik paketleri yer almaktadır. Çin, 2008 Küresel 

Krizi’nin negatif etkilerinden ekonomisini kurtarmak amacıyla gelecekte 

ekonomiye yük getirecek önemli maliyetlere sahip büyük mali ve parasal 

teşviklere başvurmuştur. 2009’un ilk yarısında hükümet, bankalara ihtiyati 

standartları göz ardı etmeleri ve projeleri hızla onaylamaları talimatını 

vermek zorunda kalmış ve neredeyse sınırsız miktarda borç vermeye 

mecbur bırakmıştır (Naughton, 2009: 1-2). Çin’in uyguladığı politikalar 

sonucunda 2009 yılında bir önceki yıla kıyasla %22 ile kredi hacmi aşırı 

artış göstermiştir. 2002-2008 arasında sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi 

2008 Küresel Krizin etkisiyle 2009’da %4,7 daralmıştır (Rawdanowicz, 

2010:5-7). Kriz sonrasında ihracatı azalan Türkiye, yurtiçi talebin 

yavaşlamasını engellemek amacıyla bir yandan bankaları kredi vermeye 

teşvik ederken diğer yandan bazı sektörlerde katma değer vergisini ve özel 

tüketim vergisini de düşürmüştür. Uyguladığı politikalar neticesinde 

2010’da pozitif büyümeyi tekrar yakalanmış (Göze Kaya ve Durgun 

Kaygısız, 2015: 180) ve 2011 yılında kredi/GSYH oranı %50 civarına 

ulaşmıştır. 2008 yılında Türkiye’de %19, 2010 yılında %20 büyüme hızına 

ulaşarak aşırı kredi artışı gerçekleşmiştir. Aşırı artan kredi hacmi Türk 

bankacılık sektöründe balon etkisi yaratmıştır. Ayrıca lüks mal ithalatına 

olan talebin artmasına zemin hazırlayarak, cari açığın 2011 yılında %9 

civarına tırmanmasına neden olmuştur. Bu nedenle finansal ve mali 

istikrarı yeniden sağlayarak kriz riskini azaltmak için, sıkı politika 

uygulamalarıyla aşırı kredi artışını sınırlandırmak ve sürdürülebilir cari 

dengeyi sağlamak amaçlanmıştır (Göze Kaya ve Durgun Kaygısız, 2015: 

176-177). 

5.2. Cari Dengenin GSYH’ye Oranı 

Cari açık, ekonomilerde reel kesimin mal alışverişi ve üretici 

unsurlarının yabancı para gelir-gider denkliğini gösteren cari işlemler 

dengesindeki farktır. Özetle yurtdışı giderlerin yurtdışı gelirlerden daha 

fazla olduğunu ifade etmektedir. Cari açığın miktarından ziyade 

finansmanının nasıl yapıldığı önemlidir. Cari açık durumunda ya önceden 

tutulan kaynaklar/rezervler kullanılmakta ya da dış kaynak ödünç almaktır. 

Finansmanın, uzun vadeli döviz girişi ya da doğrudan yatırımlarla 

gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir. Çünkü kısa dönemli ve dış borçları 
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arttırıcı şekilde nakit akışlarıyla karşılanması, dış ticaretteki açıkların 

artmasına ve  ekonomik işleyişin zayıflamasına neden olmaktadır (Yeldan, 

2005b: 48; Subaşat ve Yetkiner, 2010: 3). Cari işlemler açığını kapatmada 

dış kaynak bağımlılığı oluşursa yatırımcıların risk algısındaki karar 

farklılaşması ülkeleri kırılgan bir konuma getirebilir (Karakurt vd., 2015: 

297). BRICs-T ülkelerinin kırılganlığını gösteren faktörlerden birisi olan 

cari dengesinin GSYH’ye oranı Tablo2’de verilmektedir. 

Tablo 2: Cari Dengenin GSYH'ye Oranı (%) (2008-2019) 

Yıllar Brezilya Hindistan Çin Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye 

2008 -1.7 -2.6 9.2 6.3 -5.7 -5.2 

2009 -1.5 -2.0 4.8 4.1 -2.7 -1.8 

2010 -3.6 -3.3 3.9 4.4 -1.5 -5.8 

2011 -2.9 -3.4 1.8 4.7 -2.2 -8.9 

2012 -3.4 -5.0 2.5 3.2 -5.1 5.5 

2013 -3.2 -2.6 1.5 1.5 -5.8 -5.9 

2014 -4.1 -1.3 2.3 2.8 -5.1 -4.2 

2015 -3.0 -1.1 2.8 5.0 -4.6 -3.2 

2016 -1.3 -0.5 1.8 1.9 -2.8 -3.1 

2017 -0.7 -1.4 1.6 2.1 -2.5 -4.8 

2018 -2.2 -2.4 0.2 6.8 -3.6 -2.7 

2019 -2.7 -0.9 1.0 3.8 -3.0 1.2 

Kaynak: The World Bank Data, World Development Indicators (2020), 

(20.07.2020). 

Cari açık ekonomik istikrarsızlığın ve krizlerin önemli belirtilerinden 

birisi olarak kabul görmektedir. Cari açığın sürdürülebilir olup olmadığının 

tespiti için cari açık/GSYH oranı kullanılmaktadır. Cari açıkla ilgili kritik 

eşik değer çalışmaları sonucunda Dornbusch ve Fischer (1990) cari 

açık/GSYH oranını %4’ü, Freund (2000) %5’i kriz sinyali olarak kabul 

etmiştir. Tablo2’de Çin ve Rusya’nın 2008-2019 arasında cari açık 

vermediği hatta fazla verdiği görülmektedir. Ancak Çin’in cari fazlası 

yıllar içerisinde düşüş eğilimi göstermektedir. Brezilya, Güney Afrika, 

Hindistan ve Türkiye ise cari açık veren ülkelerdir. Brezilya ve Hindistan 

genel olarak çok yüksek cari açığı yakalamasa da risk altında olan 

ekonomilerdir. 2014-2016 arası Brezilya’da siyasi ve ekonomik kriz 

nedeniyle cari açık 2014 yılında %4’ün üzerinde gerçekleşmiş ve 2015-

2016 yıllarında negatif büyüme rakamları görülmüştür. 2012’de Hindistan 

ekonomik daralma dönemine girmiş ve %5 cari açık vermiştir. Güney 

Afrika ve Türkiye %4 kritik değeri sık sık aşan ülkeler arasında olmuştur. 

Yeraltı kaynaklarınca zengin Güney Afrika hammadde ihracatı yaparken, 

yüksek katma değerli/teknoloji mal ithalatı yapmaktadır. Özellikle 

hammadde ihracatında düşüşler yaşandığı dönemler cari açığı artırıcı etki 

yaratmaktadır. Türkiye’de ise cari işlemler dengesi 2008 Küresel Krizi 

etkisiyle 2012 yılı hariç sürekli açık vermiştir. 2008-2010-2011-2013-

246



2014-2017 yıllarında kritik eşik değer kabul edilen %4’ün üzerinde cari 

açık vermiştir. 2019 yılında iç talepteki düşüşe bağlı olarak üretimdeki 

yavaşlama ve lüks ithal tüketimdeki azalış beraberinde %1,2’lik cari 

fazlayı getirmiştir. Tablo2’ e göre; BRİCs-T ülkeleri arasında ekonomik 

kırılganlığa daha yatkın olan ülkeler cari açık faktörü açısından yüksek 

negatif değerli ülkeler olan; Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve 

Hindistan’dır. Labonte (2010: 7) çalışmasında; gelişmekte olan ülkelerde 

(Türkiye, Brezilya, Doğu Asya ülkeleri gibi) cari açıkların finans ve döviz 

krizlerinin önemli göstergesi olduğunu söylemektedir. Bu ülkelerde artan 

cari açık beraberinde döviz cinsinden borçlanmayı getirmektedir. Esnek 

döviz kuru sistemine sahip olmayan bu ülkelerde devalüasyon riski 

yüksektir ve yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülmemeleri hızlı 

sermaye kaçışlarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum ekonomik 

kırılganlığın artmasına ve krizin kapıyı çalmasına neden olmaktadır. 

5.3. Brüt Kamu Borcunun GSYH’ye Oranı 

Kamu borcu makroekonomik kırılganlık faktörlerinden birisidir. Brüt 

kamu borcu merkezi hükümetin gerçekleştirdiği iç ve dış borç toplamıdır 

(Abbas, Belhocine, ElGanainy ve Horton, 2010: 16). Tablo3’de BRICs-T 

ülkelerinin brüt kamu borçlarının GSYH’ye oranları verilmektedir. 

Tablo 3: Brüt Kamu Borcunun GSYH'ye Oranı (%) (2008-2019) 

Yıllar Brezilya Hindistan Çin Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye 

2008 62.4 41 27.0 7.4 26.6 38.1 

2009 65.6 46.1 34.3 10 30.1 43.9 

2010 63.1 51.4 33.7 11 34.7 40.1 

2011 61.2 59.7 33.6 11.2 38.2 36.5 

2012 62.2 67.3 34.3 11.9 41.0 32.7 

2013 60.2 75.7 37 13.1 44.1 31.4 

2014 62.3 83.3 39.9 16.1 47.0 28.8 

2015 72.6 94.7 41.1 16.4 49.3 27.6 

2016 78.3 104 44.2 16.1 51.5 28.3 

2017 84.1 116 46.8 15.5 53.1 28.2 

2018 87.9 129.4 50.6 14.6 56.7 30.1 

2019 91.6 144.3 55.6 16.5 62.2 32.2 

Kaynak: IMF Database, World Economic Outlook October 2019 ve Trading 

Economics 2020’den tarafımca tablo haline getirilmiştir (20.07.2020). 

Maastricht kriterleri kapsamında kamu borcu GSYH’nin %60’ını 

geçmemelidir (Gros, 2003: 2; Esposito, 2015: 516). Moody’s’e göre; kamu 

borcu/GSYH’nın %40 düzeyinin altında ise düşük kırılganlık düzeyine, 

%40-60 aralığında ise orta kırılganlık düzeyine, %60 üstünde ise yüksek 

kırılganlık düzeyine işaret etmektedir (Karakurt vd., 2015: 301). Yüksek 

kamu borcu küresel piyasalarda güven zedeleyicidir ve krize karşı 
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dayanıksızlık yaratmaktadır (Elmendorf ve Mankiw, 1999: 19). Bir ülkede 

yüksek borçluluk belirli bir düzeyden sonra piyasa tarafından tolere 

edilemez ve makroekonomik kırılganlığı artırarak, krizlere açık hale getirir 

(Kindleberger, 2008: 25-26).  

Hızlı büyüyen ekonomilerden Hindistan’ın 2008 Küresel Krizi 

sonrasında her geçen yıl kamu borcu katlanarak artmaktadır. 2010 yılı 

sonrasında geri ödenmeyen krediler, yüksek bütçe açıkları, aşırı borçlanma 

ile karşı karşıya kalan Hindistan, 2016 yılı ve sonrasında %100’ü aşan 

kamu borçluluk oranına sahiptir. Reinhart ve Rogoff (2010) 

çalışmalarında, borcun GSYH'nın %90'ını aşması durumunda borçtan 

kurtulmanın imkânsız bir hale geldiğini söylemektedirler. Bu nedenle 

Hindistan çok yüksek kırılganlığa sahiptir. 2008-2019 arasında Brezilya 

%60’ın üzerinde kamu borcu ile yüksek kırılganlığa sahip diğer bir ülkedir. 

Kamu borçlanması yönünden Güney Afrika 2008-2011 arasında düşük 

kırılganlık düzeyinde, 2012-2018 arasında orta kırılganlık düzeyinde ve 

2019 yılında %62,2 ile yüksek kırılganlık düzeyine sahiptir. Çin 2015 yılı 

ve sonrasında %40’ı aşan borçluluk seviyesine yükselmiştir. 2018 yılında 

The Daily Reckoning’de finans uzmanı Rickards 2018 yılında, Çin’in 

borç/GSYH oranının ekonomik büyümesinden daha hızlı arttığını 

söyleyerek uyarıda bulunmuştur. Çin’in son yıllarda inşaat ve alt yapı 

yatırımlarına yönelmesi sonucunda bu yatırımları borçla finanse etmesi, 

kamu borçlarının sürdürülebilirliğini zedelemiştir (Rickards, 2018). 

Yaşanan ticari savaşların da etkisiyle Çin, nominal olarak yüksek kamu 

borcu miktarına sahip olsa da reel anlamda henüz orta derecede 

kırılganlığa sahiptir. Türkiye 2008 Küresel Krizi sonrasında %40’lar 

seviyesinde kamu borçluluk oranına yükselmiş ancak 2011 sonrasında 

tekrar düşük kırılganlık seviyesine gerilemiştir. 2019 yılında kamu brüt 

borcu/GSYH oranı %30,1 olarak gerçekleşmiştir. IMF Türkiye Raporu 

(2019: 3)’nda bu oranın 2020 yılında %1 artması beklemektedir. 

5.4. Enflasyon 

Bir ülkede fiyat istikrarının sağlanası fiyatlar genel seviyesinin 

korunması ile gerçekleşmektedir. Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar 

enflasyon olarak tanımlanmaktadır. Toplam para arzının, toplam mal ve 

hizmet arzından yüksek olması talep miktarının artırarak, arz miktarının 

azalmasına neden olacağı için mal ve hizmet talebinde bulunanlar 

arasındaki rekabet mal ve hizmet fiyatlarında yükselme yaşatarak 

enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır (Birinci, 1989: 19-20). Genel 

olarak toptan eşya ya da tüketici fiyat endeksi ile ölçülmektedir. 

Tablo 4’te yükselen piyasalarda tüketici fiyatları endeksine göre 

enflasyon oranları verilmektedir. 
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Tablo 4: Tüketici Fiyatlarıyla Enflasyon Oranı (%) (2008-2019) 

Yıllar Brezilya Hindistan Çin Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye 

2008 5.70 8.35 5.86 13.39 10.02  10.46 

2009 4.90 10.85 -0.70 8.75 7.10  6.30 

2010 5.05 11.95 3.27 8.80 4.28  8.60 

2011 6.65 8.83 5.37 6.10 4.97  6.50 

2012 5.40 9.38 2.63 6.60 5.60  9.00 

2013 6.20 9.87 2.63 6.50 5.77  7.50 

2014 6.35 6.60 2.00 11.40 6.10  8.90 

2015 9.00 4.91 1.45 13.00 4.55  7.75 

2016 8.70 4.96 2.00 5.40 6.33  7.80 

2017 3.45 3.33 1.58 2.50 5.28  11.20 

2018 3.66 3.95 2.10 4.26 4.62 16.33 

2019 3.73 3.72 2.90 3.04 4.13 15.18 

Kaynak: CEIC Data (2020)’den tarafımca tablo haline getirilmiştir (20.07.2020). 

%2-3’ün altında kalan enflasyon oranında tüketici fiyatların daha da 

düşmesi beklentisine girmekte ve harcama yapmamakta ya da harcama 

kararını ertelemektedir. Bu durumda taleplerdeki düşüş fiyatların da zaman 

içerisinde düşmesine neden olmaktadır. Beraberinde firmalar maliyetleri 

azaltmak için ücretlerde düşüşe gitmekte ve dolayısıyla tüketim giderek 

azalarak bu durum kısır döngüye girmektedir. Çok düşük enflasyon 

durumunda ekonomide durgunluk kaçınılmaz olmaktadır. Yüksek 

enflasyon durumunda ise tüketicilerin satın alma gücünü düşmekte, talep 

azalmaktadır. Azalan talep nedeniyle üretim zayıflayarak istihdamın 

düşmesine neden olmaktadır. Daralan ekonomiyi canlandırmak için 

merkez bankaları para arzını artırıcı (para basma gibi) politikalar 

uygulamaya koymakta ve sonucunda ulusal para değer kaybetmektedir. Bu 

nedenlerle bir ülkede ekonomik istikrar açısından istenilen enflasyon oranı 

%2-3 arasında seyretmelidir (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 267). 

2008-2019 yılları arasında Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika 

ve Türkiye’de %3’ün üzerinde enflasyon oranları gerçekleşmiştir. 2008 

Küresel Krizi söz konusu yılda Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’de çift 

haneli rakamlara ulaşmasına neden olmuştur. Ancak 2009 ve sonrasında 

enflasyon rakamları tekrar tek haneli rakamlara gerilemiştir. Rusya 2014-

2015 yıllarında %10’un üzerinde enflasyona sahipken 2019 yılında %3,04 

enflasyon gerçekleştirmiştir. Türkiye 2009-2016 arasında tek haneli 

enflasyon oranlarına sahipken, bu oranlar 2017’de %11,20, 2018’de 

%16,33, 2019’da %15,18 yükselmiştir. Türkiye’de yaşanan enflasyon 

yükselişi, döviz kuru ve petrol fiyatlarından kaynaklanmaktadır. 

Hammadde ve enerji gibi girdi maliyetlerinin artması özellikle 2018 

yılında ürün fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Enflasyon oranlarında 
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2008 Küresel Krizi Çin’e damgasını vurmuş ve 2009 yılında enflasyon 

sıfırın altına düşerek %-0,70 olarak gerçekleşmiştir. 

5.5. Toplam Dış Borcun Yıllık İhracata Oranı 

Sürdürülebilirliğin bir ölçüsü olan dış borç/ihracat oranı, yıl sonunda 

ödenmemiş toplam borcun bir yıl için ekonominin mal ve hizmet ihracatına 

oranı olarak tanımlanır. 

Tablo 5: Toplam Dış Borcun Yıllık İhracata Oranı (%) (2008-2019) 

Yıllar Brezilya Hindistan Çin Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye 

2008 150 69 37 145 73 123 

2009 215 100 29 250 109 186 

2010 188 83 59 187 114 178 

2011 174 77 69 180 94 127 

2012 187 83 73 186 117 154 

2013 201 95 89 208 119 167 

2014 243 103 108 188 126 179 

2015 325 128 92 257 147 210 

2016 379 132 103 298 175 229 

2017 326 122 103 241 201 215 

2018 300 108 106 200 183 213 

2019 362 122 114 203 184 220 

Kaynak: TheWB Data, World Development Indicators 2020, IMF Database, 

World Economic Outlook October 2019 ve Trading Economics 2020’den 

tarafımca tablo haline getirilmiştir (20.07.2020). 

Belirli bir faiz oranı için zaman içinde artan bir borç/ihracat oranı, 

toplam borcun ekonominin temel dış gelir kaynağına oranla ne hızda 

büyüdüğünü göstermektedir. Bu da ülkenin gelecekte borç 

yükümlülüklerini yerine getirmede sorun yaşayıp yaşamayacağının bir 

işareti olarak kabul edilmektedir (IMF, 2003:173). Dış borcun ihracata 

oranı, bir ekonominin dış borcunu dış ülkelere satışlarından elde edilen 

gelirin artmasıyla geri ödeme kapasitesinin ifade etmektedir. Dış borcun 

ihracata oranı, %100'ün altında ise borcun teorik olarak bir yıldan daha kısa 

sürede hızla geri ödenebileceğine işaret etmektedir. Tersine, oran %100’ün 

üzerinde ise ülkenin borcunu ihracat gelirleriyle finanse etme kapasitesinin 

o kadar düşük olduğu sinyalini vermektedir (Areppim, 2018). Dış borcun 

ihracata oranı için sürdürülemez eşik değeri %140’tır. (Panzer ve Brekk, 

2018: 5) Oran eşik değeri %150 ve üzerinde olduğunda (Ahmed, 2008: 33) 

borcu çevirmekte zora düşüldüğü makroekonomik kırılganlığın arttığı 

görülmektedir. Tablo5’te 2008-2019 arası BRICs-T’nin dış borcunun 

ihracata oranı verilmektedir. 

Tablo5’e göre BRICs-T ekonomilerinin borç yükü 2008 sonrasında 

genel itibariyle artış göstermiştir. Dış borç/ihracat oranında eşik değeri 
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Hindistan ve Çin’in aşmadığı görülmektedir. Yeraltı kaynakları 

zenginliğine sahip ve hammadde ihracatı yapan Güney Afrika’da 2015 

yılına kadar ihracata kıyasla borçluluk oranı %140’ın altında iken 2015 

sonrasında bu artış göstermiştir. Brezilya ve Rusya için ise oran kritik eşik 

değerin hep üzerinde gerçekleşmiştir ve borçluluk yönünden ülkenin 

kırılganlığının yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de dış borcun 

ihracata oranı 2008 Küresel Krizin etkisiyle 2009-2010 yıllarında yaklaşık 

%180’e ulaşmış, 2011 yılında bir miktar gerilemiş ancak 2012 sonrasında 

%15’nin üzerine geri yükselmiştir. 2019 yılında ise bu oran %220’ye 

yükselerek, Türkiye’nin ihracatının yaklaşık 2 katı kadar dış borca sahip 

olduğu sinyalini vermektedir. Özellikle kriz etkisiyle ulusal para değeri 

düşen Türkiye gibi ülkelerin sürdürülebilir borç çevrilebilirliği açısından 

kırılganlığının arttığı söylenebilir. 

5.6. Döviz Rezervlerinin GSYH’ye Oranı 

Merkez bankaları rezervlerini; altın, döviz, (IMF) rezerv pozisyonu, 

özel çekme hakkı gibi varlıklar olarak tutmaktadır. Küresel faiz oranları, 

finansal istikrar ve ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkisi 

nedeniyle, finansal küreselleşmenin başladığı 1990’larda döviz 

rezervlerini artırma eğilimi benimseniştir. Son yıllarda döviz 

rezervlerindeki hızlı artış, sadece herhangi bir döviz krizine karşı tedbir 

amaçlı değil, aynı zamanda politika yapıcıların döviz kurunun 

değerlenmesini önleme ve ekonomilerinin rekabet gücünü korumaya 

odaklanmıştır. Belirli koşullar altında merkez bankası döviz rezervlerinin 

biriktirilmesi yoluyla, düşük değerli döviz kurlu ekonomik büyümeyi 

teşvik edebilmektedir. Güçlü ekonomik büyüme, dış şoklara karşı direnç 

oluşturmak için döviz rezervlerinin birikmesini takip etmektedir 

(Krušković ve Maričić, 2015: 102). Bir ülkenin bu varlıklara yatırdığı her 

bir dolar rezerv, o ekonomi için dış borçlanma maliyetine eşit bir fırsat 

maliyeti oluşturmaktadır. Likit rezerv varlıkları üzerindeki getiri ile 

fonların dış maliyeti arasındaki yayılma, kendi kendine sigortanın sosyal 

maliyetini temsil etmektedir (Rodrik, 2006: 254).  

Dış borç servisinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi, uluslararası 

piyasalarda güven yaratmak, iç ve dış piyasalarda oluşabilecek 

konjonktürel dalgalanmaların negatif etkilerinden korunmak için döviz 

rezervinin yüksek seviyede olması büyük önem taşımaktadır (TCMB, 

2005: 2). Çünkü döviz rezervleri, özellikle yabancı para birimleri 

karşısında sıklıkla develüe olan ve yüksek cari açığı olan ülkelerde 

piyasalara güven vermek için bir ara emniyet sibobu görevi 

üstlenmektedir. Tablo6’da BRICs-T ülkeleri için 2008-2019 arası döviz 

rezervlerinin GSYH’ye oranı verilmektedir. 
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Tablo 6: Döviz Rezervlerinin GSYH’ye Oranı (%) (2008-2019) 

Yıllar Brezilya Hindistan Çin Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye 

2008 11.36 20.14 41.70 16.13 10.45 9.18 

2009 13.82 18.89 46.93 21.80 10.75 10.64 

2010 12.70 16.30 45.90 18.96 9.41 12.23 

2011 13.10 14.30 41.40 21.50 9.55 9.24 

2012 14.60 14.30 38.30 21.50 10.40 11.22 

2013 14.10 14.90 39.10 20.00 11.40 11.51 

2014 14.40 15.50 36.70 15.80 11.83 11.26 

2015 19.30 15.90 30.90 22.60 12.21 10.66 

2016 19.60 15.10 27.50 23.80 13.44 10.50 

2017 17.60 15.10 25.00 22.00 12.21 9.68 

2018 19.39 14.20 23.11 22.30 11.79 9.80 

2019 18.84 15.42 22.09 25.46 13.06 10.23 

Kaynak: The WB Data, World Development Indicators (2020), OECD 

Data (2020), CEIC Data (2020)’den derlenerek tarafımca düzenlenmiştir 

(20.07.2020). 

2008 sonrasında Hindistan ve Çin’in döviz rezervleri genel olarak azalış 

trendi göstermiştir. Brezilya’nın döviz rezervlerinin GSYH’ye oranı 2008 

yılında %11,36 iken, 2019 yılında bu oran %18,84’e yükselmiştir. 

Rusya’da döviz rezervi/GSYH oranı 2008’de %16,13 iken 2019 yılında 

yaklaşık %9’luk artışla %25,46’ya yükselmiştir. Güney Afrika 2008’de 

%10,45 olan rezerv 2019 yılında yaklaşık %2,5 artırmıştır. Türkiye ise 

2008-2019 yılları arasında ortalama %9-10 arasında döviz rezervine sahip 

ve kırılganlığı yüksektir.  

6. Sonuç Yerine 

Ticari sınırlamaların minimuma indirildiği, sermaye akışının 

hareketlendiği küreselleşme süreci, ülkeler arasındaki pazar payı 

terazisinin oynaklığını artırmaktadır. Piyasalar bazı ülkeler ve ülke 

gruplarının lehine işlerken, diğerlerini aleyhine işlemektedir. Kırılganlık 

ölçümü ülkelerin krize olan açıklığını ölçmek açısından önem arz 

etmektedir. 

Ticari (fiyat) istikrarın sinyali- enflasyon oranları açısından: Brezilya, 

Hindistan, Rusya ve Güney Afrika enflasyon rakamlarını son üç yılda %3-

4 civarına indirmeyi başararak, kırılganlık derecesini düşürmüştür. Türkiye 

enflasyonda çift haneli rakamlara ulaşmış ve bu konuda yüksek 

kırılganlığa sahiptir. Çin 2009’da yaşadığı negatif enflasyonun ardından 

eşik değerler içerisinde kalabilmiş ve kırılganlığı ortadan kaldırmıştır. Özel 

kesimin tüketim-yatırım kararlarının sinyali- yurtiçi krediler açısından: 

Güney Afrika ve Çin’de yurtiçi kredi/GSYH oranları %100’ün 

üzerindedir. Ancak Çin’de kredi büyüme hızı 2008 Küresel Kriz etkisiyle 

.2009 yılında %22’ye ulaşarak kırılganlığı artırmıştır. Brezilya, Rusya ve 
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Türkiye’de yurtiçi kredi/GSYH oranları 2008-219 yılları arasında genel 

itibariyle artış trendindedir. Türkiye’nin 2008 Krizi etkisiyle kredi artış 

hızı 2008 ve 2010 yıllarında %20’lere ulaşarak kırılganlığı artmıştır. 

Hindistan’ın ise kredi hacminin neredeyse stabil kaldığı söylenebilir. 

Kamu mali dengesi sinyali- brüt kamu borcu açısından: Rusya BRICs-T 

ülkeleri arasında borç yükü en düşük olan ve kırılgan olmayan bir konuma 

sahiptir. 2008-2019 arasında Brezilya ve Hindistan genel olarak %60’ın 

üzerinde borçlulukla yüksek kırılganlığa sahiptir. Güney Afrika 2012 ve 

Çin 2015 yılından itibaren kamu borcu açısından orta kırılganlık 

göstermektedir. Türkiye 2008 Krizi etkisiyle genişletici politikalar 

sonucunda yalnızca izleyen 2 yıl %40 civarında borçlulukla orta kırılganlık 

derecesine çıkmış ancak sonrasında tekrar düşük kırılganlık derecesine 

inmiştir. Uluslararası ödeme gücü sinyali- cari denge açısından: Çin ve 

Rusya 12 yıllık periyotta hep cari fazla vermiştir. BRICs-T ülkeleri 

arasında Çin ve Rusya ödemeler gücü yüksek olan ve kırılganlığa sahip 

olmayan ülkeler olmuştur. Hindistan 2012 ve Brezilya 2014 yılında %4 

eşik değeri geçerek söz konusu yıllar için yüksek kırılganlık göstermiştir. 

Güney Afrika 2008, 2012-2015 yıllarında uluslararası piyasada ödeme 

gücü zayıflamış ve yüksek kırılganlık göstermiştir. Türkiye 2008-2019 

yılları arasında uluslararası arenada ödeme gücü zayıf ülkeler arasındadır. 

Türkiye ödemeler dengesi açısından krizlere karşı yüksek kırılganlığı ile 

sık sık eşik değerin üzerine çıkan açıklar vermiştir. Yalnızca 2012 ve 2019 

yıllarında cari fazla vermiştir. Uluslararası dış denge sinyali- dış borç ve 

döviz rezervleri açısında: Brezilya, Rusya, Türkiye ve nispeten Güney 

Afrika ihracatıyla dış borcunu çevirmede kırılgan ülkelerken, Çin ve 

Hindistan dış borç/ihracatta %140 eşiğinin altında değerlere sahip ve 

kırılgan değildir. Brezilya ve Rusya döviz rezervlerini artırırken, Çin ve 

Hindistan düşürmüştür. Güney Afrika ve Türkiye ise döviz rezervinde 

ciddi yükselişler kaydedememiştir. Yüksek kırılganlığın önüne 

geçebilmek için Türkiye gibi ülkeler iç tasarruf oranlarını yükselterek 

yurtiçi katma değerli üretimi desteklemelidir. Artan üretim ihracatın 

yükselmesine ve cari açığın kapatılmasına olanak sağlarken, büyümeyi 

teşvik edecektir. Böylece istikrarlı finansal ve mali denge yaratılış 

olacaktır. Ayrıca bu ülkelerin kendi kaynak zenginliklerine odaklanması 

ve işletip kullanıma sunması da ülkenin büyümesinde büyük katkı 

sağlayacaktır. 
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İNOVASYONU DESTEKLEYEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN 

İNOVASYON YETENEĞİNE ETKİSİNDE KUŞAK 

FARKININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ: ADANA İLİ İMALAT 

SANAYİİ ÖRNEĞİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELİ 

UYGULAMASI* 

Öğretim Görevlisi Dr. Diler YAMAN KAHYAOĞLU 

Toros Üniversitesi, Mersin-Türkiye  

e-mail:diler.yaman@toros.edu.tr, Orcid ID: 0000-0002-8539-0700 

1. Giriş  

İşletmelerin küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için 

inovasyon faaliyetinde bulunmaları ve inovasyonun ortaya çıkabilmesi 

için inovasyonu destekleyen örgüt kültürüne ihtiyaçları vardır. 

İnovasyonu destekleyen örgüt kültürü; inovasyonların ortaya çıkarılıp 

uygulanmasına ve işletme için katma değer oluşturma sürecindeki tutum 

ve davranışlardır. 

Bununla beraber; işletmelerde inovasyonu destekleyen örgüt kültürü, 

enformasyon, bilgi, yetkinlik, yaratıcılık ve iletişim gibi inovatif örgüt 

kültürü öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu doğrultuda; 

inovasyon kültürü dinamik yapıdaki, küresel pazarların değişimlerini 

kendi örgüt yapısına uyarlayabilen örgüt kültürü olarak tanımlanmaktadır 

(MartinsveTerblanche, 2003: 89). 

İnovasyonu destekleyen örgüt kültürü, örgüt içinde koordinasyonu ve 

bilgi akışını sağlayarak, örgüt üyelerinin yaratıcı faaliyetlerini destekler 

ve böylece örgüt üyelerinin inovasyon faaliyetlerinin oluşmasını sağlayan 

tutum ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olur (Russell,1989:11). 

İnovasyonu destekleyen örgüt kültürü, işletmelerin yaşadığı problemleri 

ortak çözüm yolları üzerinde çalışarak düzenler ve davranış biçimleri 

oluşturur. Anlaşılacağı üzere; inovasyon kültürü inovasyonun en temel 

belirleyicisidir (Roffeei vd., 2016: 402).İnovasyon yeteneği ise;pazar 

gereksinimlerini düzenleyen yeni ürün ve hizmetleroluşturma derecesi ve 

üstün rekabet konumuna geçmek için beklenmedik durumlara cevap 

verme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Adler ve Shenbar,1990:25). Bir 

diğer tanım ise; inovasyon yeteneği, bilgi ve fikirleri sürekli olarak yeni 

ürünlere, süreçlere ve sistemlere dönüştürme becerisidir. Küresel rekabete 

üstün konuma geçebilmek adına işletmeler için inovasyon yapabilme 

yeteneği kilit rol oynamaktadır.  

                                                             
*Bu çalışmaya, Doç. Dr. Murat Koç danışmanlığında, Diler Yaman Kahyaoğlu’nun “İnovasyonu 

Destekleyen Örgüt Kültürünün İnovasyon Yeteneğine Etkisinde Kuşak Farkının Rolü: Adana İli 

İmalat Sanayi Örneği” başlıklı doktora tez çalışması temel oluşturmuştur. 
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İşletmelerde inovasyonu destekleyen örgüt kültürünün varlığı hem 

işletmeyi bir yetenekler kümesi olarak nitelendirerek hem de kaynaklarını 

ve yöntemlerini analiz ederek yeniliğe sistematik bir yaklaşım 

sağlamaktadır. İnovasyon yeteneği; firmanın fırsatları nasıl kullandığına 

ve teknolojik değişikliklere nasıl tepki verdiği ile ilgilenir."İnovasyon 

yeteneği" bir işletmenin inovasyon fırsatlarını zaman içinde belirleme, 

gerçekleştirme ve değiştirme becerisine atıfta bulunur.İnovasyon 

yeteneğinin fırsatları algılama, fırsatları yakalama ve kapasiteyi 

dönüştürme olarak adlandırılan rekabet gücünü oluşturma kapasitesi 

olarak açıklanmaktadır. İnovasyon yetenekleri, bir organizasyonun yeni 

teknolojik tabanlı ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, teknoloji 

inovasyonu ve strateji inovasyonu gibi üstün inovasyon çıktılarını 

gerçekleştirmesini sağlayabilir (KochveNordqvist,2017:547). 

Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma için işletmeler, yalnızca 

gelir, satış ve istihdamla ilgili ekonomik büyümede artış sağlamak için 

değil, aynı zamanda geleneksel bilgi ve becerilerin gelecek kuşaklara 

sürekli aktarılması yoluyla kültürel mirasın artmasını sağlamak için 

inovasyon yeteneği yoluyla ilişkilerini güçlendirmelidir (Shafi,2019:6). 

 Aynı kuşakta yer alan bireyler, birbiriyle benzer düşünce kalıplarına, 

tutum ve davranışlara, sahip olmaları nedeniyle işletme dinamiğinin bir 

parçası olmaları inovasyon yeteneğinde kuşakların rolünü araştırılmaya 

ve incelenmeye değer kılmıştır (Akçakanat vd., 2017:152). Küresel 

rekabet ortamında örgüt içerisinde farklı kuşakların bir arada yönetilmesi 

ve çalışması, dışsal uyum ve içsel entegrasyon kapsamında örgüt 

kültürünün ve inovasyon yeteneğinin en önemli konularından birini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı çalışanların inovasyonu 

destekleyen örgüt kültürü algılarının inovasyon yeteneği algıları 

üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu etkilerdeki kuşak farkının 

düzenleyici rolünü tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

2.Kavramsal Çerçeve  

2.1.İnovasyonu Destekleyen Örgüt Kültürü  

Örgüt kültürü kavramı örgütleri birbirinden ayıran ve örgüte ait 

üyelerin örgüt içi faaliyetlerde kullandıkları temel değerlerinden 

oluşmaktadır (Robbins ve Judge,2013:520). Bu bağlamda örgüt kültürü 

kavramı, örgüt içi tutum ve davranışların gelişimi için paylaşılan değerler 

ve inançlar şeklinde tanımlanmıştır (Horward, 1997:3). Bunun yanında 

Cameron ve Quinn(2011), örgüt kültürü ile bir örgütün kendisine ait 

hissi, değerleri, misyonu, vizyonu ve ortak değerler oluşturma şekli 

arasında güçlü bir bağ bulunduğunu vurgulamaktadır. Diğer bir tanım ise 

Louis tarafından 1980 yılında yapılmıştır. Buna göre, örgüt üyeleri 

tarafından ortak değerler olarak kabul edilen ve grup üyelerinin 

kendilerinden sonra gelen üyelere anlattıkları ve öğrettikleri anlamlar 
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dizisi olarak açıklanmaktadır (Louis 1980: 143). Bu doğrultuda örgüt 

üyelerinin karşılaştıkları ortak sorunları çözmek için ortaya konan 

çözümler listesi olarak ifade edilmektedir (Van Maanen ve Barley 1985: 

32). Benzer bir tanıma göre ise, bir grup insanın ortaya çıkan sorunlarla 

baş etmeyi öğrenmek için geliştirdiği ve yeni üyelere de bu çözümlerin 

öğretilmesi gereken temel varsayımlar olarak vurgulanmaktadır (Schein 

1992: 11). Anlaşılacağı üzere, bir örgütü meydana getiren, örgüt 

üyelerinin birbirlerine karşı davranışları, alınan kararlara bakış açıları ve 

ortaya çıkan problemleri çözüm şekilleri oluşturmaktadır (Trice ve Beyer 

1993: 2). Örgüt kültürü ile ilgili yapılan tanımlamalar incelendiğinde 

ortak özelliklerinin örgüt üyelerinin nasıl davranacağını belirleyen örgütte 

ortaya çıkan problemlerin çözümlerinin örgütsel değer olarak 

benimsenmesi ve bununla beraber örgütte çalışanların nasıl davranacağı 

ile ilgili bilgi veren, örgüt çalışanları tarafından sorgulanmadan kabul 

edilen ve yazılı olmayan değerler listesi olarak ifade edildiği 

belirtilmektedir. Örgüt kültürü için sunulan çerçeve içerisinde bir örgütün 

inovatif kültür özelliğinden söz edilebilmesi için, örgüt faaliyetleri 

sürecinde örgüt çalışanlarının risk alması, yaratıcılığını ortaya çıkarması 

ve inovatif çözüm yollarını denemesi ve bu çözüm yollarının ortak değer 

olarak adlanması gerekmektedir (Şeker, 2016:65). Örgütler de inovasyon 

kültürünün oluşması için bireysel yaratıcılığın desteklenmesi, inovatif 

uygulamaların geliştirilmesi, kolektif bir çalışma ortamının sağlanması, 

yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştiren örgüt üyelerinin ödüllendirilmesi, 

aynı zamanda örgüt üyelerinin risk almalarına ve hata yapabilmelerine 

izin veren bir kültürün varlığının olması gerekmektedir (Pınar, 1999, s.4). 

Bununla birlikte, örgüt kültürü inovasyonu; örgüt üyelerinin rekabetle 

ilgili problemleri çözerken en uygun strateji bulmalarını sağlayarak 

desteklemektedir. Örgüt kültürü değerler ve inançlara resmiyet 

kazandırarak inovasyonu destekleme noktasında anahtar rol 

oynamaktadır. Ek olarak, örgüt kültürü örgütün hangi inovasyonu, nasıl 

yapacağına ve ortaya çıkan sorunları nasıl çözeceğine karar verir. 

(Russell,1989:11). 

2.2. İnovasyon Yeteneği  

İnovasyon kabiliyeti, firmaların rekabet avantajı sağlayıp 

sürdürebilmeleri ve stratejinin tamamının uygulanmasında değerli 

varlıklar olarak değerlendirilir. İnovasyon yeteneği, işletmelerin ürünleri 

en hızlı tanıtmalarını ve sistemleri benimsemelerini sağlamaktadır.  Daha 

ziyade devam eden rekabeti beslemek için önemli bir faktördür. Bu 

bağlamda inovasyon yeteneği, bir örgütsel kültürü, kurum içi teşvik 

faaliyetlerinin özelliklerini ve dış çevreyi anlama ve buna uygun şekilde 

yanıt vermeyi kolaylaştıran önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. 

Bir firmanın inovasyon yeteneği, değişen bir ortama yanıt olarak sürekli 

inovasyon geliştirme yeteneği olarak da tanımlanabilir (Saunila 
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vd,2013:235). Firmaların başarısındaki kilit faktör, inovasyon 

kabiliyetlerinin kapsamıdır (Panayides,2006:407). İnovasyon kabiliyeti, 

inovasyon faaliyetlerinin başarısını iyileştirmek için gerekli adımları 

tanımlamak amacıyla varsayımsal bir yapı olarak da tanımlanmaktadır 

(Lawsonve  Samson, 2001:1263).İnovasyon yeteneği, işletme ve 

tedarikçileri için değer sağlamak amacıyla inovasyon faaliyetleri 

aracılığıyla kazanç sağlamak olarak tanımlamaktadır (Hogan vd. 

2011:376).Bir işletmenin inovasyon yeteneğini kullanabilmesi için 

işletmelerde bulunması gerekli bazı şartların olduğu ifade edilmektedir. 

İşletmelerde inovasyona yönelik olarak ortaya konulan vizyon ve strateji, 

inovasyon süreçlerini destekleyecek inovasyonu destekleyen örgüt 

kültürü, iç ve dış kaynaklı bilgiye ulaşım ve inovasyonda sürekliliğin 

sağlanarak inovasyon kültürünü oluşması şeklinde sıralanmaktadır 

(Alexevd, 2014:32).  

Başka bir tanıma göre, bir örgütün inovasyon yeteneği, yeni bir 

ürünün piyasaya sürülmesini veya yeni bir üretim sürecinin başlatılmasını 

hedefleyen ürün inovasyonu, Pazar inovasyonu, süreç inovasyonu, strateji 

inovasyonu şeklinde sıralanmaktadır (Hanna, 2016:28).Ürün inovasyonu; 

bir ürünün teknik özelliklerinde, bileşenler ve malzemelerde, 

birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında önemli derecede 

iyileştirmeleri içeren, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına 

göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin 

ortaya konulması olarak ifade edilmektedir(OECD Oslo Manual:2005). 

Ürün inovasyonu ise; yeni ürün düşüncesinin ortaya çıkması ile birlikte 

durum değerlendirmesi ve ticari başarısı için pazar araştırması ve ürünün 

geliştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. İnovatif ürün süreci, 

departmanlar arası bilgi akışının artırılması ile sağlanmaktadır (Tekin 

vd.,2006:145). Süreç inovasyonu, bir ürünün veya hizmetin teknik ve 

veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içeren önemli derecede 

iyileştirilmiş bir üretim veya yeni hizmet yönteminin gerçekleştirilmesidir 

(OECD Oslo Manual, 2005) .Dolayısıyla süreç inovasyonu, kalite ve 

dağıtım faaliyetlerinin yeniden yapılandırmasını benimsemektedir 

(Khaledabadi, 2008:18). Bununla birlikte pazar inovasyonu işletmenin 

satışlarını arttırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla 

müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeyi hedeflemekte ve yeni 

bir pazarlama iş yapış şekli olarak ifade edilmektedir. (Aslan vd, 

2018:878). Oslo (2005)’e göre; pazarlama inovasyonu "ürün tasarımı 

veya ambalajı, ürün yerleştirme, ürün tanıtımı veya fiyatın 

belirlenmesinde önemli değişiklikleri içeren yeni bir pazarlama 

yönteminin tanıtımı" olarak ifade edilmektedir. Strateji inovasyonu; 

işletmenin pazarda bir boşluk olduğunun farkına varması ve sonrasında 

bu boşluğu verimli bir şekilde doldurarak yeni bir pazar oluşturma çabası 

ile inovasyon sürecinin benimsenmesi olarak açıklanmaktadır (Aksay, 

2011:39). Bu doğrultuda, stratejik inovasyonun üç dinamiğe sahip olduğu 
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vurgulanmaktadır. Bunlardan ilki, üst düzey yöneticilerin stratejik 

düşünmeye ihtiyaçları olduğu; ikincisi inovasyonun, yaratıcı fikir 

geliştirme niteliklerine ihtiyaç duyması, üçüncüsü ise, günümüzdeki 

rekabetin, teknoloji temelli olmasıdır (Drejer, 2006:144). Aynı zamanda, 

yeni pazar payları genişletmek, kaynakları yönlendirmek ve genel olarak 

iş stratejisi oluşturmak gibi işletmenin tamamının gelişimi ile ilgili 

inovasyontürüdür (Abraham & Knight, 2001:21). 

2.3.Kuşak Farkı  

Kuşak teorisine göre; aynı zamanda doğmuş ve gelişim dönemlerinde 

meydana gelen olaylar ile şekillenmiş bireyler, belirli değer ve kişilik 

özellikleri geliştirerek ayırt edici farklılıklara sahip olmaktadırlar 

(Queirivd, 2014: 199). Aynı zamanda kuşak teorisi, aynı yıllar arasında 

doğan bireylerin benzer karakteristik özelliklerine, değer yargılarına ve 

benzer davranış özelliklerine sahip olmasından dolayı, kuşak üyeleri aynı 

yıllarda doğmuş kuşak üyelerinin özelliklerini taşırken, diğer kuşak 

üyelerinin tutum ve davranışlarına göre daha farklı özelliklere sahip 

olmaktadırlar (Chen, 2010: 133). 

Sessiz Kuşak, 1925-1945 yılları arasında doğan ve 2020 yılı itibariyle 

75-94 yaş aralığındaki bireylerden oluşan kuşak olarak tanımlanmaktadır. 

Sessiz kuşak üyelerinin iş dünyasında üst düzey yönetim alanında yer 

almakta veya üyelerin yaşı gereğince emekliye ayrılmış olması bu 

kuşağın özellikleri arasındadır (Patalano, 2008:45). Bu nesil, 2.dünya 

savaşının sonucunun getirmiş olduğu, ekonomik ve sosyal değişimlere 

tanıklık ederek Ekonomik Buhranı yaşayan ve işssizlikle mücadele eden 

kuşak olma özelliğindedir (Tolbize, 2008:2). 

Bebek Patlaması Kuşağı, 1946-1964 yılları arasında doğan ve 2020 

yılı itibariyle 56-74 yaş aralığındaki bireylerden oluşan kuşak olarak 

tanımlanmaktadır. 2. Dünya Savaşından sonra doğan yaklaşık bir milyar 

bebekten dolayı bu isimle anılmıştır (Aka,2018:118). 

X Kuşağı, 1965 ile 1979 yılları arasında doğan bireylerden 

oluşmaktadır. X Kuşağı üyeleri özellikle özel sektörde ve şirketin çalışan 

yapısının en büyük bölümünü oluştururlar. Değişime kolayca uyum 

sağlayabilir ve girişimci bir ruha sahiptirler. Bununla beraber görevlerini 

bağımsız olarak yapmak için kendi becerilerine ve kendi yargılarına çok 

güvenirler(Kian ve Yusoff, 2012:398).X kuşağının en önemli özellikleri 

arasında nicelikten çok niteliğe önem veren, birden çok görevi yerine 

getirebilen, amaç odaklı, teknik ve iletişim becerilerinin güçlü olması gibi 

yetkinlikler sayılmaktadır (Jianrui, 2011:53).  

Y Kuşağı üyeleri, 1980 ile 2000 yılları arasında doğan üyelerden 

oluşmaktadır. Y kuşağı üyelerini, diğer kuşak bireylerinden ayıran en 

önemli özellik, teknoloji odaklı büyüyen bir kuşak olmalarıdır. Bu kuşak, 
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teknolojik bir dünyanın içinde dünyaya gelmiş olup teknolojiyi 

kullanarak herkesin her noktaya ulaşabileceği bir çağı başlatmışlardır 

(Skiba, 2005:370). 

3.Yöntem 

Çalışmanın evrenini 2018-2019 yılı itibariyle Adana ilindeki 10 ve 

daha fazla personel çalıştıran ve Ar&Ge faaliyetinde bulunan 1150 adet 

küçük ve orta ölçekli imalat firmaları oluşturmaktadır. Veri toplama 

süreci sonucunda örneklem sayısı 273 olmuştur. Bu sayı gerekli örneklem 

sayısını karşılamaktadır. Katılımcıların inovasyon yeteneklerinin 

belirlenmesi amacıyla Vila ve Kuster (2007) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır. Katılımcıların örgüt kültürlerini belirlemek amacıyla Aksel 

(2010) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. İnovasyonu 

destekleyen örgüt kültürünün inovasyon yeteneğine etkisinde kuşak 

farkının düzenleyici rolünü test edebilmek için yapısal eşitlik analizi 

uygulanmıştır. Dolayısıyla çalışmada inovasyonu destekleyen örgüt 

kültürü ve inovasyon yeteneği kavramları kapsamlı bir şekilde 

incelenmiştir. Araştırması yapılan işletmelerde çalışanların inovasyonu 

destekleyen örgüt kültürü algılarının inovasyon yeteneği algıları 

üzerindeki etkilerinin alt boyutları kapsamında araştırılması ve bu 

etkilerdeki kuşak farkının düzenleyici rolünü tespit etmek araştırmanın 

amacı olarak belirlenmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler  

Araştırma modelinde bağımlı değişken olarak inovasyon yeteneği ve 4 

adet alt boyutu, bağımsız değişken olarak örgüt kültürü, düzenleyici 

değişken olarak ise kuşak farkı incelenmiştir. Bununla beraber ankete 

katılanların örgüt kültürü algıları, inovasyon yeteneği ve kuşak farkı 

arasındaki ilişkiler ve kuşak farkının düzenleyici rolü Şekil 1’de yer alan 

model üzerinden araştırılacaktır. Geliştirilen araştırma modeli 

kapsamında aşağıdaki temel iki araştırma sorunsalına cevap aranacaktır: 

 Örgüt kültürü algısı ile inovasyon yeteneği arasında ilişki var 

mıdır?  

 Kuşak farkının, örgüt kültürü algısı ile inovasyon yeteneği 

arasındaki ilişkide düzenleyici rolü var mıdır? 

Araştırmada düzenleyici değişken olan kuşak farkının, bağımsız 

değişken olan örgüt kültürü ile bağımlı değişken olan inovasyon yeteneği 

ve alt boyutları üzerinde düzenleyici etkisi test edilecektir. Bununla 

beraber, kuşak farkının örgüt kültürü ve inovasyon yeteneği üzerindeki 

düzenleyici etkisi belirlenmiş olacaktır. Moderatör analiz kavramı; iki 

değişken arasındaki ilişkinin sınırları ve koşulları incelenmek istediğinde 

kullanılabilecek bir analiz tekniği olduğu ifade edilmektedir. İki değişken 

arasındaki ilişkinin şiddeti veya yönü üçüncü bir değişkeni veya 
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değişkenler grubu tarafından düzenlendiğinde moderatör etkisi ile analiz 

edilmektedir(Hayes, 2013:67).Bununla beraber düzenleyici değişken, 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ve bu etkinin 

yönünü belirleyen bir değişken olarak açıklanmaktadır. Bu açıdan 

çalışmada da ele alındığı üzere kuşak farkının inovasyonu destekleyen 

örgüt kültürü ile inovasyon yeteneği arasındaki düzenleyici etkilerinin 

araştırılmasına dayanak oluşturan ve Tablo 4 ile Tablo 5’te belirtilen 

korelasyon değerleri elde edilmiştir. Analiz kapsamında test edilmek 

üzere hazırlanan hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Örgüt Kültürü

Kuşak Farkı

Örgüt Kültürü - Kuşak 
Farkı etkileşimi

İnovasyon

Ürün İnovasyonu

Strateji inovasyonu

Süreç inovasyonu

Pazarlama inovasyonu

 

Şekil 1: Örgüt kültürü algısının inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinde 

kuşak farkının düzenleyici rolü için yapısal model şeması 

Bu çalışmada, ilişkiler doğrultusunda örgüt kültürü algısının 

inovasyon yeteneğine olan etkilerini belirlemek amacıyla oluşturulan 

yapısal eşitlik modeli ve model doğrultusunda oluşturan hipotezler Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Hipotezleri 

 

3.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması  

Bu çalışmada kullanılan ölçekler Türkiye’ de başka çalışmalarda 

kullanılmış ve ölçeklerin güvenilirlik testleri yapılmıştır. Bununla birlikte 

çalışmada kullanılan örgüt kültürü ve inovasyon yeteneği ölçekleri için 

öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda 

bu çalışmada doğrulayıcı faktör analizi ile yapı geçerlilikleri test 

edilmiştir. Araştırma da kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek 

için faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi, sosyal bilimlerde sıklıkla 

ölçek geliştirmede, ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla 
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kullanılır (Büyüköztürk,2006:120). Bu çalışmada, uygulanan anketin 

geçerliğinin doğrulanmasında içerik geçerliliği kullanılmıştır. İçerik 

geçerliliği, anketin yeterli sayıda yapılmış olması bununla beraber 

ölçülmek istenen kavramı temsil edebilecek soruları içerdiğinden test 

etmek için yapılır. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum istatistikleri, 

modelin kabul edilip edilmeyeceğine dair birtakım kabul edilebilir sınır 

değerler kullanılarak yorumlanmaktadır. Bu bağlamda, inovasyon 

yeteneği ölçeğinin ve örgüt kültürü ölçeğinin orijinal formlarında yer alan 

faktör yapılarının araştırma kapsamında doğrulanıp doğrulanmadığının 

saptanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde 

edilen uyum iyiliği değerleri Tablo’2 de gösterilmiştir. 

Tablo 2: İnovasyon Yeteneği Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Uyum İstatistikleri 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi (I. Düzey)inovasyon yeteneği boyutları 

olan ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve 

strateji inovasyonun RMSEA değeri (0,098) orta düzeyde kabul edilebilir 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber inovasyon yeteneğinin 

boyutlarıyla olan ilişkisi II. Düzey RMSEA değeri (0.096) orta düzeyde 

kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Cronbach's Alpha 

katsayısına (0,872) göre inovasyon ölçeği yüksek düzeyde güvenilir 

bulunmuştur. 

Tablo 3: İnovasyonu Destekleyen Örgüt Kültürü İçin Doğrulayıcı Faktör 

Analizi Uyum İstatistikleri 

 

İnovasyonu destekleyen örgüt kültürü için doğrulayıcı faktör 

analiziχ2/df oranı: 3,455 olarak tespitedilmiş ve kabul edilebilir bir uyum 
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iyiliğine sahip olduğunu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Cronbach's Alpha 

katsayısına göre Örgüt kültürü ölçeği yüksek düzeyde güvenilir 

bulunmuştur (0,923). 

4. Analiz ve Bulgular  

Bu çalışmada örgüt kültürünün ve inovasyon yeteneğinin birlikte ele 

alınması sonucunda, inovasyon yeteneği algısını ne oranda 

açıklayacakları ve kuşak farkı değişkeninin bu süreçte bir düzenleyicilik 

rolünün olup olmadığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

öncelikle değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş, daha sonra ise 

yapısal eşitlik modeli tekniğiyle değişkenler arasındaki etkileşim analiz 

edilmiştir. Bu bağlamda inovasyon yeteneği ölçeği alt boyutları bağımlı 

değişken, örgüt kültürü ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Kuşak 

farkı değişkeninin bir düzenleyicilik rolünün olup olmadığı Baron ve 

Kenny (1986)’in öne sürdüğü teknikle araştırılmıştır. 

4.1. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

Çalışmanın bu bölümünde değişkenler arası korelasyon sonuçlarına 

yer verilmiştir.  

Tablo 4: X Kuşağı için Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

X Kuşağı için, inovasyonu destekleyen örgüt kültürü ile inovasyon 

yeteneği arasında anlamlı ve pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz 

konusudur (r=0,402; p<0,01). 
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Tablo 5: Y Kuşağı için Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Y Kuşağı için, inovasyonu destekleyen örgüt kültürü ile inovasyon 

yeteneği arasında anlamlı ve pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz 

konusudur (r=0,550; p<0,01). Korelasyon tabloları incelendiğinde, X 

Kuşağı ve Y Kuşağı içininovasyon yeteneği değişkeni ve alt boyutlarının 

bağımsız değişken olan örgüt kültürü değişkeni ile pozitif korelasyona 

sahip olduğu diğer bir ifadeyle aynı yönde değiştiği görülmektedir. 

Ayrıca korelasyon değerleri incelendiğinde Örgüt kültürü ile inovasyon 

ve alt boyutları arasındaki korelasyon katsayılarının Y kuşağında daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Korelasyon değerleri kuşaklara göre 

yorumlandığında, kuşak farkının düzenleyicilik rolüne sahip olduğu 

sezgisel olarak görülebilir. 

4.2. Yapısal Modelde Düzenleyicilik (Moderatör) Etkisinin (Kuşak 

Farkının) Test Edilmesi 

Çalışmanın bu aşamasında Şekil 1’ de verilen şemaya uygun olarak 

Amos programında yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Model 

analizinde önce maddelerin ait oldukları boyut veya ölçekler üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Daha sonra model hipotezleri için test bulguları 

incelenerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6,Tablo 7, Tablo 

8, ve Tablo 9’ da gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Yapısal Eşitlik Modeli ile Düzenleyicilik Rolü Analizine Göre 

Örgüt Kültürü Maddelerinin Ölçek Üzerindeki Etkileri 

 

Örgüt kültürü ölçeği maddelerinin ölçek üzerindeki etkileri Tablo 6’ 

da verilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre tüm maddelerin ölçek 

üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  Standart 

tahmin katsayılarına göre en yüksek etki S10 ve en düşük etki S20 

maddesinde gerçekleşmiştir.  

Buna göre “müşterilerimizin şikâyetleri, yeni ürün hizmet 

geliştirilirken dikkate alınır” ifadesinde meydana gelen 1 birim değişim, 

örgüt kültürü algısına 0,735 birim etki ederken, “çalışanlar, yeni 

ürün/hizmet geliştirme faaliyetlerinde özgürce karar verebilir” ifadesinde 

algıdaki 1 birim değişimin, örgüt kültürü algısına 0,296 birim etki etmesi 

beklenir. Ayrıca, Cronbach's Alpha katsayısına göre örgüt kültürü ölçeği 

yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur. 

Tablo 7:Yapısal Eşitlik Modeli İle Düzenleyicilik Rolü Analizine Göre 

İnovasyon Yeteneği Ölçeği Boyutlarının Ölçek Üzerindeki Etkileri 
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İnovasyon ölçeği boyutlarının ölçek üzerindeki etkileri Tablo 7’de 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tüm boyutların ölçek üzerindeki 

etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Standart katsayılara göre 

tüm boyutların etkilerinin birbirine yakın ve yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Standart tahmine göre en yüksek etki (diğer ifadeyle en 

önemli alt boyut) süreç inovasyon yeteneği boyutunda, en düşük etki ise 

strateji inovasyon yeteneği boyutundadır. İşletmede en önemli inovasyon 

boyutu süreç inovasyonudur (0,994). Bunun yanında strateji inovasyonu 

(0,912) en az öneme sahip inovasyon boyutu olarak tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle örgütte süreç inovasyonunda yapılacak 1 birim 

iyileştirmenin, inovasyon algısını 0,994 birim değiştirmesi beklenir. 

Tablo 8:Yapısal Eşitlik Modeli ile Düzenleyicilik Rolü Analizine Göre 

İnovasyon Ölçeği Maddelerinin Ait Oldukları Boyut Üzerindeki Etkileri 

 

 

İnovasyon ölçeği maddelerinin ait oldukları boyut üzerindeki etkileri 

Tablo 8’ de verilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre tüm maddelerin ait 

oldukları boyut üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmuştur. Standart katsayılara göre; en düşük etki “pazarlama 

izolasyonunun, yeni bir ürünü başarılı bir şekilde oluşturmada, 

firmamızın pazar yetenekleri ve bu yetenekleri ortaya çıkaran faktörler 

arasındaki uyum düzeyi” ifadesi olarak tespit edilmiştir. Buna karşın, 

süreç inovasyon yeteneğinin ifadesi olan firmamızın üretim öncesi 

faaliyetleri (fikir geliştirme, pazar araştırması, finansal analiz vb) 

gerçekleştirmedeki yeterlilik düzeyi/yeteneği ifadesi en yüksek etkiye 

sahiptir. Diğer bir ifadeyle örgütte süreç inovasyonunda yapılacak 1 birim 

iyileştirmenin inovasyon algısını 0,754 birim değiştirmesi beklenir. 

Tablo 9: Örgüt Kültürünün İnovasyon Üzerindeki Etkisinde Kuşak 

Farkının Düzenleyici Rolü Yapısal Eşitlik Modeli Bulguları 

 

Örgüt kültürünün inovasyon üzerindeki etkisinde kuşak farkının 

düzenleyici rolü yapısal model bulguları Tablo 9’ da verilmiştir. Uyum 

iyiliği kriterleri modellerin beşi için de kabul edilebilir sınırlar içindedir. 

Dolayısıyla tüm modeller istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Modeller incelendiğinde beş model için de kuşak farklının etkisi 

istatistiksel olarak anlamsız, örgüt kültürünün etkisi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Örgüt kültürü ile kuşak farkı etkileşimi; strateji 

inovasyonu, süreç inovasyonu boyutlarıyla inovasyon ölçeği için 

istatistiksel olarak anlamlı, pazarlama inovasyonu ile ürün inovasyonu 

boyutları için istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Sonuç  

Düzenleyici rolü analizinin amaçlarından bir tanesi düzenleyici 

değişken olarak alınan bağımsız değişkenin farklı düzeylerinde asıl etkisi 

olduğu düşünülen bağımsız değişkeni bağımlı değişken üzerindeki 

etkisinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Böylece bağımlı 

değişkendeki değişkenliğin analiz yapılırken düzenleyici değişkene göre 

detaylı (düzenleyici değişkenin her düzeyine göre ayrı bir) model kurulup 

kurulmayacağına karar verilir. Araştırmada örgüt kültürünün inovasyon 

üzerindeki etkisi, inovasyonun alt boyutları da dikkate alınarak, aynı 

yapısal şema çerçevesinde beş model ile incelenmiştir. Modellerden 

dördü inovasyon yeteneğinin alt boyutları için beşincisi ise ölçeğin 

kendisi için oluşturulmuştur. Bu bağlamda yapısal eşitlik modeli analizi 

doğrultusunda hipotez sonuçlarına göre; inovasyonu destekleyen örgüt 
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kültürünün ürün inovasyon yeteneğine etkisinde kuşak farkının 

düzenleyici rolü vardır hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç kuşak farkının, 

örgüt kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinde düzenleyici 

rolü olmadığı yani örgüt kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki 

etkisinin büyüklüğünde veya yönünde bir değişikliğe neden olmasının 

beklenmediği şeklinde yorumlanır.  Bu karara göre; örgüt kültürünün 

ürün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisi incelenirken oluşturulacak 

modele kuşak farkı değişkeninin dâhil edilmesine istatistiksel açıdan 

gerek yoktur. İnovasyonu destekleyen örgüt kültürünün süreç inovasyon 

yeteneğine etkisinde kuşak farkının düzenleyici rolü vardır hipotezi kabul 

edilmiştir (p<0,05). Bu sonuç kuşak farkının, örgüt kültürünün inovasyon 

eteneği üzerindeki etkisinde düzenleyici rolü olduğu yani örgüt 

kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinin büyüklüğünde veya 

yönünde bir değişikliğe neden olabileceği şeklinde yorumlanır.  Bu 

karara göre örgüt kültürünün süreç inovasyon yeteneği üzerindeki etkisi 

incelenirken oluşturulacak modele kuşak farkı değişkeninin dâhil 

edilmesine istatistiksel açıdan gerek vardır. Bununla beraber; İnovasyonu 

destekleyen örgüt kültürünün strateji inovasyon yeteneğine etkisinde 

kuşak farkının düzenleyici rolü vardır  hipotezi kabul edilmiştir (p<0,05). 

Bu sonuç kuşak farkının, örgüt kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki 

etkisinde düzenleyici rolü olduğu yani örgüt kültürünün inovasyon 

yeteneği üzerindeki etkisinin büyüklüğünde veya yönünde bir değişikliğe 

neden olabileceği şeklinde yorumlanır. Bu karara göre örgüt kültürünün 

strateji inovasyon yeteneği üzerindeki etkisi incelenirken oluşturulacak 

modele kuşak farkı değişkeninin dâhil edilmesine istatistiksel açıdan 

gerek vardır. İnovasyonu destekleyen örgüt kültürünün pazarlama 

inovasyon yeteneğine etkisinde kuşak farkının düzenleyici rolü vardır 

hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç kuşak farkının, örgüt kültürünün 

inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinde düzenleyici rolü olmadığı yani 

örgüt kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinin büyüklüğünde 

veya yönünde bir değişikliğe neden olmasının beklenmediği şeklinde 

yorumlanır.  Bu karara göre; örgüt kültürünün pazarlama inovasyon 

yeteneği üzerindeki etkisi incelenirken oluşturulacak modele kuşak farkı 

değişkeninin dâhil edilmesine istatistiksel açıdan gerek yoktur. 

Dolayısıyla; İnovasyonu destekleyen örgüt kültürünün inovasyon 

yeteneğine etkisinde kuşak farkının düzenleyici rolü vardır hipotezi kabul 

edilmiştir (p<0,05). Bu sonuç kuşak farkının, örgüt kültürünün inovasyon 

yeteneği üzerindeki etkisinde düzenleyici rolü olduğu yani örgüt 

kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisinin büyüklüğünde veya 

yönünde bir değişikliğe neden olabileceği şeklinde yorumlanır.  Bu 

karara göre örgüt kültürünün inovasyon yeteneği üzerindeki etkisi 

incelenirken oluşturulacak modele kuşak farkı değişkeninin dâhil 

edilmesine istatistiksel açıdan gerek vardır.  
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Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre modellerden hiç 

birisinde kuşak farkı değişkeninin inovasyon üzerindeki etkisi istatistiksel 

olarak anlamlı bulunamamıştır. Ancak modelde, düzenleyicilik rolünü 

belirleyen, örgüt kültürü ile kuşak farkı etkileşimi terimi strateji 

inovasyon yeteneği ve süreç inovasyon yeteneği boyutları ile inovasyon 

yeteneği ölçeği modellerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Buna göre pazarlama inovasyon yeteneği ve ürün inovasyon yeteneği 

ölçeklerinde örgüt kültürünün etkisi incelenirken modele kuşak farkının 

dâhil etmeye istatistiksel açıdan gerek olmadığı ancak strateji ve süreç 

inovasyon yeteneği ile inovasyon yeteneği ölçeğinde örgüt kültürünün 

etkisi analiz edilirken modele kuşak farkının da dâhil edilmesinin 

istatistiksel açıdan doğru bir karar olacaktır.  

Bu çalışmada örgüt kültürü, inovasyon yeteneği ve kuşak farkınının 

düzenleyicilik rolü sadece imalat firmalarında incelenmiştir. Daha 

sonraki çalışmalarda konunun farklı sektörlerde de araştırılması ve 

sonuçlarının bu çalışma sonuçları ile kıyaslanması inovasyon kültürü, 

inovasyon yeteneği kavramlarına daha geniş bir bakış açısı kazandırabilir.  
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1. Giriş 

Kalkınma kavramına ait birçok tanım bulunmaktadır. Birbirinden farklı 

tanımların ortak noktası hepsinde kavramın çok boyutlu niteliğinin altının 

çizilmesidir. Kalkınma kelimesi önüne gelen sıfata bağlı olarak bahsedilen 

konuda olumlu yönde gelişme ve değişmeyi anlatmaktadır. Örneğin, insani 

kalkınma; ortalama yaşam süresi, okuryazarlık oranı, eğitim düzeyi gibi 

kriterlerin olumlu yönde gelişmesi anlamına gelirken ekonomik kalkınma; 

milli gelir, gayrisafi yurt içi hasıla, kişi başına düşen milli gelir gibi 

alanlarda gelişmeyi temsil etmektedir. Kalkınma kavramına, insan hakları 

açısından bakıldığında ise kavramın çok boyutlu niteliği ön plana çıkmakta 

ve söz konusu kavram kalkınma hakkı olarak ifade edilerek herkesin maddi 

ve manevi olarak gelişmesi olarak ele alınmaktadır.  

Bu çerçevede kalkınma hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 22. 

Maddesinde de “herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişimi için gerekli 

olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına 

sahiptir” şekliyle ifade edildiği gibi, II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle 

geri kalmış ülkelerin kalkınma taleplerini dile getirmeleri sonucunda 

gündeme taşınmış bir insan hakkıdır.  

Öte yandan, Kalkınma Hakkına Dair Bildiri’de de ifade edilmiş olduğu 

gibi kalkınma hakkının gerçekleştirilmesinde en önemli sorumluluk 

devletlere aittir. Devletler kalkınma hakkının gerçekleştirilmesi ve 

korunması için ulusal ve uluslararası koşulları sağlamakla yükümlüdürler. 

Bu çerçevede kalkınma hakkının gerçekleştirilmesinde bir araç olarak 

görülebilecek bölgesel kalkınma ajanslarının kuruluş amaçları ise ilgili 

Kanun’da “bölgesel gelişmeyi hızlandırmak” ve “bölgeler arası ve bölge 

içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak tanımlanmıştır. Kalkınma 

Ajansları, ilgili bakanlık ya da kamu kurum ve kuruşlarının eşgüdümünde 

faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de 26 

bölgesel kalkınma ajansı faaliyet göstermektedir. 

Çalışmada kalkınma konusu, insan hakları ile olan ilişkisi bağlamında 

ele alınmıştır. Bölgesel kalkınmayı sağlayacak ve bölgeler arası 

eşitsizlikleri azaltacak bir mekanizma olarak faaliyete geçen kalkınma 

ajansları, kalkınma hakkının korunmasına sağladıkları katkılar bakımından 

incelenmiştir. Bu katkılar hakkın kapsamına giren “yaşam şartlarına ilişkin 

haklar”, “çalışma şartlarına ilişkin haklar”, “kaynaklara eşit şartlarda 
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ulaşma” ve “katılım hakları” kriterleri bakımından ele alınmıştır. 

Çalışmanın kısıtlanması bakımından 26 kalkınma ajansı arasında yer alan 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı faaliyetleri 

ele alınarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. BEBKA’ya ait faaliyet 

raporları temelinde proje destekleri ve kurum faaliyetleri incelenerek elde 

edilen veriler kalkınma hakkı bağlamında yorumlanmıştır. 

2. İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı 

Amartya Sen “Özgürlükle Kalkınma” adlı eserinde “Brihadaranyaka 

Upanishad” başlıklı Sanskritçe bir metinden söz etmektedir. Metne göre 

bir kadın ve kocası zengin olmanın yolları üzerine konuşmakta ve 

edinecekleri servet ile arzuladıkları hayata nasıl erişebileceklerini 

tartışmaktadırlar. Kadın, kocasına yeryüzündeki tüm zenginliğe tek başına 

sahip olması durumunda “ölümsüzlük” elde edip edemeyeceğini sorar. 

Karısına olumsuz yanıt veren adam, böyle bir isteğin hayal olduğunu ifade 

eder. Sen, bunun üzerine kadının “bana ölümsüzlük getirmiyorsa serveti 

ne yapayım?” dediğini aktarmaktadır (Sen, 2004: 27-28). Bu kısa 

hikâyeden de anlaşılacağı gibi ekonomik büyüme aslında kendisi bir amaç 

değildir, zenginlik arzuladığımız yaşama erişebilmek için talep ettiğimiz 

bir araçtır. Kalkınma bağlamında bu aracın insanları temel haklar ve 

özgürlüklerin korunabileceği daha iyi bir yaşam standardına taşıması 

beklenmektedir.  

 Diğer taraftan, kalkınma hakkının kapsamına ve bu hakkın bir insan 

hakkı olup olmadığına dair birçok tartışma da bulunmaktadır. Bazıları 

üçüncü kuşak haklar arasında sıralanan kalkınma hakkının kolektif bir hak 

olduğunu, insan hakkı olmadığını ileri sürerken bazıları ise bu hakkın 

kolektif boyutunun yanında bireysel boyutunun da olduğunu 

belirtmektedir. Çalışmanın amacı bu tartışmalara odaklanmak yerine 

tartışmaların genel çerçevesinden söz ederek çalışma kapsamında 

belirlenmiş olan incelemeyi gerçekleştirmektir. Bu nedenle kalkınma 

hakkının insan hakları ile ilişkisinin çizileceği bu bölümde, hakkın 

kavramsal çerçevesine ve tarihsel gelişimine değinilecektir. 

2.1.Kalkınma Hakkının Kavramsal Çerçevesi 

Mavi: Benim yaptığım sahiden insani bir toplumun standartları 

olarak asgari insan haklarını tanımlamak… Ben insanın kendini 

gerçekleştirmesi için temel koşulları garanti eden asgari bir durum 

tanımlıyorum. Sizse çok fazla görev yükleyerek bu durumu yok 

ediyorsunuz. 

Kırmızı: Kendin gibi burjuvaları özgürleştirip diğer yarıyı, 

özellikle de diğer yarının nasıl öldüğünü unutuverdin. Çalışan 

sınıfların iyi bir hayat sürmeye sizin kadar hakkı yok mu? 

279



 

Yeşil: İkinizin de anlayamadığı şey insan toplumu anlayışınızın ne 

kadar sınırlı olduğu. ...pek çok insanı unuttunuz…Gelişmenin 

hedefi yalnızca güçlü devletler ve güçlü seçkinler değil, güçlü 

insanlar da yaratmak değil midir?...doğayı, bütün çevreyi 

unuttunuz… savaşlarla harap olan dünyayı, devletlerarası sistemi 

bile unuttunuz (Galtung, 2013: 202-203). 

Tarihsel olarak ortaya çıkış sıralamasından bakıldığında insan hakları 

belirli kategorilere ayrılmaktadır. Süreç içinde ilk sırada kazanılan haklar 

olan sivil ve siyasi haklar birinci kuşak hakları; ikinci sırada kazanılan 

sosyal, ekonomik ve kültürel haklar da ikinci kuşak hakları 

oluşturmaktadır. Üçüncü kuşak haklar ise “oluşum süreci henüz 

tamamlanmamış” olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

gündeme gelen haklar olarak ele alınmaktadır (Uygun, 2019: 501). İnsan 

haklarını kuşaklar üzerinden kategorileştirme fikri Karel Vasak’a aittir 

(Ertan, 2013: 38). Dayanışma hakları da denilen bu hakların ortaya 

çıkmasına “kültürel grupların kimliklerini koruma çabası” ve “bilimsel ve 

teknik ilerlemelerin yarattığı sorunlar” etkili olmuştur (Uygun, 2019: 501). 

Kimlik sorunları, gelişmişlik farklılıkları, çevre kirliliği gibi sorunlar 

“insan topluluklarının, halkların, giderek insanlığın ve yer kürenin ortak 

çıkarlarına doğru genişleyen bir koruma ve bundan kaynaklanan yeni 

hak/ödevler” taleplerini gündeme getirmiştir (Akıllıoğlu, 1995: 153). 

Galtung ise renklerle sınıflandırdığı insan haklarını mavi, kırmızı, yeşil ve 

renksiz olarak dört kategoride ele almaktadır. Buna göre feodal baskılara 

karşı verilen mücadele sonunda elde edilen “burjuvazinin çıkarlarıyla 

ilgili” olan haklar mavi kuşak haklardır. Burjuva sınıfının marjinalleşmesi 

sonucu hakları ihlal edilen diğer grupların çıkarlarıyla ilgili olan haklar 

kırmızı kuşak haklara karşılık gelmektedir. Yeşil kuşak ise “uluslararası 

kapitalizmce yaratılan gelişme, barış ve çevreye ilişkin” problemleri 

ortadan kaldırmak için verilen mücadele sonucu doğmuş haklar olarak 

tanımlanmaktadır (Galtung, 1999’dan aktaran Ertan, 2013: 39-40). 

Üçüncü kuşak hakları diğer kuşaklar ile karşılaştırdığımızda bu kuşakta 

yer alan hakların ikinci kuşakta yer alan haklar gibi pozitif statülü haklar 

olduğu belirtilebilir. Bu haklar birinci ve ikinci kuşakta yer alan haklardan 

farklı olarak kolektif nitelik göstermektelerdir. Yine birinci ve ikinci kuşak 

hakların ulusal çapta üçüncü kuşak hakların ise uluslararası çapta 

sorumluluk gerektiren haklar olduğu belirtilmektedir (Domaradzki vd., 

2019: 425-426). Hamamcı (2013: 54), bu kategoride yer alan hak 

taleplerinin kaynağında “gelişmekte olan ülkelerin de dünya 

kaynaklarından yararlanmasını talep eden kalkınma hakkı” olduğunu 

belirtmektedir. Yine bu hakların gerçekleşmesinin “uluslararası alanda 

korunması rejiminin gelişmesine bağlı” olduğu da ifade edilmiştir 

(Hamamcı, 2013: 55). 
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Üçüncü kuşak haklara örnek olarak; “çevre hakkı, barış hakkı, kültürel 

kimlik hakları, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı” verilebilir 

(Uygun, 2019: 502).  Kalkınma hakkı da üçüncü kuşak haklar arasında 

sıralanmaktadır. 

Kalkınma hakkının “siyasal bir kavram olduğu” ve bu siyasal çerçeve 

kapsamında yoksulların kalkınmayı talep etmelerinin bir hak, zenginlerin 

de yoksullarla dayanışmasının bir ödev olduğu dile getirilmektedir 

(Akıllıoğlu, 1995: 154).  

Üçüncü kuşak hakların “kolektif boyutu” ile ele alınan haklar olarak 

kategorize edildiği ifade edilmiş olsa da kalkınma hakkı konusunda farklı 

görüşler bulunmaktadır. Uygun (2019: 553), üçüncü kuşak haklar arasında 

sıralanan kalkınma hakkının da barış ve çevre hakkı gibi “özneleri 

bakımından birey vurgusu ön plana çıkartılarak” ele alınabileceğini, ancak 

gerçekleştirilmeleri söz konusu olduğunda ise bu hakların kolektif 

niteliklerinin gündeme geldiğini ifade etmektedir. Zira kalkınma hakkının 

talep ettiği “uygarlığın gelişmesiyle ortaya çıkan nimetlerden herkesin ve 

her topluluğun eşit ve dengeli biçimde yararlanması” ancak aynı hedefi 

benimsemiş bir uluslararası düzenin varlığıyla hayata geçebilir (Uygun, 

2019: 135).  Benzer şekilde Donnelly (1995: 153) de bu haklardan “ilk iki 

kuşak hakların gerçekleşmesini engelleyen uluslararası eşitsizliğin ortadan 

kalkması için gerekli” olan haklar olarak söz etmektedir. Hamamcı (1985: 

175) da bu kategoride yer alan hakların “insancıl bir toplum yaşamı 

düşüncesinden” kaynaklandığını bu nedenle de “hem bireylere hem de 

topluluğun tümüne” ait olduğunu belirtmektedir.  

Kalkınma olgusunu gündeme taşıyan gelişme, II. Dünya Savaşı 

sonrasında ülkelerin “gelişmişlik farklarının belirgin bir şeklide” ortaya 

çıkmasıdır (Kar, 2013: 55). Bu dönemde “iktisadi büyüme” olarak ele 

alınmış olan kalkınma kavramı 1960 sonrasında farklı şekilde 

yorumlanmaya başlanmıştır. Bunun nedeni iktisadi bakımdan büyüme 

göstermiş ülkelerin büyük bir kısmında gelir dağılımında adaletsizlik ve 

yaşam standartlarının düşük olması gibi sorunlarla karşılaşılmasıdır (Kar, 

2013: 55). Bu sorunlar kalkınma kavramını iktisadi büyümeyi de 

kapsayacak şekilde çok boyutlu ve kapsamlı bir kavram haline getirmiştir. 

Kalkınma kavramının bu çok boyutlu niteliği kalkınma hakkının içeriğinde 

de kendini göstermektedir. Bu bakımdan Kalkınma Hakkına Dair Bildiri 

bu çok boyutlu hakkın kapsamını açıklayan en önemli belgedir. Piron 

(2002: 10-11), Kalkınma Hakkı Bildirisi’nin içeriğini oluşturan temel 

kavramları; kapsamlı kalkınma, insan haklarına saygı, katılım, sosyal 

adalet, uluslararası iş birliği ve self determinasyon olarak sıralamaktadır. 

Buna göre kalkınma, çok yönlü ve kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç sadece 

ekonomik unsurları değil aynı zamanda kültürel, sosyal ve siyasi unsurları 

da barındırmaktadır. Kalkınma süreci içinde temel hak ve özgürlüklere 

saygı gösterilmeli ve hakların korunmasına katkı sağlanmalıdır. Hakların 

281



 

korunmadığı ve ihlal edildiği durumlarda kalkınmanın gerçekleşmesi 

mümkün değildir. Devletler ve uluslararası toplum tarafından geliştirilen 

kalkınma politikaları insan odaklı olmalıdır. Kalkınmanın faydaları adil 

dağıtılmalı, herkes için fırsat eşitliği sağlanarak sosyal adalet tesis 

edilmelidir. Bununla birlikte, kalkınmanın gerçekleşmesinde ulusal 

politikalar kadar uluslararası politikalar ve iş birliği de önemlidir. 

Kalkınmanın gerçekleşmesinde halkların kendi kaderlerini tayin hakkının 

da korunması gerekmektedir (Piron, 2002: 10-11). 

Bu çerçevede Aral (2002: 136) tarafından “insan haklarının hayata 

geçirileceği bir süreç” olarak görülebilen kalkınma kavramı onu bu 

yönüyle insan hakları ile doğrudan ilişkili bir konu haline getirmektedir. 

Kalkınma hakkının kapsamına giren hakların neler olduğu ise Birleşmiş 

Milletler (BM) belgelerinde dört farklı alanda sıralanmıştır (Aral, 2002: 

136). Bu sıralamaya göre kalkınma hakkı: “yiyecek, sağlık, konut, eğitim, 

boş zaman faaliyetleri ve sağlıklı bir çevre” gibi “yaşam şartlarına ilişkin” 

hakları; “iş, makul bir gelir ve işyerinde yönetime katılım” gibi “çalışma 

şartlarına ilişkin” hakları; “toprak, su, mali sermaye, mesleki eğitim ve 

teknoloji” gibi “kaynaklara eşit şartlarda ulaşma imkânı” çerçevesinde 

değerlendirilebilecek hakları; “yerel ve uluslararası düzeydeki süreç, 

mekanizma ve kurumların demokratik biçimde yapılanması ve bu 

mekanizmaların etkili olması” kapsamında tarif edilen katılım haklarını 

kapsamaktadır (UN,1993’ten aktaran Aral, 2002: 136).  

2.2. Kalkınma Hakkı Konusunda Temel Belgeler 

Kalkınma hakkı ilk başta kolektif nitelikli bir hak olarak görülmüş ve 

bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri iyileştirilmeye 

çalışılmıştır. Hakkın bireysel boyutuna daha sonra odaklanılmıştır. 

Bireysel boyutun öne çıktığı ikinci dönemde çocuk hakları, sosyal 

güvenlik gibi konular hakkında sözleşmeler ve bildiriler ortaya çıkmıştır 

(Hamamcı, 2013: 61). Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan temel belgeler 

söyle sıralanabilir: 

Kalkınma kavramına ait en eski ifadenin 1944 tarihli Filadelfiya 

Bildirgesi’nde yer aldığını belirtilmektedir. Bildirgede, “tüm insanlar; ırk, 

inanç, cinsiyetlerine bakılmaksızın, özgürlük ve onur, ekonomik güvenlik 

ve fırsat eşitliği koşullarında maddi ve manevi gelişimini sürdürme 

hakkına sahiptir” ifadesi yer almaktadır (ILO, 1944: 1; Akıllıoğlu, 1995: 

155).  

Kalkınma hakkı ile ilgili bir diğer belge de 1957 yılına ait BM Genel 

Kurul kararıdır. 1161 (XII) sayılı Kararda, dengelenmiş bir sosyal ve 

ekonomik kalkınmanın barış ve güvenlik, sosyal ilerleme, insan hakları ve 

temel özgürlüklerin gelişimi gibi alanlara katkı sağlayacağından söz 

edilmiştir (UN, 1957). 
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Kalkınma hakkının tanınmasında önemli bir diğer belge ise 1968 

yılında Tahran’da gerçekleşmiş olan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı 

sonunda ortaya çıkan Tahran Bildirisi’dir. Söz konusu Bildiri ile “ilk defa 

bir insan hakları belgesinde kalkınmada eşitlik sorunu ile insan hakları 

arasındaki bağlantı” ortaya konulmuştur (Özdek, 2000: 365). Bildiride 

“ekonomik olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında 

genişlemekte olan uçurumun insan haklarının uluslararası toplulukta 

gerçekleştirilmesini engellediği” ifade edilmiştir (UN, 1968: 4). Bildiride 

insan hakları ve temel özgürlüklerin bölünemez niteliği vurgulanmış ve 

insan haklarının hayata geçirilmesinin ulusal ve uluslararası alanda 

gerçekleştirilecek ekonomik ve sosyal gelişmeye ilişkin politikalara bağlı 

olduğu belirtilmiştir (UN, 1968: 4). 

BM Genel Kurul’unda 1969 yılında kabul edilen 2542 XXIV sayılı 

“Sosyal İlerleme ve Kalkınma Bildirisi” de bu konuda söz edilmesi 

gereken bir başka belgedir. Bildirinin başlangıç bölümünde sosyal ve 

ekonomik ilerlemenin gerçekleştiği bir sosyal düzen ile barış ve güvenlik 

arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Bildirinin ikinci maddesinde kalkınma 

kavramının insan onuru ile olan ilişkisi belirtilmiştir. Buna göre: “sosyal 

ilerleme ve kalkınma, insan onuruna ve değerine saygı üzerine kurulur ve 

insan hakları ile sosyal adaletin geliştirilmesini sağlar” (UN, 1969: 49). 

Tarhanlı (1988: 255) bu belgede “ilk kez” sosyal ilerleme ve kalkınma 

kavramları için “bir toplumun tüm üyelerinin maddi ve manevi yaşam 

standardının yükseltilmesi hedefinin öngörülmüş” olduğunu 

belirtmektedir. Özdek (2000: 366) ise bu belgenin kalkınma kavramını, 

insan onuru ile ilişkilendiren ilk girişim olduğunu ifade etmiştir.  Bu 

belgede ayrıca, sosyal ilerleme ve kalkınmanın birincil koşullarından da 

söz edilmiştir.  Bu koşullar, halkların kendi kaderini tayin temeline dayalı 

ulusal bağımsızlık; devletlerin içişlerine karışmama, ülkelerin 

egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme, ülkelerin doğal 

kaynakları ve zenginlikleri üzerinde daimî egemenliği, herhangi bir 

müdahale olmaksızın ülkelerin kendi gelişme hedeflerini özgürce 

belirleme, barış içinde bir arada yaşama gibi ilkelerdir (UN, 1969: 49-50). 

Kalkınmanın koşulları olarak sunulan bu ilkelerin üçüncü kuşak haklarla 

da doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. 

Freeman (2018: 177), 1972 yılında “Senegalli kıdemli bir yargıç olan 

Keba M’Baye” tarafından “herkesin daha iyi yaşama demek olan kalkınma 

hakkına sahip olduğu” fikrinin dile getirildiğini ifade etmiştir. Özdek 

(2000: 366) kalkınma hakkının “fikir babası” olarak söz ettiği M’Baye’nin 

kalkınma hakkını, “insan hakkı olarak uluslararası hukuk bağlamında” 

tanımlamış olduğundan söz etmektedir. Bu çerçevede kalkınma hakkı 

“insan gelişme olmadan var olamayacağından dolayı” hem kolektif hem 

de bireysel nitelikli bir haktır (Özdek, 2000: 366).  M’Baye’nin de etkisiyle 

1977 yılında kalkınma kavramı, BM tarafından “bir insan hakkı olarak” 
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“ilke kararına dönüşmüş” ve nihayetinde 1986 yılına gelindiğinde BM 

Genel Kurulu tarafından “Kalkınma Hakkına Dair Bildiri” kabul edilmiştir 

(Çelik, 2011: 457; Rich,1988’den aktaran Freeman, 2018: 177). 

Dolayısıyla bu belge “spesifik olarak kalkınma hakkından söz eden ilk 

uluslararası hukuk belgesi” olarak kabul edilmektedir (Aral, 2002: 134). 

Bildiride kalkınma hakkı, “her insanın ve bütün halkların, bütün insan 

haklarının ve temel özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeye katılma, katkıda bulunma ve bundan 

yararlanma hakkına sahip olması nedeniyle vazgeçilmez bir insan 

hakkıdır” şeklinde ifade bulmaktadır. Aynı maddenin devamında ise 

kalkınma hakkının “her iki Uluslararası Sözleşmenin hükümleri 

çerçevesinde bütün doğal zenginlikler ve kaynaklar üzerinde tam 

egemenlik gibi vazgeçilmez haklarını kullanmak da dâhil, halkların self-

determinasyon hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi” anlamına da geldiği 

belirtilmektedir (URL1). 

1993 senesinde Viyana’da gerçekleşmiş olan “Dünya İnsan Hakları 

Konferansı” da kalkınma hakkının ele alınmış olduğu bir etkinliktir. 

Konferans sonucu kabul edilen Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı, 

kalkınma, insan hakları ve demokrasi arasındaki yakın ilişkiyi ortaya 

koyan bir belgedir. Konferans ile kalkınma hakkının evrensel, vazgeçilmez 

niteliği ile “temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu” 

belirtilmiştir (URL2).  

Yukarıda aktarılan temel bilgilerin ardından çalışmanın bundan sonraki 

bölümlerinde Türkiye’de kalkınma ajanslarının tarihsel gelişimine ve bu 

bağlamda BEBKA örneğinin analizine geçilebilecektir.  

3. Kalkınma Hakkından Kalkınma Ajanslarına: BEBKA Örneği 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Onuncu Kalkınma Planı’nda kalkınmanın temel amacının “toplumun 

refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler 

zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek” olduğu 

ifade edilmektedir (Onuncu Kalkınma Planı, 2013: 29). Önceki bölümde 

makro ölçekte ele aldığımız ve gerçekleşmesi için uluslararası düzenin 

varlığını koşut olarak sıraladığımız kalkınma hakkını daha mikro ölçekte 

örneğin ulusal ya da bölgesel olarak ele aldığımızda bu hedefi 

gerçekleştirecek ulusal politikaların ve kurumların varlığı oldukça 

önemlidir. Zira Kalkınma Hakkına Dair Bildiri de bu hakkın 

gerçekleşmesinde devletleri “aktif özneler” olarak ele almaktadır (Özdek, 

2000: 383; Akpınar, 1996: 588-599). Kalkınma Hakkına Dair Bildiri’nin 

8. Maddesi şöyledir: 

Madde 8 1. Devletler, gelişme hakkının gerçekleştirilmesi için 

ulusal düzeyde gerekli her türlü tedbiri almayı ve herkesin temel 

kaynaklara, eğitime, sağlık hizmetlerine, yiyeceğe, barınmaya, işe 
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ve adil bir gelir dağılımına sahip olmasını sağlamayı taahhüt eder.  

Gelişme sürecinde kadınların faal bir role sahip olmalarını 

sağlamak için etkili tedbirler alınır. Her türlü toplumsal 

adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, gerekli ekonomik ve 

sosyal reformlar yapılır. 

2. Devletler, gelişmenin ve bütün insan haklarının tam olarak 

gerçekleşmesinin önemli bir unsuru olan halkı her alanda 

katılmaya teşvik eder (URL1). 

 Uygun (2019:135) tarafından hedefi “uygarlığın gelişmesiyle ortaya 

çıkan nimetlerden herkesin ve her topluluğun eşit ve dengeli biçimde 

yararlanması” olarak tarif edilen kalkınma hakkının gerçekleşmesine 

aracılık eden mekanizmalardan biri de kalkınma ajanslarıdır. 

3.1. Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Ortaya Çıkışı 

Türkiye’de bölgeler arası kalkınma farklarının ortadan kaldırılması 

konusunda somut adımların atılması 1960 yılında “merkezi bir planlama 

örgütünün kurulması” ile gerçekleşmiştir (Apan, 2007: 197; Taşlıyan ve 

Korkmaz, 2014: 25). 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT) tarafından hazırlanan Birinci Kalkınma Planı ile 1963 yılında planlı 

kalkınmaya geçilmiştir. Teşkilatın çalışmaya başladığı ilk dönemlerde 

kalkınma politikaları geri kalmış bölgelere odaklanmış ve bu politikaların 

gerçekleştirilmesi için “merkezi hükümet” yetkilendirilmiştir (Taşlıyan ve 

Korkmaz, 2014: 25). 1980 yılına kadar “toplumu dönüştürmeyi 

hedefleyen” kalkınma planları 1980 sonrasında ise “devleti dönüştürmeyi” 

hedefler hale gelmiştir (Apan, 2007: 197).  

Bölgesel kalkınma kavramı detaylı olarak ilk kez 2001-2005 yıllarını 

kapsayan Sekizinci Kalkınma Planı’nda yer almıştır (Taşlıyan ve 

Korkmaz, 2014: 26). Kalkınma Ajansları ise bir sonraki kalkınma planında 

kendine yer bulmuştur. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu 

Kalkınma Planı ajansların amaçlarına, kuruluşuna, işlevlerine ve 

kanunlaşma sürecine yer vermiştir (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 47, 

67, 91). Onuncu Kalkınma Planı’nda kalkınma ajanslarının aracılık ettiği 

çalışmalardan; kalkınma ajansları bünyesinde oluşturulan yatırım destek 

ofislerinden; ajansların desteğiyle hazırlanan bölge planlarından, 

ajansların etkinliğini artıracak düzenlemelerden söz edilmiştir (Onuncu 

Kalkınma Planı, 2013: 3, 25, 119, 125). Onbirinci Kalkınma Planı’nda ise 

ajansların bölgelerde kapsamlı mali ve teknik destekler sağlamış oldukları 

belirtilmiştir. Planda ayrıca kalkınma ajanslarının çalışmalarında e-ticaret, 

dijital dönüşüm, enerji verimliliği gibi konulara öncelik vereceğinden, 

etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin 

gerçekleştirileceğinden söz edilmiştir (Onbirinci Kalkınma Planı, 2019: 

26, 61, 157).  
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Öte yandan, Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının kurulması “Kamu 

Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nın organik bir parçası” olarak gündeme 

taşınmıştır (Maç, 2006: 1). 25 Ocak 2006 tarihinde 5449 sayılı “Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” 

Resmî Gazetede yayınlanarak kabul edilmiştir. Kalkınma Ajansları 

oluşturulması sürecine katkı sağlayan en önemli gelişmenin Avrupa Birliği 

(AB)’ne üyelik sürecinin başlaması olduğu belirtilmektedir (Gül ve 

Solmaz, 2017: 53; Maç, 2006: 1). AB’ye üyelik süreciyle birlikte bölgesel 

kalkınma ve planlama farklı bir boyut kazanmış ve Türkiye gibi Birliğe 

aday ülkelerden bölgesel kalkınmayı sağlayacak mekanizmalar 

oluşturmaları beklenmiştir.  

5449 sayılı Kanun’a göre kalkınma ajansları “kamu kesimi, özel kesim 

ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke 

ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak” amacıyla oluşturulan mekanizmalardır (5449 sayılı 

Kanun, 2006, md. 1).  

5449 sayılı Kanun EK-1’inde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

bulunmaktadır. Buna göre, 12 ana ve 26 alt bölge bulunmaktadır. Her bir 

alt bölge için kalkınma ajansı oluşturulmuştur. Söz konusu istatistiki bölge 

birimleri sınıflandırması ve kalkınma ajanslarına ait bilgiler Tablo 1’de 

verilmektedir. 

Kalkınma Ajansları, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

koordinasyonunda” faaliyet göstermektedir. Kamu tüzel kişiliğine sahip 

ajanslar, yasayla düzenlenmeyen konularda özel hukuk hükümlerine 

tabilerdir. Kalkınma ajansları “yerel düzeyde kurumsal kapasite 

eksikliğinin giderilmesi amacıyla” oluşturulmuşlardır (Türkiye 

Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019: 4).  

Tablo 1: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve Kalkınma 

Ajansları 

TR1: 

İstanbul               

TR10: İstanbul İstanbul 

Kalkınma Ajansı 

TR2:  

Batı Marmara 

TR21: Edirne, Kırklareli, 

Tekirdağ 

TR22: Balıkesir, Çanakkale 

Trakya Kalkınma 

Ajansı 

Güney Marmara 

Kalkınma Ajansı 
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TR3: 

Ege 
 

TR31: İzmir 

 

TR32: Aydın, Denizli, 

Muğla 

TR33: Afyonkarahisar, 

Kütahya, Manisa, Uşak 

İzmir Kalkınma 

Ajansı 

Güney Ege 

Kalkınma Ajansı 

Zafer Kalkınma 

Ajansı 

TR4:  

Doğu Marmara 
 

TR41: Bilecik, Bursa, 

Eskişehir 

 

TR42: Bolu, Düzce, 

Kocaeli, Sakarya, Yalova 

Bursa Eskişehir 

Bilecik Kalkınma 

Ajansı 

Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı 

TR5:  

Batı Anadolu 
 

TR51: Ankara 

 

TR52: Karaman, Konya 

Ankara Kalkınma 

Ajansı 

Mevlana 

Kalkınma Ajansı 

TR6:  

Akdeniz 
 

TR61: Antalya, Burdur, 

Isparta 

TR62: Adana, Mersin 

 

TR63: Hatay, 

Kahramanmaraş, Osmaniye 

Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı 

Çukurova 

Kalkınma Ajansı 

Doğu Akdeniz 

Kalkınma Ajansı 

TR7:  

Orta Anadolu 

TR71: Aksaray, Kırıkkale, 

Kırşehir, Niğde, Nevşehir 

TR72: Kayseri, Sivas, 

Yozgat 

Ahiler Kalkınma 

Ajansı 

Orta Anadolu 

Kalkınma Ajansı 

TR8:  

Batı Karadeniz 

TR81: Bartın, Karabük, 

Zonguldak 

TR82: Çankırı, Kastamonu, 

Sinop 

TR83: Amasya, Çorum, 

Samsun, Tokat 

Batı Karadeniz 

Kalkınma Ajansı 

Kuzey Anadolu 

Kalkınma Ajansı 

Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı 

TR9: 

Doğu Karadeniz 

TR90: Artvin, Giresun, 

Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Trabzon 

Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı 

TRA:  

Kuzeydoğu 

Anadolu 

TRA1: Bayburt, Erzincan, 

Erzurum 

 

TRA2: Ağrı, Ardahan, 

Iğdır, Kars 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

Kalkınma Ajansı 

Serhat Kalkınma 

Ajansı 
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TRB:  

Ortadoğu Anadolu 

 

TRB1: Bingöl, Elazığ, 

Malatya, Tunceli 

TRB2: Bitlis, Hakkâri, 

Muş, Van 

Fırat Kalkınma 

Ajansı 

Doğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı 

TRC:  

Güneydoğu 

Anadolu 

TRC1: Adıyaman, 

Gaziantep, Kilis 

TRC2: Diyarbakır, 

Şanlıurfa 

TRC3: Batman, 

Mardin, Şırnak, Siirt 

 

İpekyolu 

Kalkınma Ajansı 

Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Dicle Kalkınma 

Ajansı 

Kaynak: 5449 sayılı Kanun (2006); Taşlıyan ve Korkmaz, 2014: 29-31. 

3.2. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)  

BEBKA, 5449 sayılı Kanun’a dayanılarak 14.07.2009 tarihinde 

“2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur” 

(URL3). Ajans, “danışma organı” olarak “Kalkınma Kurulu”ndan, “karar 

organı” olarak “Yönetim Kurulu”ndan ve “icra organı” olarak da “Genel 

Sekreterlik”ten oluşmaktadır (URL3).  

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde yönetişim ilkelerini hayata 

geçirmeyi hedefleyen bir kurum olarak BEBKA tarafından 2010-2013 ve 

2014-2023 yıllarını kapsayan iki tane “Bursa Eskişehir Bilecik Bölge 

Planı” hazırlanmıştır.  2010-2013 yıllarını kapsayan ilk planda gelişme 

eksenleri “sanayide verimlilik ve rekabetçilik”, “tarımda verimlilik ve 

kırsal kalkınma”, “turizmde çeşitlilik”, “sosyal kalkınma ve istihdam”, 

“sürdürülebilir çevre ve enerji”, “ulaşım ve lojistik” olarak sıralanırken 

2014-2023 yıllarını kapsayan ikinci planda ise bu eksenler “uluslararası 

alanda yüksek rekabet gücü”, “beşeri gelişme ve sosyal içerme” ve 

“dengeli mekânsal gelişme ve sürdürülebilir çevre” olarak listelenmiştir 

(BEBKA, 2011: 9-12; BEBKA, 2015: 91-175).  

3.2.1. Destek Programları ve Kalkınma Hakkı 

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla kamu 

kaynaklarını kurum desteği şeklinde proje sahipleriyle paylaşmaktadır. 

Ajans, 2019 yılında “mali destek”, “teknik destek”, “fizibilite desteği”, 

“güdümlü proje desteği” ve “sosyal gelişme desteği” programları 

kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin 

gerçekleşmesine aracılık etmiştir. Programlar özelinde gerçekleşen proje 

başvuruları ve destek almaya hak kazanan proje sayısına ilişkin veriler 

Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: 2019 Yılı BEBKA Destek Programları 

Sayı Mali  

Destek  

Programı 

Teknik  

Destek  

Programı 

Fizibilite 

Destek  

Programı 

Sosyal 

Gelişmeyi 

Destekleme 

Programı 

Proje 

başvuru 

94 107 16 57 

Destek 

alan proje 

34 51 10 5 

Kaynak: BEBKA Ajans Faaliyet Raporu, 2019: 53-59-61-62. 

BEBKA Faaliyet Raporu’na bakıldığında, 2019 yılı Mali Destek 

Programlarının “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” 

ve “Girişimcilik Mali Destek Programı” başlıkları altında gerçekleşmiş 

olduğu görülmektedir. Programlar kapsamında amaçlanan “imalat 

sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi 

yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması”, “girişimcilik ekosisteminin 

geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve 

girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 bölgesinin rekabet gücünün 

artırılması” olarak ifade edilmiştir (BEBKA, 2019: 111). Bu 

programlardan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”na 

65, “Girişimcilik Mali Destek Programı”na ise 29 başvuru gerçekleşmiştir 

(BEBKA, 2019: 53). 65 başvurunun 43 tanesi Bursa’dan, 11 tanesi 

Bilecik’ten ve yine 11 tanesi Eskişehir’den alınmıştır. Girişimcilik 

konusunda gerçekleşen başvuruların ise 17 tanesi Bursa’dan, 9 tanesi 

Eskişehir’den ve 3 tanesi Bilecik’tendir (BEBKA, 2019: 53). Bu dönem 

alınan toplam 94 proje başvurusundan 34’ü destek almaya hak kazanmıştır 

(BEBKA, 2019: 57). Mali Destek Programı kapsamında yararlanıcı sayısı 

ise; Eskişehir’den 5, Bilecik’ten 6 ve Bursa’dan 23 olarak belirlenmiştir 

(BEBKA, 2019: 65). Bu durumda yararlanıcıların bulunduğu şehirler 

arasında eşit bir dağılımdan söz etmek mümkün değildir. Mali Destek 

Programının yararlanıcılarının şehir bazında sayılarına bakıldığında 

dağılımın Bursa ili lehine gerçekleşmiş olduğu ifade edilebilir. 2019 yılına 

ait Mali Destek Programları toplam bütçesinin 27.000.000 TL olduğu ve 

“Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için 17.000.000 

TL ve “Girişimcilik Mali Destek Programı” için ise 10.000.000 TL 

ayrıldığı ifade edilmiştir (BEBKA, 2019: 49). 2018 yılında ise Mali Destek 

Programı kapsamında “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması”, “Endüstriyel 

Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” ana başlıkları 
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belirlenmiştir. Bu dönemde program kapsamında destek almaya hak 

kazanan proje sayısı ise 34 olarak gerçekleşmiştir1.   

Teknik Destek Programı, “ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi”, 

“olumsuz çevresel etkilerin azaltılması”, “girişimcilik ekosisteminin 

geliştirilmesi”, “animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve 

uygulamalarının geliştirilmesi”, “yatırım imkânlarının ve sosyal gelişimin 

desteklenmesi” gibi öncelikli alanlarda başvuruları alan bir programdır. 

2019 yılında mart-nisan, mayıs-haziran, temmuz-ağustos ve eylül-ekim 

olmak üzere dört dönemde gerçekleşen başvuru sayısının 107 olduğu 

belirtilmiştir. Bu başvuruların 54 tanesi Bursa’dan, 33 tanesi Eskişehir’den 

ve 20 tanesi de Bilecik’ten yapılmıştır. Bu başvuruların 51 tanesi teknik 

destek almaya hak kazanmıştır (BEBKA, 2019: 58-59). 2018 yılında ise 

temmuz-ağustos, eylül-ekim ve kasım-aralık dönemlerinde programa 139 

tane başvuru yapılmıştır. Bu dönemlerde gerçekleşen başvuruların 49 

tanesi başarılı bulunmuştur (BEBKA, 2018: 60).  

Fizibilite Destek Programı ile bölgesel kalkınma, bölgesel girişimcilik 

gibi alanlarda gerçekleştirilmek istenen projelerin fizibilite çalışmalarının 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek kapsamında sıralanan öncelikli 

alanlar da teknik destek programındaki öncelikli alanlara benzer şekilde 

“ihtisaslaşma kapasitesinin”, “çevre ve yenilenebilir enerji yatırımlarının”, 

“girişimcilik ekosisteminin”, “girişimcilik kapasitesinin” ve “bölgesel 

tanıtım ve yatırım imkânlarının” geliştirilmesi olarak sıralanmıştır 

(BEBKA, 2019: 61). Bu destek koluna ise 16 başvuru yapılmış ve 

başvurulardan 10 tanesi destek almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında ise 

programa 12 başvuru gerçekleşmiş ve bu başvuruların 10 tanesi destek 

almıştır (BEBKA, 2018: 61). 

Güdümlü proje, “proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge 

planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans 

öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projeler” 

olarak tanımlanmaktadır (URL4). Güdümlü projeler “katalizör projelerin 

üretilmesi için önemli bir destek aracı” olarak değerlendirilmektedir (Gül 

ve Solmaz, 2017: 56). 2019 yılında güdümlü proje desteği programı 

kapsamında başvuru sahibinin Eskişehir Sanayi Odası olduğu “Eskişehir 

Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi” projesinden söz edilmiştir. İlgili 

projenin ilk aşama değerlendirmelerinin tamamlandığı ve fizibilite raporu 

ile ilgili çalışmaların yapılmakta olduğu belirtilmiştir (BEBKA, 2019: 61). 

BEBKA’ya ait 2018 faaliyet raporunda güdümlü proje desteği kapsamında 

sözü edilen projeler ise; “girişimci adaylarına/girişimcilere danışmanlık, 

eğitim, ortak kolaylık hizmetleri, ortak kaynaklar sunarak” destek olmayı 

                                                             
1 2018 yılında Mali Destek Programı kapsamında 42 proje destek almaya hak 

kazanmıştır. Ancak 8 projenin sözleşme aşamasında fesih talep etmesi nedeniyle 

bu dönemde destek sağlanan proje sayısı 34 olmuştur (BEBKA, 2019: 66). 
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hedefleyen “Osmaneli Belediyesi İş Geliştirme Merkezi” projesi; “tarımsal 

üretime katkı sağlayacak işletmelerin geliştirilmesi” amacıyla kurulacak 

olan “Mihalgazi Küçük Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Merkezi” projesi; 

İnegöl ekonomisine ciddi bir katkı sağlaması beklenen “İnegöl Yeni Fuar 

Merkezi” Projesi; “gök bilimi, matematik, yazılım ve tasarım, biyoloji, 

kimya, ekoloji, TÜBİTAK atölyeleri, teknoloji müzesi, online akademi ve 

etüt merkezinden” oluşan “Bilecik Bilim ve Uzay Teknolojileri Merkezi” 

projesidir (BEBKA, 2018: 60-62). 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yürütme görevi Kalkınma Ajanslarına verilmiş bir destekleme 

programıdır. Bu programa 57 başvuru gerçekleşmiş ve bu başvurulardan 

da 11’i Bakanlığa gönderilmiştir. Bu program kapsamında Bakanlık 

tarafından desteklenen proje sayısı ise 5 olmuştur (BEBKA, 2019: 62). 

2018 yılında bu kapsamda değerlendirilen herhangi bir projeye 

rastlanmamıştır. 

2019 yılında BEBKA tarafından yürütülen destek programları dışında 

bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için bilgilendirme ve danışmanlık 

faaliyetleri; bölgesel tanıtım, promosyon ve organizasyon faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılara yönelik destek ve tanıtım faaliyetleri ile 

savunma ve havacılık alanında çalıştay yapılmıştır. “Yatırım Ortam 

Kitapçığı” ve “Devlet Destek ve Teşvik Broşürü” hazırlanmıştır. 

Animasyon Atölye Çalışması yapılmış, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini 

geliştirecek dolayısıyla yönetişim ilkelerini hayata geçirecek çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. E-ticaret etkinlikleri, turizmi geliştirecek faaliyetlere 

ilişkin çalışmalar, mesleki eğitim faaliyetleri ile fuar, ziyaret ve toplantılar 

yapılmıştır.  

Yukarıda paylaşılan bilgilere göre, BEBKA’nın kalkınma hedefiyle 

gerçekleştirmiş olduğu destek ve çalışmalar kalkınma hakkının kapsamı 

düşünüldüğünde oldukça sınırlıdır. Çalışmaların yatırım, ticaret gibi 

ekonomik konularda yoğunlaştığı görülmektedir. 

4.Sonuç 

Kalkınma hakkı, öznesi birey ve halklar olan üçünü kuşak bir haktır. 

Kalkınma Hakkına İlişkin Bildiri’de kalkınma hakkının çerçevesi, ilgili 

öznelerin insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleşeceği “ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeye” katılmaları, katkı sunmaları ve 

yaralanmaları olarak çizilmiştir. Bildiri, kalkınma hakkını vazgeçilmez bir 

insan hakkı olarak ele almaktadır. Buna göre Bildiri’de de açıkça ifade 

edilmiş olduğu gibi kalkınma kavramı bir hak olarak ele alındığında bu 

hakkın ekonomik boyutu olduğu gibi sosyal, kültürel ve siyasal boyutu da 

bulunmaktadır. 
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Korunmaları açısından bakıldığında ise üçüncü kuşak hakların 

gerçekleşmesinin devletlerin ve uluslararası sistemin alacağı önlemlere, 

geliştireceği politika ve mekanizmalara bağlı olduğu söylenebilir.  

Ülkemizde 2006 yılında faaliyete geçmiş kalkınma ajansları, “bölgeler 

arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması” 

amacıyla oluşturulmuş kalkınma hakkının korunmasına aracılık eden 

kamusal kurumlardır. Çalışmada kalkınma hakkı ve BEBKA ele alınmıştır. 

2019 yılında BEBKA tarafından sağlanan destek programları ve yıl içinde 

gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. Elde edilen verilere göre 

BEBKA’nın gerçekleştirdiği faaliyetler ve sağladığı destekler özelinde 

kurumun kalkınmanın ekonomik boyutu üzerinde yoğunlaştığı 

görülmüştür. Kültürel kalkınmayı sağlayacak birtakım çalışmalar 

gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bunların yeterli olduğu söylenemez. 

Diğer taraftan faaliyet ve destek programlarında kalkınmanın siyasal ve 

sosyal boyutunun ihmal edildiği düşünülmektedir.  

Ayrıca önceki bölümlerde kalkınma hakkının “yaşam şartlarına ilişkin” 

hakları, “çalışma şartlarına ilişkin” hakları; “kaynaklara eşit şartlarda 

ulaşma imkânı” çerçevesinde değerlendirilebilecek hakları ve katılım 

hakkını kapsamakta olduğuna da değinilmiştir. Yine bu çerçeveden 

bakıldığında da BEBKA bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve 

sağlanan desteklerin büyük ölçüde “kaynaklara eşit şartlarda ulaşma” 

kapsamında değerlendirilebilecek mesleki eğitim, teknoloji ve girişim 

konularında gerçekleştiği görülmüştür. Teknik destek ve fizibilite destek 

programları kapsamında belirlenmiş olan önceliklerden birinin “olumsuz 

çevresel koşulların azaltılması” olduğu belirtilmiştir. Bu öncelik “yaşam 

şartlarına ilişkin haklar” içinde yer alan “sağlıklı çevre” hakkı kapsamında 

ele alınabilir. Ancak yiyecek, sağlık, eğitim, çalışma, iş yerinde yönetime 

katılma, toprak ve su hakkı, katılım hakkı gibi hakların gerçekleşmesine ve 

korunmasına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çerçevede BEBKA tarafından ilerleyen dönemlerde kalkınmanın 

siyasal, sosyal ve kültürel boyutunu ön plana çıkaracak çalışmalar yapılırsa 

kalkınma hakkının korunmasına çok boyutlu bir katkı sağlanabilecektir.  
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1. Giriş 

Yatırımlar, ulusal ekonomik büyümenin en önemli unsurları 

arasındadır. Tüm işletmeler bir dereceye kadar yatırım faaliyetlerinde 

bulunmak zorundadır. Yatırım projelerinin seçimi, bir işletmenin işleyişi 

ve gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kötü seçimler büyük 

zararlara yol açabilirken, doğru yatırım kararları kaynakların etkin 

yönetilmesini sağlamaktadır. Yatırım faaliyetleriyle ilgili karar verme; 

mali kaynakların sınırı, yatırımın türü ve projenin daha sonra daha az kârlı 

olması gibi karmaşık faktörleri içerir (Shvetsova, Rodionova, ve Epstein, 

2018). Bu nedenle, birden çok yatırım fırsatı arasından bir yatırım 

projesinin seçilmesi, karar vericiler için önemli ve zor bir görevdir 

(Popovic, Stanujkic ve Stojanovic, 2012).  

En uygun yatırım projesinin seçimi, sınırlı finansal kaynaklara sahip 

herhangi bir işletme için ilk önceliktir. En uygun yatırım projesinin seçimi 

sırasında, karar vericiler genellikle belirli kriterlere (hedeflere) dayalı 

olarak alternatif projeler arasında seçim yaparlar. Yatırım kararları, yatırım 

alternatiflerinin dikkate alınan kriterler açısından karşılaştırmalı 

değerlendirmesinin etkinliğine doğrudan bağlıdır; bu nedenle, stratejik 

kararlar söz konusu olduğunda, böyle bir karşılaştırmalı değerlendirmenin 

etkinliğini dikkate almak önemlidir (Shvetsova vd., 2018). Geleneksel tek 

kriterli karar verme yaklaşımları, alternatif projelerin değerlendirilmesinde 

farklı hedefler içeren çok boyutlu bir alanın içerdiği karmaşık bir analizi 

yönetemediğinden (Yu, 1985; Zeleny, 1982; Bernabeu, Mayor ve Verdu, 

2015) birçok yazar, en uygun proje seçimi için çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) yöntemlerinin kullanımını önermektedir (Brauers ve Zavadskas, 

2010; Popovic vd., 2012).  

ÇKKV yöntemleri, yüksek belirsizlik, çelişkili hedefler, farklı veri ve 

bilgi biçimleri ve çoklu ilgi alanları ve bakış açıları olan karmaşık sorunları 

çözmek için kullanılabilen yöneylem araştırması araçları türleridir ve 

karmaşık ekonomik sistemleri açıklayabilirler (Shvetsova vd., 2018; 

Wang, Jing, Zhang ve Zhao, 2009). Bu bağlamda, yatırım projelerinin 

seçimi ÇKKV problemi olarak tasarlanarak, alternatif projelerin tek bir 

değerle sayısallaştırılması ve öncelik verilmesi sağlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, birbirini dışlayan projeler arasından bir seçim yapılması, 

amaca en uygun projenin seçilmesi ve diğerlerinin reddedilmesi gereken 

yatırım problemi ele alınmaktadır. Alternatif projeler, belirli ve belirsiz 
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yatırım parametreleri ile değerlendirilip, yatırımcının hedeflerine 

ulaşmasına en iyi olanak tanıyan projenin seçimine ÇKKV yöntemi ile 

karar verilecektir. Yatırım projelerinin seçiminde farklı öneme sahip olan 

çoklu kriterlerin etkisini dikkate almak gerektiğinden, finansal analiz 

kapsamında yatırım proje analizinde yaygın kullanılan yöntemler (3. 

bölümde ayrıntılı açıklanmaktadır) proje değerlendirme kriterleri olarak 

belirlenecektir. Farklı finansal analiz kriterlerine göre alternatif projeler 

arasından en uygun yatırım projesinin seçim problemini ÇKKV 

yöntemlerinden uygulaması kolay olan COPRAS ve GRİ COPRAS (G-

COPRAS) yöntemiyle ele alınacaktır.  

Çalışmada COPRAS yöntemi alternatifleri değerlendirmek ve en 

verimli olanı seçmek için kolayca uygulanabilir (Popovic vd., 2012) 

olduğundan seçilmektedir. Yatırım ortamının deterministik-kesin 

parametreleri için COPRAS yönteminden ve belirsiz parametreler için G-

COPRAS, yönteminden faydalanılacaktır. “G”, gri kelimesinin 

kısaltmasıdır. Gri bir sayı tam değeri bilinmeyen, ancak içinde bulunduğu 

aralık değerleri bilinen bir sayıdır (Lin, Chen ve Liu 2004). Klasik bir 

COPRAS yönteminde kriter performansları net değerlerden oluşurken, G-

COPRAS yönteminde kriter performansları aralık değerlerden yani gri 

sayılardan oluşmaktadır eğer belirsizlik varsa G-COPRAS 

uygulanmaktadır (Zavadskas, Kaklauskas, Turskis ve Tamosaitiene, 

2009). 

Çalışmada, yatırım proje seçimindeki alternatif projelerin etkinlikleri; 

projenin başarılı ve başarısız olmasında etkili olan finansal kriterler; kâr, 

getiri oranı, katma değer, geri ödeme süresi gibi performans göstergeleri 

kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu performanslar yani seçim kriterleri 

eğer belirsizlik yoksa net değer, belirsizlik varsa aralık değerler 

kullanılarak ifade edilmektedir. Çalışma kapsamındaki belirsizlik, 

enflasyon etkisi ile nakit akışlarının aralık değerleri ile ifade edilmektedir.  

Projelerin değerlendirme kriterlerinin performanslarının net veya aralık 

değerler kullanılarak ifade edilmesine göre COPRAS ve G-COPRAS 

yöntemleri iç içe kullanılmaktadır ve en iyi proje seçilmektedir. Sayısal bir 

örnek üzerinde modelin uygulanabilirliği ve etkililiği gösterilmektedir. 

Bu alandaki literatürde; yatırım projelerinin seçiminde, yatırım 

alternatiflerini değerlendirmek için geniş bir kriterler kümesini dikkate 

almanın uygunluğu göz önüne alındığında ÇKKV yöntemleri nadiren 

kullanılmıştır. Özellikle Türkiye’de yatırım proje seçiminde ÇKKV 

yöntemlerinin uygulanması henüz yaygın olarak benimsenmemiştir. 

Makalenin literatüre katkısı; yatırım proje seçimi sürecine ÇKKV 

yöntemlerinden G-COPRAS yaklaşımını dahil etmek ve bu alanda 

kullanımının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Ulusal literatürde G-

COPRAS ile proje seçimi uygulanmamıştır, uluslararası literatürde ise bu 

yöntemi kullanan Popovic vd. (2012) makalesinde dört farklı kriter 
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kullanmıştır bu çalışmada ise son zamanlarda proje değerlendirmede 

kullanılan Ekonomik Katma Değer (EVO) kriterinin eklenmesi ile ilgili 

çalışma genişletilmektedir. Genel olarak bu makale ile proje seçim 

sürecinin değerlendirme kalitesi arttırılmaya çalışılacaktır. 

Makalenin geri kalanı şu şekilde yapılandırılmıştır: İlk olarak konuyla 

ilgili literatür taraması sunulmaktadır. İkinci olarak, proje seçim kriterleri 

olarak belirlenen, yatırım proje değerlendirilmesinde kullanılan yaygın 

yöntemlerin teorik yapısı özetlenmektedir. Üçüncü olarak, COPRAS ve G-

COPRAS yöntemlerinin açıklaması yapılarak birlikte uygulanmasındaki 

teorik temeller gösterilmiştir. Son olarak, açıklayıcı bir örnekle en uygun 

projenin seçimine karar verilmesine yardımcı olmak için çok kriterli karar 

verme sürecine COPRAS ve G-COPRAS yöntemleri birlikte 

uygulanmaktadır. 

2. Literatür  

1950’lerde ortaya çıkmaya başlayan ÇKKV, yöneylem araştırması 

modellerinin bir dalıdır. 1990’lardan günümüze ÇKKV’de büyüyen bir 

gelişme yaşamıştır ve çok sayıda katılımcısı ile birçok alt alan ortaya 

çıkmıştır. Ballestero ve Romero, (1998) Çok Kriterli Karar Verme ve 

Ekonomik Sorunlara Uygulamaları kitabı ile ÇKKV’ye önemli bir katkı 

sağlamıştır (Bernabeu vd., 2015). 1970’lerin sonlarında ÇKKV 

araştırması, özellikle doğrusal ve ayrık problemlerle ilgili olmak üzere çok 

amaçlı matematiksel programlama problemlerine odaklanmıştır (Bernabeu 

vd., 2015). Steuer ve Na (2003) makalesi, ÇKKV yöntemlerinin finans 

alanındaki sorunlara ve konulara uygulanmasına ilişkin kategorize edilmiş 

bir bibliyografya sunmaktadır. Günümüze doğru gelindiğinde, ekonomik 

çalışmalarda ÇKKV yöntemlerinin çeşitli uygulamaları, 2000-2014 

dönemi için hakemli dergilerde 393 bilimsel yayının analizini veren 

Mardani vd. (2015) makalesinde açıklanmıştır. Ancak, sınırlı sermaye ve 

diğer kaynaklar bağlamında birkaç alternatif yatırım projesinden birini 

seçerken çok amaçlı ve çok kriterli optimizasyon sorunu ve bir karar 

vericinin kişisel tutumları henüz yeterince incelenmemiştir (Ivanenko, 

Hrushko ve Frantsuz, 2018). 

Belli başlı ÇKKV yöntemleri; Ağırlıklı Toplamsal Model (SAW), Çok 

Kriterli Değer Teorisi (MAVT), Çok Kriterli Fayda Teorisi (MAUT), 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), İdeal Çözüme Benzerliğe Göre Tercih 

Sırası Tekniği (TOPSIS), Zenginleştirilmiş Değerlendirme için Tercih 

Sıralaması Düzenleme (PROMETHEE), Eliminasyon ve Seçim Gerçekliği 

İfade Etme (ELECTRE),), Karmaşık Orantısal Değerlendirme (COPRAS), 

Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşma Çözümü (VIKOR), Katkı Oranı 

Değerlendirme (ARAS), Oran Analizi İle Çok Amaçlı Optimizasyon 

(MULTIMOORA) yöntemleri gibi ağırlıklandırma ve sıralama yöntemleri 

olarak sıralanabilir. ÇKKV yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi Opricovic 
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ve Tzeng (2007) ve Stanujkic, Dordevic ve Dordevic (2013) 

çalışmalarında sunulmuştur.  

Önceki bazı yazarlar; Mian ve Christine (1999) ile Dey ve Gupta, 

(2001) proje seçiminde karar verme sorunlarını çözmek için AHP 

yöntemini kullanmıştır. Bazı yazarlar ise Costa, Melo, Godinho ve Dias 

(2003) ile Mavrotas, Diakoulaki ve Caloghirou, (2006) proje 

değerlendirme problemlerini çözmek için PROMETHEE yönteminin 

kullanımını önermiştir. Ustinovichius, Zavadskas ve Podvezko, (2007) 

inşaat yatırım projelerinin analizi için farklı ÇKKV yöntemlerinin 

(TOPSIS, SAW, COPRAS) uygulanmasını önermiştir. Brauers ve 

Zavadskas, (2010) alternatif projelerin seçiminde, Delphi tekniği ile 

ağırlıklandırılmış MULTIMOORA yöntemini önermiştir.  Popovic vd., 

(2012) yatırım projelerinin seçiminde belirlilik ve belirsizlik durumları için 

COPRAS ve G-COPRAS yöntemlerinin karışık uygulamasını önermiştir. 

Bernabeu vd., (2015) yenilebilir enerji projelerinin seçiminde 

değerlendirilen kriterleri finansal, politik-yasal, teknolojik ve sosyal 

çevresel olmak üzere dört boyutta gruplandırmıştır ve en uygun projenin 

seçiminde ÇKKV yöntemlerini kullanmıştır. Ivanenko vd. (2018) 

çalışmasında belirsizlik altında çok kriterli çok amaçlı yatırım projesi 

seçim problemini çözmek için kötümserlik, iyimserlik, Laplace, Hurwicz, 

Hodges-Lehmann ve minimum risk kriteri gibi karar ölçütlerini 

kullanmıştır. Shvetsova vd. (2018) çalışmasında özellikle aralık verilerine 

dayalı olan yatırım proje seçiminde ÇKKV kullanımına yönelik bütünleşik 

bir model önermiştir. Son olarak bu alandaki ulaşılabilen son yıllardaki 

ulusal çalışmalardan Çevik ve Gökşen, (2016) yatırım proje seçiminde 

AHP-VIKOR entegrasyonu ile bir karar destek sistemi tasarlamıştır. 

Kalender ve Aygün, (2019) yatırım proje seçiminde PROMETHEE 

yöntemini uygulamıştır. Karaçolak, (2019) kamu yatırım projesi 

tekliflerini bulanık AHP ile sıralamıştır.   

3. Proje Seçim Kriterleri 

Bir yatırımcı, olası yatırım alternatiflerin tümünü seçemez, hedeflerine 

ulaşmak için en iyi alternatifi seçerek karar vermesi gerekir. Çok amaçlı 

karar vermede, seçilen yatırım seçeneğiyle mümkün olan bir dizi hedefe 

ulaşılması gerekir. Bu çalışmada hedefler, proje seçim kriterlerinin 

performansları ile ölçülebilir ve kriter performanslarının en iyi olması 

sağlanarak gerçekleştirilir. Çok amaçlı bir proje seçiminde, proje seçim 

kriterleri belirlenir ve hepsi aynı anda optimize edilir. Bu tür kriterler 

sadece birbiriyle ilişkili değildir, aynı zamanda birbiriyle çelişebilir. Bu 

durum, yatırımcının tüm kriterler için en iyi değerlere ulaşmasının aynı 

anda mümkün olmadığı anlamına gelir, çünkü bunlardan birini iyileştirmek 

diğerinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, yatırımcı,  belirli 
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hesaplamalar yaparak uygunluğu ve optimalliği doğrulanmış bir çözüm 

bulmak zorundadır (Ivanenko vd., 2018). 

Yatırımların değerlendirilmesi için var olan kriterler çok geniş 

kategorilere ayrılmaktadır. Bu çalışmada tamamen finansal ve ekonomik 

konulara odaklanan, projelerin finansal açıdan değerlendirilmesi için 

yaygın kullanılan yöntemler ele alınmıştır. Projenin net bugünkü değeri, 

getiri oranı, kârlılık endeksi, ekonomik katma değeri, geri ödeme süresi ve 

riski proje seçim kriterleri olarak belirlenmiştir. Her kriterin kendine göre 

güçlü ve zayıf yönleri vardır ve işletmeler farklı koşullar altında karar 

alırken bu kriterlerin birçoğundan aynı anda faydalanabilmektedir 

(Scholleova, Svecova ve Fotr, 2008). ÇKKV’de alınan kararların kalitesi 

esas olarak seçilen kriterler tarafından belirlenir. Çalışma kapsamında 

belirlenen proje seçim kriterleri izleyen kısımda sunulmuştur.  

3.1 Net Bugünkü Değer (NPV) Kriteri 

Bir yatırımın net bugünkü değeri (Net prensent value- NPV), yatırımın 

gelecekte sağlayacağı para girişlerinin belirli bir ıskonto haddi (sermaye 

maliyeti) üzerinden bugüne indirgenmiş değeri ile yatırımın gerektirdiği 

para çıkışının bu ıskonto haddi üzerinden bugünkü değeri toplamı 

arasındaki farktır (Akgüç, 1998). Karar kriteri olarak; net bugünkü değeri 

büyük olan proje tercih edilir. Eşitlik (1)’de “k”, indirgeme oranına yani 

sermaye maliyetine, enflasyon oranının (p) eklenmesi ve çıkarılması ile 

NPV, aralık değerlerde, alt ve üst limitlerinde alınmaktadır.  

   𝑁𝑃𝑉 = 𝐴0 + ∑
𝐹𝑡

[1+(𝑘±𝑝)]𝑡
𝑇
𝑡=1   (1) 

Burada A0 başlangıç yatırım tutarı, nakit çıkışlarının bugünkü değeridir. 

Ft, t yılına ait nakit girişidir.  

3.2 İç Getiri Oranı (IRR) Kriteri 

Bir yatırım için yatırılan paranın bugünkü değerinin, yatırımın 

sağlayacağı para girişlerinin bugünkü değerine eşit olmasını sağlayan 

indirgeme oranına iç getiri oranı (Internal rate of return-IRR) denir. Diğer 

bir anlatımla iç getiri oranı NPV’yi sıfıra eşitleyen ıskonto haddidir 

(Fabozzi ve Peterson, 2003).  Karar kriteri olarak; IRR oranı büyük proje 

tercih edilir. IRR’nin hesaplaması Eşitlik (2)’deki gibidir. 

   𝐴0 = ∑
𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=1   (2) 

3.3 Kârlılık Endeksi (PI) Kriteri 

Kârlılık endeksinin (Profitability index, PI) diğer ismi fayda-maliyet 

oranıdır (Sayılgan, 2006).  PI, projenin getirisinin giderine oranıdır. Getiri 

ve giderler bugünkü değere göre hesaplanmış olmalıdır. Bu oran 1’den 

büyükse kârlı bir yatırım olacaktır. Proje seçiminde yüksek PI değerine 
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sahip proje daha üstündür. Çalışmada indirgeme oranı (k), enflasyona göre 

alt ve üst limitlerinde olacağından, PI değeri de eşitlik (3)’teki gibi alt ve 

üst limit değerinde olacaktır. 

  𝑃𝐼 =
∑

𝐹𝑡
[1+(𝑘±𝑝)]𝑡

𝑇
𝑡=1

𝐴0
    (3) 

3.4 EVA Kriteri  

Eğer projenin finansmanı için kullanılan sermaye maliyeti (k), projenin 

IRR oranından küçükse projenin ekonomik katma değer (EVA) 

sağlayacağı söylenebilir. IRR oranı sermaye maliyeti oranından düşükse 

proje seçilmez. Ekonomik katma değer (Economic Value Added) olarak 

adlandırılan EVA finansal performans ölçütü literatürde son yıllarda 

popülerleşmiştir. EVA farklı biçimlerde hesaplanabilmektedir, en yaygın 

olarak kullanılan basit ifadesi (IRR-k).A0 olmaktadır (Kamil, Öztürk ve 

Demirgüneş 2003: 8). Enflasyon etkisinin dahil edilmesi ile EVA, eşitlik 

(4)’teki gibi hesaplanmaktadır. Karar kriteri; yüksek EVA daha tercih 

edilebilir alternatifi sunar. 

   𝐸𝑉𝐴 = [𝐼𝑅𝑅 − (𝑘 ± 𝑝) ∗ 𝐴0]  (4) 

3.5 Geri Ödeme Süresi (GÖS) Kriteri 

GÖS yöntemi, bir yatırımın sağlaması beklenen net nakit girişlerinin, 

sabit yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gereken sürenin 

uzunluğunun veya yıl sayısının bulunmasıdır (Akgüç, 1998). Bu karar 

kriteri; kendini en kısa sürede ödeyebilen yatırımlara öncelik verilmesini, 

kısa GÖS süresine sahip olan projelerin seçilmesini gerektirir. Her yıl eşit 

nakit akımı sağlayan projeler için GÖS, eşitlik (5)’teki gibidir. 

   𝐺Ö𝑆 =
𝐴0

𝐹𝑡
  (5) 

4. Bütünleşik COPRAS ve G-COPRAS Yöntemi 

Klasik ya da standart olarak ifade edilebilen ÇKKV yöntemleri 

belirsizliğin olmadığı, kesin net verilerin kullanıldığı problemler içindir. 

Klasik yöntemlerde, alternatiflerin performans derecelendirmeleri ve kriter 

ağırlıkları kesin olarak belirlenir. Bu klasik yöntemlerden biri de COPRAS 

yöntemidir. Bu yöntem, (COmplex PRoportional ASsessment) karmaşık 

bir orantısal değerlendirme yöntemi olarak, ilk Zavadskas, Kaklauskas ve 

Sarka  (1994) tarafından sunulmuştur (Popovic vd., 2012). COPRAS 

yöntemlerinin açıklaması ve uygulama olanakları çok sayıda makalede 

yayınlanmıştır (Bakınız: Kaklauskas vd., 2006; Popovic vd., 2012; 

Stanujkic, Dordevic ve Dordevic, 2013; Vilutiene ve Zavadskas, 2003; 

Zavadskas, Kaklauskas, Banaitis ve Kvederyte, 2004; Zavadskas, 

Kaklauskas, Turskis ve Tamosaitiene, 2008; Zavadskas vd., 2009). 
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Yatırım projelerinin seçimindeki önemli sorunlardan biri yatırım 

projelerinin genellikle belirsizlik ve risk ortamında uygulanmasıdır. Çeşitli 

etkenler nakit akışlarındaki değişiklikler yaratabilir ve yatırımcının 

hedeflerine ulaşmaması olasıdır.  Risk olmadan, yatırım alternatiflerin 

değerlendirilmesi gerçekçi olmaz (Parrino, Kidwell ve Bates, 2014; 

Shvetsova vd., 2018). Risk ortamında kesin veriler kullanılamayacağından 

klasik ÇKKV yöntemlerini kullanmak mümkün olmayacaktır. Belirsizlik 

altında karar vermede Deng (1982), gri sistem teorisini geliştirmiştir ve 

(Deng, 1989) gri karar verme sistemlerini sunmuştur. Birçok yazar da karar 

vermede gri sistem teorisini araştırmıştır (Zavadskas vd., 2009). 

Dolayısıyla, klasik ÇKKV yöntemlerinin kesin olmayan belirsiz ya da 

aralık veri kullanımı durumunda uygulanması amacıyla oluşturulmuş 

uzantıları vardır. COPRAS yöntemi de böyle uzantıları olan 

yöntemlerdendir (Popovic vd., 2012). Belirsizlik altında bulanık veriler 

için F-COPRAS yöntemi ve aralık biçiminde ifade edilen gri sayılardan 

oluşan verileri uygulamak için G-COPRAS geliştirilmiştir (Zavadskas vd., 

2008; Popovic vd., 2012). G-COPRAS, net değerler kullanmak yerine 

aralıklarla belirlenen kriter değerlerini kullanmaktadır.  

Gerçek dünya karar problemleri kesin olarak net değerler ve aralık 

değerler gibi iki kategoriye ayrılamaz, net ve kesin olmayan, aralık veya 

bulanık verilerin aynı anda kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle, bulanık 

sayılar veya aralıklar olarak temsil edilen veriler ile kesin- net verilerin 

birlikte karışık kullanımına izin veren ÇKKV yöntemlerinin genişletilmiş 

prosedür formlarının bulunması ve kullanılması önerilmektedir (Popovic 

vd., 2012). Popovic vd. (2012) çalışmasında böyle bir birleştirmeyi 

gerçekleştirmiştir. Net veriler kullanan klasik COPRAS ve aralık değerleri 

için G-COPRAS yöntemi için Zavadskas vd. (2008), Zavadskas vd. (2009) 

çalışmalarındaki ayrıntılı prosedürleri bütünleştirmiştir. 

Kriterlerin bazılarının net ve bazılarının aralık sayılardan oluştuğu, net 

ve aralık verilerin birlikte kullanılması durumunda en kabul edilebilir 

alternatifi belirlemek için ayrıntılı prosedür, aşağıdaki adımlardaki gibi 

ifade edilebilir (Popovic vd., 2012).  

“i”, alternatif projeler için indistir, i=1,…,m olmak üzere toplam proje 

sayısı m’dir. “j”, kriterler için indistir ve j=1,…n olmak üzere toplam kriter 

sayısı n’dir. 

Adım 1. Başlangıç Matrisinin Oluşturulması 

𝑎𝑖𝑗 , i’inci proje alternatifi için j’inci kriterin performans skoru 

değeridir. 𝑎𝑖𝑗’ler net değerlerden oluşabileceği gibi aralık değerlerinden de 

oluşabilir. Aralık gri sayı, hem alt sınırı 𝑎𝑖𝑗  hem de üst sınırı 𝑎𝑖𝑗 olan 

sayıdır, ⊗ ∈ [𝑎𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑗 ] (Lin vd., 2004). Net ve aralık değerler karışık 

biçimde başlangıç matrisinde yer alır. Net ve aralıklarla ifade edilen 
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verileri aynı anda kullanan ÇKKV problemi için karar matrisi eşitlik 

(6)’daki gibi ifade edilebilir:  
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A başlangıç karar matrisinin ilk ve son sütunundaki kriterler net değere 

sahipken, ikinci ve üçüncü sütundaki kriterler aralık değerlere sahiptir. 

Adım 2. Normalleştirme 

Karar kriterlerinden NPV parasal değer iken, IRR % oran, KE, endeks, 

GÖS, yıl ve EVA, parasal tutardır. Farklı ölçüm değerlerinin 

karşılaştırabilir değerlere dönüştürmek için normalleştirme yapılır. Net 

değerlerin normalleştirilmesi için eşitlik (7) kullanılır. 𝑟𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑗’nin 

normalleştirilmiş değeridir.  

   𝑟𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

  (7) 

COPRAS-G yönteminde, alt limit 𝑎𝑖𝑗 ve üst limit �̅�𝑖𝑗 elemanları ayrı 

ayrı normalleştirilir. Alt limitler için eşitlik (8) ve  üst limitler için eşitlik 

(9) kullanılır (Hwang ve Yoon, 1981; Popovic vd. 2012; Zavadskas vd., 

2008). 

  𝑟𝑖𝑗 =
2 𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 +∑ �̅�𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

  (8) 

  �̅�𝑖𝑗 =
2 �̅�𝑖𝑗 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 +∑ �̅�𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

  (9) 

Adım 3. Ağırlıklı Normalleştirilmiş Karar Matrisi 

Normalleştirilmiş karar matrisinin her elemanı kritere ait ağırlık 

değeriyle çarpılır. Bir kriter, aralık değerleriyle belirtilmişse kriterin alt ve 

üst limit elemanları aynı ağırlık değeriyle çarpılır. “wj”,  j’inci kriterin 

önem ağırlığı olmak üzere ağırlıklı normaleştirilmiş matris eşitlik 

(10)’daki gibi oluşturulur.  
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Adım 4. Kriter Özniteliklerinin Toplanması 

NPV kriterinin en yüksek olması bir hedeftir. Bu bağlamda NPV, 

maksimum yapılı bir kriterdir. GÖS ise minimum yapılıdır. Bu adımda, her 

bir i’inci alternatif için maksimum ya da minimum yapılı kriterler kendi 

aralarında ayrı ayrı toplanır. Fakat kriterler hem net değerler hem aralık 

değerlerden oluşmaktadır. Net değerlerin maksimum yapılı olanları için 

eşitlik (11), net değerlerin minimum yapılı olanları için eşitlik (12)  

kullanılır. 

   𝑆𝑛
+𝑖 = ∑ 𝑟𝑖𝑗 . 𝑤𝑗

𝑘
𝑗=1   (11) 

   𝑆𝑛
−𝑖 = ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑘+1 . 𝑤𝑗  (12) 

Eşitlik (11) ve (12) 'de “k”, maksimize eden kriterlerin sayısıdır; n, 

toplam kriter sayısıdır.  

Aralık değerler için bu hesaplama, i’inci alternatifin özniteliklerinin 

toplamı alt ve üst limitlerin toplamının ortalaması alınarak tek değer gibi 

düşünülür ve maksimum yapılılar kendi aralarında eşitlik (13) ve minimum 

yapılı kriterler kendi aralarında eşitlik (14)’ teki gibi hesaplanır: 

   𝑆𝑔
+𝑖 =

1

2
∑ (𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗). 𝑤𝑗

𝑘
𝑗=1   (13) 

   𝑆𝑔
−𝑖 =

1

2
∑ (𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗)𝑛

𝑗=𝑘+1 . 𝑤𝑗  (14) 

S+i toplamını hesaplayabilmek için maksimum yapılı kriterlerin net 

(𝑆+𝑖
𝑛 ) ve aralık (𝑆+𝑖

𝑔 ) değerleri toplanır. Minimum yapılı kriterler için aynı 

işlem yapılır. 

   𝑆+𝑖 = 𝑆+𝑖
𝑛 + 𝑆+𝑖

𝑔
 (15) 

   𝑆−𝑖 = 𝑆−𝑖
𝑛 + 𝑆−𝑖

𝑔
 (16) 

Eşitlik (15)’te, eşitlik (11) ve (13) toplanmıştır. Eşitlik (16)’da eşitlik 

(12) ve (14) toplanmıştır. Alternatif sayısı kadar S+i ve alternatif sayısı 

kadar S-i değeri elde bulunur.  

Adım 5. Göreceli Önem Değerinin Hesaplanması 

Bu adımda, eşitlik (15) ve (16)’da hesaplanan değerler kullanılarak her 

alternatifin göreceli önem değeri Qi, eşitlik (17) ile hesaplanır. 

304



 

   𝑄𝑖 = (𝑆+𝑖). [
∑ 𝑆−𝑖

𝑚
𝑖=1

(𝑆−𝑖).  ∑
1

𝑆−𝑖

𝑚
𝑖=1

]  
(17) 

Adım 6. Performans İndeksi Hesaplanması 

Her alternatif için hesaplanan göreli önem değerlerinin en büyüğü 

seçilir ve eşitlik (18) kullanılarak performans indeks değeri bulunur. 

Projeler indeks değerine göre sıralanır ve en yüksek indeks değerine sahip 

projeye yatırım yapılabilir. 

   𝑃𝑖 =
𝑄𝑖

max (𝑄𝑖)
. 100  (18) 

Kriterlerin önem ağırlıklarının (wj) belirlenmesi ÇKKV yöntemlerinin 

önemli bir parçasıdır. Literatürde ağırlıkların nesnel belirlenmesinde, 

AHP, Entropi yaklaşımı, Delphi ve CRITIC tekniği gibi farklı teknikler 

önerilmektedir. COPRAS yöntemi basit uygulanabilir bir yöntem 

olduğundan çok hassas bir yöntem değildir, ağırlıkların farklılaşması 

sonuçları çok az etkileyecektir. Bu çalışmada kriter ağırlıkların 

belirlenmesinde, Scholleova, Svecova ve Fotr’un (2008) çalışmasındaki 

proje değerlendirme kriterlerinin kullanım oranlarına göre belirlenen 

%’liklerden faydalanılmıştır. EVA yöntemi son yıllarda 

popülerleştiğinden değer tabanlı en yaygın ölçüt olma özelliğini 

taşıdığından (Yılgör, 2005: 227) ve NPV’ye göre daha iyi olduğundan 

(Karabulut, Sönmezer, Yenen ve Emir, 2016), EVA kriteri için NPV 

kriterinden biraz daha yüksek bir ağırlık değeri belirlenmiştir.  

5. Sayısal Örnek 

Yatırım proje seçimi kararı verilmesinde, COPRAS ve G-COPRAS 

yöntemlerinin iç içe kullanımını sayısal bir örnek üzerinden göstermek 

için, alternatif beş adet proje belirlenmiştir. Her alternatifin, NPV, IRR, PI, 

GÖS, EVA kriterlerinin performans skorları hesaplanmıştır. Dış çevrenin 

belirsizliği dikkate alındığından NPV, PI, EVA kriterlerinin performans 

skorları enflasyona göre aralık veriler olarak hesaplanmaktadır. Ek olarak 

her proje için bir risk skoru, karmaşık yaklaşımı ifade etmeye yardımcı 

olması açısından eklenmiştir. GÖS ve risk kriterlerinin performans skorları 

kesin verilerden oluşmaktadır.  Tablo 1’de beş adet alternatif yatırım 

projesinin girdi parametreleri sunulmuştur. Aralık verilerle ifade edilen 

kriterler için performans skorlarının ortalamaları alınarak Tablo 1 

oluşturulmuştur, genel bir görüntü sunması açısından. Aralık değerleri 

ilerleyen tablolarda sunulmaktadır. Tüm kriterler için performans skorları 

Tablo 1’de aralık verilerinin ortalamaları ile gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Parametreler ve Hesaplanan Kriter Performans Skorları 
 Proje Girdileri Kriterler 
 A0 Ft Süre k NPV IRR PI EVA GÖS Risk 

Proje 
Milyon 

TL 

 

Eşit 

 

Yıl 

Sermaye 

maliyeti 

Max Max Max Max Min Min 

A -3 1 5 %10 0.72 %20 1.26 0.30 3 5 

B -4 1 8 %12 0.86 %19 1.24 0.26 4 5 

C -5 2 4 %10 1.22 %22 1.27 0.59 2.5 9 

D -3 1.5 3 %8 0.80 %23 1.29 0.46 2 3 

E -3 1 6 %12 0.99 %24 1.37 0.37 3 10 

Tablo 1 incelendiğinde, en yüksek NPV ve en yüksek EVA, C projesine 

aittir, en yüksek IRR ve en yüksek PI, E projesine aittir. En düşük GÖS ve 

en düşük risk ise D projesine aittir. Bir projenin seçimiyle 6 farklı hedefin 

aynı anda en iyilenmesi mümkün değildir, bir hedeften uygun ölçüde 

vazgeçerken diğer hedefin uygun ölçüde en yüksek olmasının sağlanması 

gerekir. En optimal proje alternatifinin seçimi, enflasyonun hesaplamalara 

dahil edilmesi dolayısıyla bazı kriter performanslarının aralık verilerle 

ifade edilmesi sonucu ile ve kriterlerin önem ağırlıklarının farklılaşması ile 

daha karmaşık bir analizi gerektirmektedir. Tablo 2’de kriter 

performanslarının enflasyon etkisi sebebiyle aralık değerleri ve kriterlerin 

önem ağırlıkları sunulmuştur. Ayrıca her kriterin maksimum ve minimum 

yapılı olduğu da sunulmuştur. 

Tablo 2: Başlangıç Karar Matrisi Elemanları 
Kriter NPV IRR PI EVA GÖS RİSK 
 ₺ % İndeks ₺ Yıl Değer 
Optimizasyon Max Max Max Max Min Min 

Ağırlık wj 0.2 0.2 0.16 0.22 0.11 0.11 

Kod K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Proje  Alt Üst Net Alt Üst Alt Üst Net Net 

A ₺0.54 ₺0.92 %20 1.20 1.33 0.24 0.36 3.0 5 

B ₺0.56 ₺1.21 %19 1.16 1.33 0.18 0.34 4.0 5 

C ₺0.96 ₺1.50 %22 1.21 1.32 0.49 0.69 2.5 9 

D ₺0.66 ₺0.95 %23 1.24 1.34 0.40 0.52 2.0 3 

E ₺0.78 ₺1.23 %24 1.30 1.45 0.31 0.43 3.0 10 

Başlangıç karar matrisi elamanlarının normalleştirilmesi için Adım 2 

uygulanmıştır. IRR, GÖS ve Risk net değerlerden oluştuğu için eşitlik (7), 

NPV, PI, EVA aralık verilerden oluştuğu için eşitlik (8) ve (9) 

uygulanmıştır. A projesinin NPV kriterinin alt limiti (𝑎1,1) için kullanılan 

normalleştirme formülü yani eşitlik (8)’in örnek hesaplaması şöyledir; 

𝑟1,1=2*0,54/[(0,54+0,56+0,96+0,66+0,78)+(0,92+1,21+1,50+0,95+1,23)] 

𝑟1,1=0,116≈ 0,12  

Her değerin 2 katı tüm alt ve üst limitlerin toplamına oranlanır. Eşitlik 

(9)’da da her üst limitin iki katı tüm alt ve üst limitlerin toplamına 

oranlanır. Normalleştirilmiş karar matrisi Tablo 3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3: Normalleştirilmiş Karar Matrisi 
Kod  K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Proje  Alt Üst Net Alt Üst Alt Üst Net Net 

A 0.12 0.20 0.18 0.19 0.21 0.12 0.18 0.21 0.16 

B 0.12 0.26 0.17 0.18 0.21 0.09 0.17 0.28 0.16 

C 0.21 0.32 0.20 0.19 0.21 0.25 0.35 0.17 0.28 

D 0.14 0.20 0.22 0.19 0.21 0.20 0.26 0.14 0.09 

E 0.17 0.26 0.22 0.20 0.23 0.16 0.22 0.21 0.31 

Adım 3 uygulanmıştır ve Tablo 2’de belirlenen kriter ağırlıkları ile 

Tablo 3’ teki normalleştirilmiş matris elemanları çarpılmıştır. Aralıklı 

veriler, kendi kriter ağırlıklarıyla ayrı ayrı çarpılmıştır. Ağırlıklı 

normalleştirilmiş matris Tablo 4’teki gibi oluşturulmuştur.  

Adım 4 uygulanmıştır: Ağırlıklı normalleştirilmiş matriste, maksimum 

yapılı dört tane kriter vardır. Bunlardan K1, K3 ve K4 aralıklı veri 

içerirken, K2 net veri içermektedir. A projesinin aralıklı veri içeren K1, K3 

ve K4 kriterleri için eşitlik (13)’ün uygulanması şöyledir; 

𝑆𝑔
+1= [(0,0232+0,0394)/2]+ [(0,0298+0,0330)/2]+ [(0,0261+0,0394)/2] 

𝑆𝑔
+1= 0,0955 

Eşitlik (15)’in uygulaması ise; 𝑆𝑔
+1 değerine K2 net değeri eklenir;  

𝑆+1 = 𝑆+1
𝑛 + 𝑆+1

𝑔
  = 0,0955 + 0.0368 = 0,1323 

Ağırlıklı normalleştirilmiş matriste, iki adet minimum yapılı kriter (K5 

ve K6) vardır. Her ikisi de net veriler içermektedir. A projesi için eşitlik 

(12) uygulanır; 

𝑆−1
𝑛  = 0,0228 + 0,0172 = 0,0399 

Aralık veri içeren minimum yapılı kriter olmadığından eşitlik (14) 

değeri 0 olacaktır. A projesi için hesaplanan S-1 değerleri sadece net 

değerlerin toplamından oluşacaktır. Eşitlik (16) şöyle gerçekleşir;  

𝑆−1 = 𝑆−1
𝑛 + 𝑆−1

𝑔
  = 0,0399 + 0 = 0,0399 

Her bir alternatif proje için özniteliklerin toplamları elde edildikten 

sonra, Adım 5 ve Adım 6’daki eşitlik (17) ve (18) uygulanarak projelerin 

göreli önem değerleri ve performans indeksleri elde edilir. Tablo 5’te 

yapılan hesaplama sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 4: Ağırlıklı Normalleştirilmiş Karar Matrisi 
Kod K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Opt. Max Max Max Max Min Min 

Proje  Alt Üst Net Alt Üst Alt Üst Net Net 

A 0.0232 0.0394 0.0368 0.0298 0.0330 0.0261 0.0394 0.0228 0.0172 

B 0.0240 0.0521 0.0345 0.0288 0.0331 0.0205 0.0383 0.0303 0.0172 

C 0.0412 0.0645 0.0405 0.0302 0.0329 0.0547 0.0769 0.0190 0.0309 

D 0.0285 0.0409 0.0433 0.0309 0.0332 0.0445 0.0578 0.0152 0.0103 

E 0.0334 0.0529 0.0450 0.0322 0.0360 0.0342 0.0475 0.0228 0.0344 
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Bütünleşik COPRAS ve G-COPRAS yöntemine göre elde edilen 

performans indeksi değerleri sıralandığında en yüksek 100 tam puanla D 

projesinin seçilmesi önerilmektedir. 2. sırada C projesine ve 3. sırada E 

projesine yatırım yapılması önerilmektedir. D projesi GÖS ve Risk 

kriterleri bakımından performansı en iyi proje idi. Aynı zamanda GÖS ve 

Risk kriterlerinin önem ağırlıkları da düşüktü fakat D projesi diğer kriterler 

bakımından çok kötü bir performans sergilemediğinden model sonuçlarına 

göre seçilmesi gereken optimal, en iyi proje olarak belirlenmiştir. 

6. Sonuç 

Yatırım projeleri arasından seçim yapmak zor bir iştir. Karar vericilerin 

genellikle farklı öneme sahip hedeflerini yansıtan çok boyutlu bir 

performans kriteri kümesini dikkate almaları gerekir, çünkü bu tür kararlar 

işletmelerin sınırlı kaynaklarının optimal yatırım fırsatlarına 

dönüştürülmesine yararken, aynı zamanda ulusal ekonomideki bir çok 

endüstri için önemli olabilir. Özellikle, belirsizlik koşullarında, enflasyon 

etkisi gibi pek çok risk faktörü tanımlanabilir ve projelerin analizi ve 

değerlendirilmesi daha da karmaşıklaşabilir. Bu nedenle, yatırım 

projelerini değerlendirirken hem değerlendirme kriterlerinin çok 

boyutluluğunu hem de belirsizlik faktörünü dikkate almak önemlidir. 

Modern bilgi teknolojisi gelişimi sayesinde, nicel veri tahminlerine dayalı 

olarak ekonomik sistemleri analiz etmek için yöntemler geliştirilmiştir. 

Yatırım projelerinin seçimiyle ilgili sorunlar, ÇKKV sayesinde yeterli 

bilimsel açıklama ve çözümle desteklenebilir. ÇKKV yöntemleri arasından 

COPRAS yöntemi, değerlendirme kriterleri çok olan proje seçimi 

problemleri için etkili, uygulaması kolay ve anlaşılır bir yol sunmaktadır. 

Ayrıca belirsizlik ortamında karar almak ve kesin olmayan verilerin ifadesi 

için aralık sayıların kullanımını sağlayan klasik COPRAS yönteminin 

uzantısı Gri-COPRAS geliştirilmiştir. Pek çok gerçek hayat problemi 

belirli ve belirsiz yatırım parametrelerine sahiptir yani net verilerle aralık 

biçimde ifade edilen değerlerin birlikte kullanımı gerekir. COPRAS ve Gri 

COPRAS yönteminin bütünleşik kullanımı bu sorun için basit anlaşılabilir 

bir çözüm yolu sunması açısından yarar sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, 5 farklı yatırım projesi alternatifi, finansal analiz 

kapsamında 6 farklı boyutta incelenmiştir ve bir yatırım seçim problemi 

olarak değerlendirilmiştir. En optimal projenin tahmini için çok kriterli çok 

amaçlı optimizasyon için matematiksel model bütünleşik COPRAS ve G- 

COPRAS ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda, 

Tablo 5: Öznitelikler ve Proje Performans İndeksleri 
Proje  S+n S-n S+g S-g S+ S- 1/S- Q P 

A 0.0368 0.0399 0.0955 0.00 0.1323 0.0399 25.0337 0.1771 76.55 

B 0.0345 0.0475 0.0984 0.00 0.1329 0.0475 21.0383 0.1705 73.70 

C 0.0405 0.0499 0.1501 0.00 0.1906 0.0499 20.0389 0.2265 97.89 

D 0.0433 0.0255 0.1178 0.00 0.1611 0.0255 39.2389 0.2314 100.00 

E 0.0450 0.0571 0.1181 0.00 0.1631 0.0571 17.5028 0.1945 84.05 
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mevcut parametrelere göre D projesinin yatırımcının tüm hedeflerine en 

makul ölçüde uyduğu gösterilmiştir. D projesi tüm kriterler açısından en 

iyi performans gösteren proje değildir, sadece geri ödemesi süresi ve risk 

kriteri açısından üstündür. Fakat bu kriterlerin önem ağırlıkları düşüktür. 

Elde edilen sonuçlara göre bu şekilde seçilen en iyi yatırım projesinin en 

yüksek NPV, IRR, PI veya EVA değerine sahip olmadan da 

seçilebileceğini göstermektedir. Çünkü matematiksel model, D projesinin 

diğerler projelere kıyasla hiç de kötü olmayan bir IRR, EVA, PI ve EVA 

değerine sahip olduğunu bilmektedir.  

Bu modelde 6 farklı boyutta ele alınan kriterlerin (NPV, IRR, IP, GÖS, 

EVA, RİSK) önem ağırlıklarına göre yatırımcının, D Projesini tercih 

etmesi önerilmektedir, ancak başka bir yatırımcı için ağırlıklar farklı 

olabilir ve optimum seçim farklı olabilir. COPRAS ve diğer ÇKKV 

yöntemlerinin kullanımına bağlı sorun, kriterler ağırlıklarının nesnel 

belirlenmesidir. Ayrıca, proje risk düzeyini belirlemek çok karmaşıktır ve 

tartışmalıdır, karar vericinin deneyimine bağlı olmakla birlikte bu da 

mümkün olduğunca nesnel belirlenmelidir. Fakat genel anlamda bu 

çalışmada uygulanan model yatırım projelerinin nesnel bir bakış açısından 

seçimine sıraya konulmasına izin vermektedir. Çünkü değerlendirmeye 

alınan kriterlerin önem ağırlıkları, çeşitli araştırmacıların kriterlerin 

kullanım sıklığına bağlı bulgularından elde edilmiştir.  

Yatırım proje seçiminde ÇKKV kullanımına bir katkı olarak, dikkate 

alınan tüm finansal analiz kriterleri için nicel değerler ve modelden elde 

edilen sıralama puanlarıyla ilgili sayısal değerler tablolar aracılığıyla 

sunulmuştur. Bu uygulama ile proje seçimi sürecindeki uygulayıcılara 

fayda sağlanabileceği umulmaktadır. Sonuçların diğer sıralama 

yöntemleriyle karşılaştırılması için gelecek araştırmalar yapılabilir. 
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1. Giriş 

 Günümüzde ürün ya da hizmet üreten işletmeler, genel olarak satış 

fiyatının piyasa tarafından belirlendiği, rekabetin gittikçe arttığı bir ticari 

ortamda maliyetlerini kontrol altında tutmak suretiyle karlılığını 

artırmaya çalışmaktadırlar. İşletmeler rakipleri ile rekabet edebilmek için 

yüksek kaliteli ürünleri diğer departmanlarla koordineli çalışarak düşük 

maliyetle üretmek zorundadırlar. Bunu yaparken değişen müşteri istek ve 

beklentilerini de göz ardı etmemelidirler. İşletmeler, piyasada rakiplerine 

karşı modern maliyet yönetim yaklaşımlarını uygulayarak üstünlük 

sağlayabilirler. 

 Geleneksel maliyet yönetiminin amacı, üretim sonucunda ortaya çıkan 

fiili maliyetlerin önceki dönem üretim maliyetleri ile karşılaştırılarak 

hedeflenen maliyet seviyelerine ulaşıp-ulaşmadığını ölçmek iken; maliyet 

yönetim yaklaşımlarının amacı ise, müşteri istek ve beklentilerini 

karşılamak, maliyetlerin sürekli iyileştirme ile azaltılmasını sağlamak 

suretiyle hedeflediği kara ulaşmasını sağlamaktır. 

 Maliyet yönetimi, işletmelerde üretilen mamul ya da sunulan hizmet 

maliyetlerini doğru biçimde hesaplamak, üretimde israfı önlemek, 

maliyetler ile ilgili taşıyıcıları doğru tanımlamak, gelecekteki faaliyetleri 

planlamak suretiyle işletme stratejilerini oluşturmak için yöneticilerin 

işletme faaliyetlerini koordine etmesi, yönetmesi ve kontrolüdür. Bir 

başka ifadeyle maliyet yönetimi, maliyetler üzerinde planlama, 

örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerine yer vererek 

yönetilmesi gereken bir unsur haline gelmektedir (Acar, 2005: 42). 

 Maliyet yönetimi, işletme yönetiminin almış olduğu kararların 

maliyetleri nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bunun sonucu olarak maliyet yönetimi, işletme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için kullanılan üretim faktörlerini ölçmekte ve bu 

faktörlerdeki değişimin işletme maliyetlerine olan etkilerini analiz 

etmektedir.  

 Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde 

(tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2020) maliyet yönetim yaklaşımları 

alanında yayınlanmış erişim izni olan tezlerin yapısal olarak incelenmesi 
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amaçlanmıştır. Çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 

maliyet yönetimi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra İkinci bölümde 

maliyet yönetim yaklaşımları açıklanmış olup üçüncü bölümde ise 

literatür taraması yapılmıştır. Dördüncü bölümde, araştırmanın amacı, 

kapsamı, yöntemi ve kısıtları verildikten sonra araştırma neticesinde elde 

edilen bulgular karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Son bölümde ise; 

araştırma ve inceleme neticesinde ulaşılan sonuçlar yer almaktadır. 

2. Maliyet Yönetim Yaklaşımları (MYY) 

  İşletme yöneticilerinin üretim ile ilgili stratejik kararlar almasında 

geleneksel maliyet yöntemlerinin yetersiz kalması, yeni maliyet 

yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Günümüzde kullanılan 

MYY'nı aşağıda kısaca şöyle açıklayabiliriz. 

2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  

 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) yöntemi, ilk olarak 1980’li 

yıllarda Amerika’da yapılan çalışmalarda görülmektedir. FTM yöntemi, 

geleneksel maliyet hesaplamaya oranla daha doğru ve güvenilir ürün 

maliyeti hesaplamak için kullanılan bir yöntemidir. Bu nedenle FTM, 

faaliyet ve ürünler arasında neden-sonuç ilişkilerini doğru yansıtan ve 

daha güvenilir maliyet bilgilerini içeren bir yöntemdir (Erdoğan ve 

Saban, 2010:506). FTM yöntemi genel üretim giderlerinin mamullere 

yüklenmesini sağlayan ve işletme kararlarının alınmasında kullanılan 

daha sağlıklı verileri sunan bir stratejik maliyet yönetim yaklaşımıdır. 

(Şengür, 2013:120). FTM, faaliyet tabanlı bir yaklaşımla üretim 

süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak suretiyle hem işletmenin karlılığını 

hem de müşteriye sunulan mamulün değerini arttırmayı amaçlayan bir 

maliyet yönetim yaklaşımıdır (Karcıoğlu ve Binboğa, 2010: 2). FTM’nin 

amacı, faaliyetler esnasında ortaya çıkan genel üretim giderleri ile 

faaliyet sonucunda üretilen mamul arasındaki bağı kurmaktır (Şengür, 

2013:120). FTM yönteminin özü, endirekt maliyetlerin bölümlere, 

süreçlere mamullere veya diğer maliyet kalemlerine dağıtma işlemidir 

(Yükçü, 1999a:875).  

2.2. Hedef Maliyetleme  

 Hedef maliyetleme, öncelikle müşteri istek ve beklentilerini 

belirlemekte ve ürünün ilerideki maliyetlerini hesaplamaktadır (Alagöz, 

2006:62). Hedef maliyetlemenin başlangıç noktası maliyet düşürme ve 

maliyet planlamadır. Maliyet planlama, ürün geliştirmenin ilk evresinde 

yapılmaktadır (Ceran, 2002: 94). 

 Hedef maliyetleme, yeni bir ürün ya da hizmetin sunulmadan önce 

araştırma- geliştirme ve üretim planlama sürecinde maliyetlerin 

azaltılması için tüm alternatiflerin araştırılarak gözden geçirilmesi,  

kalite, hız ve güvenilirlik gibi müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılarken bu 
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ürünün tüm yaşam boyu maliyetlerini de azaltmayı hedefleyen bir 

faaliyettir ( Can, 2004: 9). Bu yöntemin amacı, faaliyetlerden istenen karı 

ve hedeflediği maliyete ulaşmasını sağlayacak üretim sürecini 

oluşturmaktır ( Coşkun, 2003: 25). Hedef maliyetleme, pazar doğrultulu 

bir maliyet yöntemidir. (Ansari-Bell, 1997:3). Hedef maliyet yönteminde, 

satış fiyatını piyasa belirlerken, kar marjını ise yönetim belirler. Bu ikisi 

arasındaki fark, işletmenin ulaşması gereken hedef maliyeti 

göstermektedir (Gürdal, 2007:99). 

 Hedef maliyet, bir ürünün hedeflenen kardan satılması durumunda o 

ürün için harcanan kaynakların maliyetidir.  

Hedef Maliyet = Hedef Satış Fiyatı - Beklenen Kar 

Hedef satış fiyatı, piyasadaki müşteriler tarafından belirlenir. Hedef 

kar ise, ürünün yaşam döngüsünde istenen kâr oranları ya da karlılık 

analizleri sonucunda belirlenir. Hedef maliyet ise satış fiyatından 

beklenen karın çıkarılmasıyla bulunur ( Coşkun, 2003:26). 

2.3. Tam Zamanında Üretim Ortamında Maliyetleme   

 Tam zamanında üretim (TZÜ) sistemi, Amerikan üretim sistemindeki 

ana ilkelerin, Japonya’da biçimlendirilmesi ile geliştirilmiştir. Ohno 

tarafından ortaya çıkarılan TZÜ Sisteminin temelinde Amerikan 

süpermarketlerinin işleyiş özellikleri yer almaktadır. Süpermarketlerde 

ara aşamaların yokluğu, müşterilerin çok sayıda farklı ürünle karşı 

karşıya gelmesi ve markette yer alan bozuk veya kalitesiz ürünler ile 

değiştirme ve iade gibi sorunların direkt olarak müşteriye yansıması gibi 

sorunlar TZÜ sisteminin çıkış noktasını oluşturmuştur (Acar, 2003:4). 

Ayrıca işletmelerin stoklarla ilgili yaşamış oldukları sorunlar arasında 

kalite sorunları, fireler ve satıcılara güvensizlikler gibi sorunlar yer 

almakta olup bu sorunlar tam zamanında üretim sisteminin uygulanması 

sonucu stokların azalması nedeni ile ortaya çıkarılabilmiştir 

(Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:65). TZÜ felsefesi maliyetlerde sürekli 

iyileştirme, sıfır stokla (stoksuz) üretim ve israfın önlenmesi prensiplerini 

benimser. 

 TZÜ sisteminde “Stoksuz Üretim” anlayışına göre, geçmişte hâkim 

olan “Ne üretirsek onu satarız” anlayışından günümüzde 

“Satabileceğimiz malı ihtiyaç duyulan anda üretiriz” anlayışına gelmiştir. 

(Vargün, 2009:253). 

 TZÜ Sisteminin temel amacı, tüketicinin istek ve taleplerine göre 

uygun olan mal veya hizmetin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 

miktarda üretilmesini sağlanmaktır (Acar, 2003:10). TZÜ sisteminde 

müşteri sipariş verdiğinde mamul üretimine başlanmaktadır. O üretim 

için gerekli hammadde kadar da sipariş verilerek hammadde temin 

edilmektedir. TZÜ kullanmanın faydalarına baktığımızda; stokları, hatalı 
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mamul, fire ve atık sayısını azaltmak ve daha az zamanda üretimi 

gerçekleştirmektir (Erdoğan ve Saban, 2010: 587). TZÜ sistemi ile imalat 

sonucunda mamul teslim sürelerinin kısaltılması ve üretim bandında 

hataların elemine edilerek hatasıza yakın bir üretim modelinin kurulup 

işletilmesi hedeflenmektedir (Vargün, 2009:252). 

2.4. Kaizen Maliyetleme 

 Kaizen, belli bir amaca yönelik kullanılan bir metodun değiştirilmesi 

ya da yapılan iyileştirmeler bütünü olarak tanımlanabilir. Üretim 

boyutuyla Kaizen, belli bir amaca ulaşabilmek için üretim 

yöntemlerindeki süreçlerde mamul özelliklerinde maliyetleri düşürmek 

amacıyla yapılan küçük değişikliklerdir.(Tiryakioğlu, 2007:5).  

Kaizen maliyet yönetimi, tasarım ve geliştirme aşamasında değil, üretim 

aşamasında tüm verimsiz süreçleri elemine ederek mamul hizmet 

kalitesinin artırılmasını, toplam üretim maliyetinin düşürülmesini 

amaçlamaktadır. Kaizen maliyet yönetimi, hedeflere ulaşmak için 

mamule değer katmayan maliyetleri sürekli azaltarak maliyette 

iyileştirmeler üzerine odaklanırken zaman ve mamul israfını ortadan 

kaldırılmasını da amaçlamaktadır. (Yükçü, 1999a:938). Bu yöntemin 

başarıya ulaşması, yönetimin ve çalışanların sistemi benimsemesine 

bağlıdır. 

 Kaizen Maliyetlemede kalite, işletme faaliyetlerinin her aşamasında 

hedeflenirken, her aşamada olabilecek üretim kayıplarına, teslimat 

gecikmelerine, gereksiz stoklara, vb. sebep olan hataları önleyerek, 

sürekli geliştiren bir sistem kurmayı becerirse, yüksek kaliteli ürünleri 

düşük maliyetlere elde etmiş olur. (Bozdemir, 2010: 142). 

 Kaizen maliyetlemenin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz 

(Bozdemir ve Orhan, 2011:467): 

 Mamul maliyetini doğru bulmaktan ziyade maliyet azaltımına 

odaklanmıştır. 

1. Maliyet azaltımı, takım halinde işbirliğini ve sorumluluğu 

gerektirir. 

2. Maliyetler fiili üretim yapılırken hesaplanıp çalışma takımlarınca 

analiz edilmektedir.  

3. Çalışma takımları tarafından analiz edilen maliyet bilgileri, en iyi 

maliyet iyileştirme yapılabilecek üretim alanlarının tespit 

edilmesine ve odaklanılmasını sağlar. 

4. Çalışma takımları, üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik fikirler 

üretmekle yükümlüdür. 

5. Kaizen maliyet sürecinde en küçük iyileştirme bile göz ardı 

edilemez. 
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6. Kaizen maliyetleme, işletmenin kar planlaması, üretim 

planlaması ve bütçeleme süreçlerinin koordineli bir şekilde 

çalışmasına imkân sağlar. 

2.5. Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme 

 Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme yöntemi (MYDM), 1960’ların 

başlarında, Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. MYDM’nin 

geliştirilmesinde esas amaç, satıcı işletmeleri uzun dönem planlama 

çerçevesine uyum sağlama konusunda teşvik ederek, işletme 

kazançlarının etkinliğini arttırmak olarak belirlenmiştir (Sevim, 

2002:141). 

Üretim başlamadan ürün tasarım ve planlama aşamasında maliyetler 

kontrol altına alınmazsa ürün satışından beklenen karlılık oranında düşme 

olabilir. Mamul yaşam döneminin planlama ve tasarım aşamalarında 

maliyet düşürme çalışmaları yapmaya üretim dönemine göre daha çok 

imkân vardır (Alagöz, 2006:63). 

İşletmeler yoğun rekabet ortamında mamul yaşam döneminin 

kısalacağı da düşünüldüğünde üreteceği ürünleri yüksek kalitede, düşük 

maliyetle üreterek mümkün olan en kısa zamanda hedef kitle olan 

müşterilere ulaştırmalıdır.  

 Mamul piyasaya çıkar, piyasa da müşteri tarafından talep görerek 

tutulur. Daha sonra piyasa doyuma ulaştıktan sonra piyasa talebinde 

azalma meydana gelerek mamule ihtiyaç kalmaz.  Geleneksel yaklaşımda 

bu süreçler; sunuş, büyüme, olgunluk ve düşüş (ölüm) olarak adlandırılır. 

Geleneksel yaklaşımda olgunluk ve düşüş aşamalarında maliyet üzerinde 

durulurken; MYDM'de ise, daha çok üretim öncesinde ürün planlama 

aşamalarında maliyet üzerinde çalışılır. Üretimde rekabetin artması, 

müşteri taleplerinin değişmesi, mamul çeşitliliğinin daha fazla olması 

mamul yaşam döneminin kısalmasına, daha düşük maliyetler ve daha 

yüksek mamul kalitesine doğru bir süreçle sonuçlanmasına neden 

olmuştur. 

2.6. Kalite Maliyetleri 

 Kalite, günümüz faaliyetlerinde sıfır hatayı hedefleyen işletmelerden 

gerçekleştirilmesi istenen bir beklentidir. Dolayısıyla her firma 

müşterilerinin ürünlerine karşı olan istek, beklenti, ihtiyaç ve 

memnuniyetini korumayı ve daha da arttırmayı hedefleyerek kaliteye 

önem vermelidir. İşletmelerde maliyeti arttıran unsur kaliteli mal üretmek 

değil, düşük kaliteli ya da kalitesiz mal üretmektir ( Çabuk, 2005:2).  

 Kalite maliyeti, ürün ya da hizmet sunumu öncesinde meydana 

gelebilecek hataları önlemek amacı ile yapılan kalite testlerinin yapılarak 

mamul üretimi esnasında ya da hedef kitle olan müşterilere ulaştıktan 

sonra meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen 
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süreçlerin sonucunda tespit edilen maliyetler olarak tanımlanmaktadır 

(Yükçü, 1999b:90). 

 Kalite maliyetleri; üretim sisteminin başarısızlığı neticesinde 

kullanılamayacak durumdaki stoklar, kayıp ürünler, uygun olmayan 

ürünler,  hizmet eksikliği, geç teslimatlar, üretimdeki gecikmeler, garanti 

ile ilgili şikâyetler, hurda, düzeltme işleri, yeniden işleme, ek taşıma 

maliyetleri, müşteri iyi niyetinin kaybedilmesi, müşteri hizmetleri 

maliyetleri ve müşteri şikâyeti gibi olumsuzluklardan oluşur (Acar, 

2005:87). 

2.7. Değer Mühendisliği 

 Değer Mühendisliği ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında General 

Elektrik işletmesi tarafından mevcut malzemelerin olmayan malzemeler 

yerine ikame edilmesi ile başlamıştır. Değer mühendisliği, 1950’li 

yıllarda mamulün fonksiyonelliğini azaltmayan ancak gereksiz 

maliyetlerin elemine edilmesini amaçlayan kuralların belirlendiği değer 

analizi safhası ile daha ileri safhalara taşınmış ve 1958 yılında Değer 

Mühendisliği Cemiyeti kurulmuştur. 1960’lı yıllarda ABD Savunma 

Bakanlığı askeri sistemlerde uygulamaya başlamış ve bu uygulamalar 

İngiltere, Japonya, Avustralya, İtalya ve Kanada’da özel sektör 

işletmeleri tarafından 1970’li yıllardan itibaren yaygınlaşmıştır. 1990’lı 

yıllarda ABD Bütçe İdaresi yasal bir düzenlemeyle federal fonlardan 

desteklenen projelerin tamamında Değer Mühendisliğinin kullanımını 

zorunlu hale getirmiştir (Acar, 2005:76). 

 Değer mühendisliği, var olan ürünleri müşteri istek ve beklentilerine 

göre geliştirmek, yeni ürünler ortaya koymak, faaliyet analizi yaparak 

gereksiz maliyetlerden kaçınarak riski azaltıp başarıyı arttırmak için 

planlar yapmak, kalite sistemlerini daha da iyileştirmek amaçlarıyla 

uygulanan bir tekniktir (Örnek, 2003:215). 

 Değer mühendisliği, rekabet ortamında maliyetler ve fonksiyonellik 

bakımından işletmeye yardımcı olabilecek bir kavramdır (Alkan, 

2003:124).  

 Değer mühendisliği, hedef maliyetlemenin mamul tasarım ve 

geliştirme aşamasında yararlandığı en önemli maliyet yönetim 

yaklaşımıdır. Değer mühendisliği, işletmelerin mamule yaptığı 

harcamaların müşteriler tarafından ne denli kabul gördüğünü tespit etmek 

için anket ya da görüşme şeklinde araştırma yaparak ortaya çıkan değer 

endeksi yardımıyla kalite, maliyet ve fonksiyonellik ilişkisini ortaya 

koymaktadır.  
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3. Literatür Araştırması 

 Türkiye’de maliyet yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezlere 

yönelik yapılan çalışmalar araştırılmış aşağıda özetlenmiştir. 

 Akın ve Onat (2016), Türkiye’de maliyet yönetimi alanında 2000-

2014 yılları arasında hazırlanan 144 Yüksek Lisans 43 Doktora tezini 

içerik analiz yöntemi ile yıllara, konulara, üniversitelere, uyguladıkları 

yöntemlere göre incelemişlerdir. Maliyet yönetimi alanında yazılan en 

çok tezin Marmara Üniversitesinde hazırlandığı, 2000-2005 yıllarında 

diğer yıllara göre daha çok lisansüstü tez çalışması yapıldığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

 Tosunoğlu ve Çam (2016), Türkiye’de maliyet yönetim 

yaklaşımlarının da yer aldığı maliyet muhasebesi alanında 2000-2014 

yılları arasında hazırlanan 270 lisansüstü tez çalışmasını içerik analizi 

yöntemi ile incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, lisansüstü tezlerin daha 

çok imalatçı firmalarda yapıldığı, ikincil veri kaynaklarının kullanıldığı 

ve genellikle örnek olay yönteminin tercih edildiği sonucuna 

ulaşmışlardır. 

4. Araştırma 

 Araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, kısıtları ve araştırma bulguları 

aşağıda verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 Araştırmanın amacı, 2000-2019 yılları arasında YÖK ulusal tez 

merkezinde erişim izni olan maliyet yönetimi alanında hazırlanmış 

lisansüstü tezlerin belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmesi, elde 

edilen bulguların analiz edilmesidir. Araştırma kapsamında tez başlığında 

maliyet yönetim yaklaşımları (faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef 

maliyetleme, tam zamanında üretim, kaizen maliyetleme, mamul yaşam 

dönemi maliyetleme, değer mühendisliği, kalite maliyetleri) olan erişime 

açık lisansüstü tezler araştırılmıştır.  

 Maliyet yönetim yaklaşımları alanında hazırlanan tezlerin 

sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bibliyometrik analizde aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

1. Lisansüstü tezlerin türlerine göre sayıları kaçtır? 

2. Lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı nedir? 

3. Lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir? 

4. Lisansüstü tezlerin uygulandıkları sektörlere göre dağılımı nasıldır? 

5. Lisansüstü tez yazarlarının cinsiyetlere göre dağılımı nasıldır? 

6. Lisansüstü tez danışmanlarının unvanlara göre dağılımı nasıldır? 

7. Lisansüstü tezlerin yazım diline göre dağılımı nasıldır? 

8. Lisansüstü tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımı nasıldır? 
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9. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, tez türlerine göre 

dağılımı nedir? 

10. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

11. Lisansüstü tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır? 

12. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, enstitü türlerine göre 

dağılımı nedir? 

13. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, yazım dillerine göre 

dağılımı nedir? 

14. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, tez yazarları 

cinsiyetlere göre dağılımı nedir? 

15. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, danışman unvanlarına 

göre dağılımı nedir? 

16. Lisansüstü tez türlerinin danışman unvanlarına göre dağılımı nedir? 

17. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, sayfa sayılarına göre 

dağılımı nasıldır? 

18. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, sektörlere göre dağılımı 

nasıldır? 

19. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, araştırma yöntemlerine 

göre dağılımı nasıldır? 

20. MYY alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin, yıllara göre dağılımı 

nasıldır? 

4.2. Araştırmanın Yöntemi, Kısıtları ve Analizi 

 Araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bibliyometrik analiz, tezlerin/yayınların/çalışmaların yazar, konu, yayın 

bilgisi, yazarların cinsiyeti, danışmanların unvanları hakkında aktardıkları 

bilgiler ile yayın politikalarının oluşturulmasında temel bir destek 

oluşturmaktadır. Bibliyometrik araştırmalarla genellikle lisansüstü 

çalışma yapılacak alan ve uygulama yapılacak sektör belirlenir. Bu 

yönüyle bibliyometrik araştırmalar, gerek lisansüstü öğrencilere, gerek 

araştırmacılara gerekse de tez danışmanlarına yol gösterici bir rol 

üstlenir.  

  Araştırmada kısıt olarak YÖK ulusal tez merkezinde sadece erişim 

izni olan maliyet yönetimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler 

incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan bilgiler, SPSS 22.0 istatistik 

programına veri olarak girilmek suretiyle analizler yapılmıştır. Bu 

analizler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar tabloya dönüştürülmüştür. 

4.3. Araştırmanın Bulguları 

 2000-2019 yılları arasında maliyet yönetim yaklaşımları alanında 285 

adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Lisansüstü tezlere ait bilgiler aşağıda 

tablo-1'de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Lisansüstü Tezlere Ait Bilgiler 

Tez Türü Frekans Yüzde Tez 

Yazarının 

Cinsiyeti 

Frekans Yüzde 

Yüksek Lisans  212 74,4 Erkek 174 61,1 

Doktora  73 25,6 Kadın 111 38,9 

Toplam 285 100,0 Toplam 285 100,0 

Tezin 

Yazıldığı 

Enstitü 

Frekans Yüzde Tez 

Danışman 

Ünvanı 

Frekans Yüzde 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

254 89,0 Prof.Dr. 138 48,8 

Fen Bilimleri 

Enstitüsü 

24 8,4 Doç.Dr. 66 23,1 

Sağlık 
Bilimleri 
Enstitüsü 

3 1,1 Dr.Öğr.Üyesi/ 
Yrd.Doç.Dr. 

80 28,1 

Eğitim 

Bilimleri 
Enstitüsü 

2 0,7 Toplam 285 100,0 

Deniz Bilimleri 
ve 

Mühendisliği 
Enstitüsü 

1 0,4 Tezin Yazım 

Dili 

Frekans Yüzde 

Cerrahpaşa 
Lisansüstü 
Eğitim 

Enstitüsü 

1 0,4 Türkçe 274 96,1 

Toplam 285 100,0 İngilizce 10 3,5 

Tezde 

Kullanılan 

Araştırma 

Yöntemi 

Frekans Yüzde Fransızca 1 0,4 

Uygulama 249 87,3 Toplam 285 100,0 

Anket 27 9,5 Tezin Sayfa 

Sayıları 

Frekans Yüzde 

Örnek Olay 9 3,2 0-99 arası 34 12,0 

Toplam 285 100,0 100-149 arası 118 41,4 

Tezin 

Uygulandığı 

Sektör 

Frekans Yüzde 150-199 arası 69 24,2 

Üretim/İmalat 174 61,1 200-249 arası 33 11,6 

Hizmet 109 38,2 250 ve üzeri 31 10,9 

Diğer 2 0,7  
Toplam 

 
285 

 
100,0 Toplam 285 100,0 
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 2000-2019 yıllarında MYY alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin 

%74.4'ü yüksek lisans, %25.6'sı doktora tezi, tez yazarlarının %61.1'i 

erkek, %38.9'u kadındır. Lisansüstü tezlerin %89'u sosyal bilimler 

enstitüsünde, %8.4'ü fen bilimleri enstitüsünde, kalan kısım ise sağlık 

bilimleri enstitüsü, eğitim bilimleri enstitüsü, deniz bilimleri ve 

mühendisliği enstitüsü ve lisansüstü eğitim enstitüsünde hazırlanmıştır. 

Lisansüstü tez danışmanlarının tezin kabul edildiği yıl itibari ile %48.8'i 

Prof. Dr. %23.1'i Doç. Dr. %28.1'i ise Yard. Doç. Dr./Dr. Öğr. Üyesi 

unvanına sahiptir. Lisansüstü tezlerin %87.3'ünde uygulama, %9.5'i 

anket, %3.2'si ise örnek olay araştırma yöntemi kullanılmıştır. Lisansüstü 

tezlerin %96.1'i Türkçe, %3.5'i İngilizce, %0,4'ü Fransızca yazılmıştır. 

Lisansüstü tezlerin %61.1'i üretim/imalat, %38.2'si hizmet sektörlerinde 

uygulanmıştır. Lisansüstü tezlerin %41.4'ü 100-149 sayfa aralığında, 

%24.2'si 150-199 sayfa aralığında, %12'si 0-99 sayfa aralığında, %22.5'i 

ise 200 sayfa ve üzerinde yazılmıştır.   

Tablo 2: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre 

Dağılımı 

Maliyet Yönetim Yaklaşımları 

(MYY) 

Yüksek 

Lisans 

Doktora Toplam 

Değer Mühendisliği  4 - 4 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  96 39 135 

Hedef Maliyetleme  26 9 35 

Kaizen Maliyetleme  4 1 5 

Kalite Maliyetleri 47 8 55 

Tam Zamanında Maliyetleme  14 2 16 

Mamul Yaşam Dönemi 

Maliyetleme  

7 2 9 

Karma 14 12 26 

Toplam 212 71 285 

 2000-2019 yıllarında MYY alanında hazırlanmış lisanüstü tezlere 

çalışma konularına göre bakıldığında, yüksek lisans tezlerinde en çok 

çalışılan MYY'nin sırasıyla faaliyet tabanlı maliyetleme(96), kalite 

maliyetleri(47), hedef maliyetleme(26), tam tamanında maliyetleme(14), 

mamul yaşam dönemi maliyetleme(7),değer mühendisliği(4) ve kaizen 

maliyetleme(4) olduğu görülürken 14 tezdede birden fazla myy'nın 

karşılaştırılması yapılmıştır. Doktora tezlerinde ise en çok çalışılan MYY 

sırasıyla faaliyet tabanlı maliyetleme(39), hedef maliyetleme(9), kalite 

maliyetleri(8), tam zamanında maliyetleme(2), mamul yaşam dönemi 

maliyetleme(2) ve kaizen maliyetleme(1) olduğu görülürken 12 tezde de 

birden fazla MYY'nın karşılaştırılması yapılmıştır. Gerek yüksek lisans 

gerekse doktora tezlerine toplam da bakıldığında en çok çalışılan maliyet 
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yönetim yaklaşımlarının faaliyet tabanlı maliyetleme(134), kalite 

maliyetleri(55), hedef maliyetleme(35) ve karma yöntemler(25) olduğu 

görülmektedir.   

Tablo 3: Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite  Yüksek 

Lisans 

Doktora Toplam 

Adnan Menderes Üniversitesi 2 3 5 

Akdeniz Üniversitesi 3 6 9 

Ankara Üniversitesi 2 2 4 

Atatürk Üniversitesi 1 7 8 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2 3 5 

Beykent Üniversitesi - 6 6 

Bursa Uludağ Üniversitesi 5 - 5 

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 

5 - 5 

Çukurova Üniversitesi 5 5 10 

Dokuz Eylül Üniversitesi 14 2 16 

Fatih Üniversitesi 3 - 3 

Gazi Üniversitesi 7 1 8 

Hacettepe Üniversitesi 3 1 4 

İstanbul Okan Üniversitesi 6 - 6 

İstanbul Üniversitesi 9 4 13 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 3 - 3 

Kocaeli Üniversitesi 10 1 11 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7 2 9 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 7 1 8 

Marmara Üniversitesi 18 6 24 

Mersin Üniversitesi 3 1 4 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 - 4 

Niğde Ömer Halis Demir 

Üniversitesi 

6 2 8 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 1 2 3 

Sakarya Üniversitesi 10 7 17 

Selçuk Üniversitesi 7 4 11 

Süleyman Demirel Üniversitesi 12 4 16 

Yıldız Teknik Üniversitesi 5 1 6 

Diğer Üniversiteler (1 ve 2 tez ) 50 9 54 

Toplam 212 73 285 

 MYY alanında 3 ve üzeri tez yazılan üniversiteler sıralandığında; 

Marmara Üniversitesinin 24 tezle ilk sırada olduğu, sırasıyla Sakarya 

Üniversitesi (17), Dokuz Eylül Üniversitesi(16), Süleyman Demirel 
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Üniversitesi (16), İstanbul Üniversitesi(13) Kocaeli Üniversitesi(11) ve 

Selçuk Üniversitesi (11) Çukurova Üniversitesinin (10) olduğu 

görülmüştür.  

Tablo 4: Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlere anabilim dallarına göre 

bakıldığında; %78.9'unun İşletme, %4.6'sı Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik, %4.6'sı Endüstri Mühendisliği, %3.8'i Gıda-İnşaat vd 

mühendislik, %2.8'i Muhasebe ve Denetim/muhasebe ve finansal 

yönetim, %2.5'i sağlık yönetimi kalan %2.8'lik kısım ise diğer anabilim 

dallarında yazıldığı görülmüştür. 

Tablo 5: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Enstitü 

Türlerine Göre Dağılımı 

Maliyet 

Yönetim 

Yaklaşımları 

S
o

sy
a

l 

B
il

im
le

r 

E
n

st
. 

F
en

 

B
il

im
le

r
i 

E
n

st
. 

E
ğ

it
im

 

B
il

im
le

r
i 

E
n

st
. 

S
a

ğ
lı

k
 

B
il

im
le

r
i 

E
n

st
. 

D
iğ

er
 

E
n

st
it

ü
le

r
 

T
o

p
la

m
 

Değer 

Mühendisliği  

1 3 - -  4 

Faaliyet 

Tabanlı 

Maliyetleme  

119 11 - 3 2 135 

Hedef 

Maliyetleme  

31 3 1 - - 35 

Kaizen 

Maliyetleme  

5 - - - - 5 

Kalite Maliyet 49 5 1 - - 55 

Tam 

Zamanında 

15 1    16 

Ana Bilim Dalları  Frekans % 

İşletme 225 78.9 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 13 4.6 

Endüstri Mühendisliği 13 4.6 

Gıda-İnşaat-Maden-Makina-Yapı-

Sistem Mühendisliği  

11 3.8 

Muhasebe ve Denetim/Muhasebe 

ve Finansal Yönetim  

8 2.8 

Sağlık Yönetimi 7 2.5 

Diğer Anabilim Dalları 8 2.8 

Toplam 285 100 
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Maliyetleme  

Mamul Yaşam 

Dönemi 

Maliyetleme  

8 1 

 

- - - 9 

Karma 26 - - - - 26 

Toplam 254 24 2 3 2 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlere enstitü türlerine göre 

bakıldığında; %89'unun sosyal bilimler enstitüsünde, % 8.5'inin Fen 

Bilimleri Enstitüsünde kalan kısmının ise; eğitim bilimleri enstitüsü, 

sağlık bilimleri enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ile 

Cerrahpaşa lisansüstü eğitim enstitüsünde kabul edildiği görülmüştür. 

Değer mühendisliğine ait tezlerin çoğunluğu fen bilimleri enstitüsünden 

yazılırken geri kalan MYY'lere ait tezlerin çoğunluğu sosyal bilimler 

enstitüsünden yazılmıştır. 

Tablo 6: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Yazım Dillerine 

Göre Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 

Türkçe İngilizce Fransızca Toplam 

Değer Mühendisliği  3 1 - 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

129 5 1 135 

Hedef Maliyetleme  34 1 - 35 

Kaizen Maliyetleme  5 - - 5 

Kalite Maliyetleri 53 2 - 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

16 - - 16 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyetleme  

8 1 - 9 

Karma 26 - - 26 

Toplam 273 10 1 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlere yazım dillerine göre 

bakıldığında; %96.1'i Türkçe, %3.5'i İngilizce, %0,4'ü Fransızca 

yazılmıştır. İngilizce’de en çok tez yazılan MYY yaklaşımının faaliyet 

tabanlı maliyetleme olduğu görülmüştür. 
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Tablo 7: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tez Yazarlarının 

Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Maliyet 

Yönetim 

Yaklaşımları 

Yüksek Lisans Doktora 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Topla

m 

Değer 

Mühendisliği  

3 1 4 - - - 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

63 33 96 28 11 39 

Hedef 

Maliyetleme  

17 9 26 7 2 9 

Kaizen 

Maliyetleme  

3 1 4 1 - 1 

Kalite 

Maliyetleri 

19 28 47 3 5 8 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

7 7 14 1 1 2 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyet  

2 5 7 2 - 2 

Karma 9 5 14 9 3 12 

Toplam 123 89 212 51 22 73 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlere yazarların cinsiyetlerine göre 

baktığımızda; yüksek lisans tez yazarlarının %58'i erkeklerden, %42'si 

kadınlardan oluşurken; doktora tez yazarlarının %69'u erkeklerden, 

%31'inin kadınlardan oluştuğu görülmüştür. 

Tablo 8: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Danışman 

Unvanlarına Göre Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 

Dr.Öğr.Üyesi/ 

Yrd.Doç.Dr. 

Doç.Dr. Prof.Dr. Toplam 

Değer Mühendisliği  2 - 2 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

39 33 63 135 

Hedef Maliyetleme  11 10 14 35 

Kaizen Maliyetleme  2 - 3 5 

Kalite Maliyetleri 15 13 27 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

5 3 8 16 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyetleme  

3 2 4 9 

Karma 3 5 18 26 

Toplam 80 66 139 285 
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 Lisansüstü tez danışmanlarının tezin kabul edildiği yıl itibari ile 

%48.8'i Prof. Dr, %23.1'i Doç. Dr., %28.1'i ise Yrd. Doç. Dr./Dr. Öğr. 

Üyesi unvanına sahiptir. Danışmanların unvanlarına göre yönettiği tezlere 

baktığımızda; Prof. Dr. unvanına sahip tez danışmanlarının diğer 

unvanlardaki danışmanlardan daha fazla MYY konularındaki teze 

danışmanlık yaptığı görülmektedir.  

Tablo 9: Lisansüstü Tez Türleri İle Danışman Unvanlarının 

Karşılaştırılması 

Tez Türleri Dr.Öğr.Üyesi/ 

Yrd.Doç.Dr. 

Doç.Dr. Prof.Dr. Toplam 

Yüksek Lisans 73 53 86 212 

Doktora  7 13 53   73 

Toplam 80 66 139 285 

 Lisansüstü tez danışmanlarının tez türüne göre dağılımına 

bakıldığında; yüksek lisansta en çok danışmanlığı Prof. Dr, sırasıyla Dr. 

Öğr. Üyesi ve Doç. Dr. unvanına sahip kişiler yaparken, doktorada en çok 

danışmanlığı Prof. Dr, sırasıyla Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi unvanına 

sahip kişiler yapmıştır. Doktora danışmanlıklarına bakıldığında genellikle 

Doç. Dr. ve Prof. Dr. ünvanlı kişilerin danışmanlık yaptığı görülmektedir.  

Tablo 10: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Sayfa 

Sayılarına Göre Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 
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p
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Değer Mühendisliği - 4 - - - 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

19 54 30 15 17 135 

Hedef Maliyetleme  5 13 9 3 5 35 

Kaizen Maliyetleme  - 3 2 - - 5 

Kalite Maliyetleri 5 27 14 7 2 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

4 6 3 3 - 16 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyet 

1 3 4 - 1 9 

Karma - 8 7 5 6 26 

Toplam 34 118 69 33 31 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlerin sayfa sayılarına göre 

dağılımına bakıldığında; Lisansüstü tezlerin %41.7'si 100-149 sayfa 
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aralığında, %24'ü 150-199 sayfa aralığında, %12'si 0-99 sayfa aralığında, 

%22.3'ü ise 200 sayfa ve üzerinde yazılmıştır. MYY alanında yazılan 

lisansüstü tezlere sayfa sayılarına göre baktığımızda; değer mühendisliği 

alanında 100-149 sayfa, FTM-HM-KM-TZM alanlarında 0-149 sayfa tez 

yazıldığı, MYDM alanında ve karma yöntem kullanılan tezlerde ise 

ortalama 0- 199 sayfa tez yazıldığı görülmüştür. 

Tablo 11: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Sektörlere 

Göre Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 

Üretim/İmalat Hizmet Diğer Toplam 

Değer Mühendisliği 4 - - 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

65 69 1 135 

Hedef Maliyetleme  25 10 - 35 

Kaizen Maliyetleme 3 2 - 5 

Kalite Maliyetleri 38 16 1 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

15 1 - 16 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyetleme  

8 1 - 9 

Karma 16 10 - 26 

Toplam 174 109 2 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlerin hangi sektörde 

uygulandığına bakıldığında; %61.1'i üretim/imalat sektöründe, %38.2'si 

hizmet sektöründe, %0,7'si ise diğer sektörlerde uygulanmıştır. FTM 

yönteminde en çok hizmet sektöründe uygulama yapılırken, diğer 

MYY'de ise üretim sektöründe daha çok uygulama yapıldığı görülmüştür. 

Tablo 12: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Araştırma 

Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 

Anket Örnek 

Olay 

Uygulama Toplam 

Değer Mühendisliği 1 1 2 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

3 3 129 135 

Hedef Maliyetleme  6 2 27 35 

Kaizen Maliyetleme  - - 5 5 

Kalite Maliyetleri 9 2 44 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme  

3 - 13 16 

Mamul Yaşam - - 9 9 

329



 

Dönemi Maliyetleme  

Karma 5 1 20 26 

Toplam 27 9 249 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezlere uyguladıkları araştırma 

yöntemlerine göre bakıldığında; lisansüstü tezlerin %87.3'ünde 

uygulama, %9.5'i anket, %3.2'si ise örnek olay araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Tüm MYY'lerde araştırma yöntemi olarak 'Uygulama' 

yönteminin sıklıkla kullanıldığı, tercih edildiği görülmüştür. 

Tablo 13: MYY Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre 

Dağılımı 

Maliyet Yönetim 

Yaklaşımları 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2014 

2015-

2019 

Toplam 

Değer Mühendisliği 1 - - 3 4 

Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme  

10 40 28 57 135 

Hedef Maliyetleme 2 11 13 9 35 

Kaizen Maliyetleme  - - 1 4 5 

Kalite Maliyetleri 8 14 18 15 55 

Tam Zamanında 

Maliyetleme 

2 8 - 6 16 

Mamul Yaşam 

Dönemi Maliyetleme  

- 5 4 - 9 

Karma 1 10 8 7 26 

Toplam 24 88 72 101 285 

 MYY alanında yazılan lisansüstü tezler,  5'er yıllık periyotlarla 

değerlendirildiğinde, en çok tezin 2015-201 9 yıllarında(101) son beş 

yıllık zamanda yazıldığı görülmüştür. Son 5 yıllık periyotta Değer 

Mühendisliği, FTM, Kaizen maliyetleme, Tam Zamanında Maliyetleme 

alanlarında yazılan lisansüstü tezlerde bir önceki periyoda göre artış 

olduğu görülmüştür.  

5.Sonuç  

 Bu araştırmada 2000-2019 yılları arasında maliyet yönetim 

yaklaşımları alanında hazırlanan ve YÖK'ün tez veri tabanında erişim 

izni olan 285 lisansüstü tez; üniversite, enstitü, anabilim dalı, tez türü, 

konu, uygulandığı sektör,  tez yazarının cinsiyeti, tez danışmanının 

unvanı, yıl, yazım dili, sayfa sayısı, araştırma yöntemi açısından 

bibliyometrik yöntem kullanılarak analiz edilmiştir.  

 Araştırma sonucunda yapılan bibliyometrik analiz neticesinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
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 Maliyet yönetim yaklaşımları alanında hazırlanmış lisansüstü 

tezlerin 212'sinin yüksek lisans, 73'ünün doktora tezi olduğu 

görülmüştür. Yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden sayıca 

fazla olmasının sebeplerine baktığımızda; ilk olarak 

üniversitelerde yüksek lisans eğitiminin yaygın olması 

neticesinde öğrenci sayılarında meydana gelen artış tez 

sayılarına da yansımıştır. İkinci olarak yüksek lisansı her 

öğrencinin yapmak istemesi, doktorayı ise yabancı dil şartını 

yerine getiremediği için yapamaması. Üçüncü olarak doktora 

sürecinin uzun ve meşakkatli bir yol olduğu düşünüldüğünden 

ve ileride üniversitede kalmak gibi bir amacı olmadığından 

kaynaklandığı görülmüştür. 

 Lisansüstü tez yazarlarının cinsiyetlerine baktığımızda yüksek 

lisansı bitiren erkek sayısı 123, doktorayı bitiren erkek sayısının 

51 olduğu görülmüştür. Yüksek lisansı bitiren kadın sayısının 

89, doktorayı bitiren kadın sayısının ise 22 olduğu görülmüştür.  

 MYY alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin  %89'u sosyal 

bilimler enstitüsünde, %8.4'ü fen bilimleri enstitüsünde, kalan 

kısım ise diğer enstitülerde hazırlanmıştır. Bu sonuçlara göre 

lisansüstü tezlerin çoğunlukla sosyal bilimler enstitüsünde, 

işletme anabilim dalında yazıldığı görülmüştür. MYY daha çok 

sosyal bilimciler tarafından çalışılmıştır. 

 MYY alanındaki lisansüstü tezler,  5'er yıllık periyotlarla 

değerlendirildiğinde, en çok tezin 2015-2019 yıllarında son beş 

yıllık zamanda yazıldığı görülmüştür. Son yıllarda MYY 

alanındaki tezlerin artması gerek araştırmacıların gerekse de 

danışmanların ilgilerinin arttığını göstermektedir. 

  Lisansüstü tezlerde en çok çalışılan MYY konularına tez 

aşamalarına göre bakıldığında, Yüksek Lisans tezlerinde en çok 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme(96), Kalite Maliyetleri(47), Hedef 

Maliyetleme(26), Tam Zamanında Maliyetlemenin(14) 

çalışıldığı görülmüştür. Doktora tezlerinde ise en çok çalışılan 

MYY konularının sırasıyla Faaliyet Tabanlı Maliyetleme(39), 

Hedef Maliyetleme(9), Kalite Maliyetleri(8) olduğu 

görülmüştür. Gerek yüksek lisans gerekse doktora tezlerine 

toplam da bakıldığında en çok çalışılan maliyet yönetim 

yaklaşımlarının Faaliyet Tabanlı Maliyetleme(134), Kalite 

Maliyetleri(55), Hedef Maliyetleme(35) ve Karma 

yöntemler(25) olduğu görülmektedir. Bu sayılara bakılarak 

ileride yapılacak çalışmalarda daha az çalışılan MYY tercih 

edilmelidir. 
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 MYY alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin en çok 

üretim/imalat sektöründe hazırlandığı görülmektedir. Buna göre 

ileride yapılacak çalışmalarda uygulamada daha az çalışılan 

hizmet sektörü tercih edilmelidir. 

  Lisansüstü tez danışmanlarının tezin kabul edildiği yıl itibari ile 

unvanlarına bakıldığında, %48.8'i Prof. Dr., %23.1'i Doç. Dr., 

%28.1'i ise Yard. Doç. Dr./Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip 

olduğu görülmektedir. Hem yüksek lisans hem de doktorada en 

çok tez danışmanlıklarını Prof. Dr. unvanına sahip hocaların 

yaptığı görülmektedir.    

  Lisansüstü tezlerin %87.3'ünde uygulama, %9.5'i anket, %3.2'si 

ise örnek olay araştırma yöntemi kullanılmıştır. MYY daha çok 

uygulamaya dönük olduğundan, lisansüstü çalışmalarda da 

teorik bilgilerin sektörde nasıl uygulanacağına dair örnek 

uygulamalar yapılmıştır. 

 MYY alanındaki lisansüstü tezlere üniversitelere göre 

bakıldığında, en çok tezin Marmara Üniversitesinde 

tamamlandığı görülmektedir.  

 Çalışmada, "Maliyet Yönetim Yaklaşımları" alanında tez yazacaklara, 

araştırmacılara ve tez danışmanlığı yapacak öğretim üyelerine gelecekte 

hazırlanacak lisansüstü tez çalışmalarında fikir olması, yol göstermesi ve 

katkı sunması amacıyla son 20 yılda yazılan lisansüstü tezler incelenerek 

genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sonraki çalışmalarda beşer yıllık 

periyotlarda farklı parametreleri de ekleyerek bu tarz çalışmalar yapılarak 

maliyet yönetim yaklaşımlarında güncel çalışılan konular ortaya 

konulabilir.  
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1. Giriş 

Finansal okuryazarlık, son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde 

hükümetler, bankacılar, işverenler, topluluklar, çeşitli çıkar grupları, 

finansal piyasalar ve çeşitli grupların ilgisini çekmiştir. Finansal 

okuryazarlık konusunun önemi, finansal ürünler, finansal piyasaların 

karmaşıklığı ve politikadaki değişiklikler, demografik ve ekonomik 

faktörler, yeni nesillerin gelişimi de dâhil olmak üzere bu faktörler 

nedeniyle artmıştır.( Al-Tamimi ve Kalli, 2009: 500) 

Finansal okuryazarlık, kişinin temel finansal kavramları anlama 

derecesinin bir ölçüsüdür. (Remund, 2010: 284)  Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ekonomilerde yakın geçmişte finans ortamındaki hızlı değişimle 

finansal okuryazarlık ilginç bir konu olmaya devam etmektedir. (Wachira 

ve Kihiu, 2012: 42) 

Finansal okuryazarlık, hem birey hem de ekonomi için ekonomik ve 

finansal istikrarın önemli bir unsurudur. Finansal piyasadaki geniş 

kapsamlı gelişmeler, birçok ülke vatandaşlarının finansal okuryazarlık 

düzeyine ilişkin artan endişelere katkıda bulunmuştur.( Lusardi, 2015: 

639) 

Finansal okuryazarlık, belirsizliğin yükseldiği bir durumda bireylerin 

akılcı karar alabilmelerini, finansal yapıları ile ilgili doğru bir yol 

izleyebilmelerine olanak tanıyan önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kavramla ilgili gerekli bilinç düzeyinin oluşturulması, bu 

düzeyin doğru finansal davranışlara yönlendirilmesi bakımından 

önemlidir.( Ergüt vd., 2020: 297) 

Finansal okuryazarlık, kişilerin yaşamları süresince maddi menfaatleri 

için finansal karar verebilmeleridir. Finansal okuryazarlık kısa bir 

anlatımla genel ekonomik ve finansal kavramlar açısından bilgi sahibi 

olma ve bu tarz bilgilerin ve finansal kaynakların rasyonel şekilde 

kullanımı durumudur.( Karabacak,2015: 5) 

Finansal Okuryazarlığın belirleyicileri ve etkileri literatür çerçevesinde 

şu şeklide derlenmiştir.(Ergün ve Serel, 2019: 1389) 
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Finansal Okuryazarlığın 

Belirleyicileri 

Finansal Okuryazarlığın 

Etkileri 

Cinsiyet Tasarruf Artışı 

Yaş Emekliliğe Yatırım 

Ülke Uzun Dönemli Finansal Planlar 

Yapma 

Ekonomi ve Finans Eğitimi Birden Fazla Tasarruf Aracı 

Kullanma 

Ekonomik Olaylara Duyulan İlgi Girişimcilik Niyeti 

Gelir Finansal Piyasalara Katılım 

Sınıf Düzeyi Öngörülebilir Borçlanma 

Aile Gelir ve Eğitim Düzeyi Bütçe Planı Yapma 

Öğrenim alanı Makroekonomik Etki 

Öğrenim Düzeyi Rasyonel Finansal Davranış 

İş Deneyimi 

Medeni Durum 

İkametgâh 

Finansal Bilgi Kaynağı 

Coğrafya ve Etnik Köken 

2. Araştırma 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı; Finansal okuryazarlık konusu ile yapılmış ve 

rastlanan yayınların bazı parametrelere göre yapısal olarak 

sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda “Dergi Park Akademik” 

sistemine kayıtlı yayınlardan finansal okuryazarlık konusu ile ilgili 

yapılmış ve ulaşılabilen yayınlar incelenmiştir. Mevcut durumun ortaya 

koyulmasıyla akademik örneklemin sıklıkla hangi tarafa yoğunlukla 

kaydığı ve hangi yıllar arasında farklılıklar olduğu tartışılacaktır.(Öztürk, 

2019: 239) 

2.2. Araştırmanın Varsayımları ve Kısıtları 

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanında belli başlı kısıtları 

bulunmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın varsayımları ve kısıtlarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 
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• Araştırma Dergi Park bünyesindeki 10.11.2020 tarihine kadar yer alan 

yayınları kapsamaktadır. 

• Araştırma ile ilgili bir diğer kısıt ise 2014 yılı öncesini 

kapsamamasıdır. Bunun nedeni Dergi Park veri tabanının bu tarihte 

kullanıma başlanmasıdır. 

2.3. Kullanılan Yöntem 

Bibliyometrik yöntem veya analizler, artık bilimsel uzmanlık alanları 

olarak çok fazla kullanılmaya başlanmış olup, özellikle bilimsel ve 

uygulamalı alanlarda araştırma değerlendirme metodolojisinin ayrılmaz 

bir parçasıdır.( Ellegaard ve Wallin,2015: 1809) Bu çalışmada yöntem 

olarak bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bibliyometrik analizler belirli 

bir yılda yayımlanan makale sayısının belirlenmesi şeklinde tanımlayıcı 

nitelikte olabileceği gibi, bir makalenin kendisinden sonra gelen 

araştırmaları ne şekilde etkilediğini ortaya koymak için atıf analizi 

yapılması yönünde değerlendirici nitelikte de olabilmektedir.  (McBurney 

ve Novak, 2002: 108) 

Söz konusu yöntem kullanılarak bu çalışmada 2014-2020 yılları 

arasındaki yayınların;(Baytok v.d., 2019: 292, Demir Askeroğlu, 2018: 

191, Şimşek ve Küçükeşmen, 2019: 4402, 4403) 

• Yıllara göre dağılımı 

• Araştırmacının cinsiyetine göre dağılımı 

• Dergi ismi 

• Evren örneklem grubu 

• yazar sayısı 

• araştırma yöntemleri 

• veri toplama teknikleri 

• örneklem sayısı 

• sayfa sayısı 

• anahtar kelime sayısı gibi özellikleri araştırılmıştır. 

2.4.Verilerin Toplanması ve Analizi  

2014-2020 (Arama kriterleri sonrasında çıkan tüm yayınlar) yılları 

arasında Dergi Park Akademik sistemine kayıtlı yayınlardan finansal 

okuryazarlık konusu ile ilgili yapılmış toplam 111 adet yayın yer 

almaktadır. Elde edilen veriler ve sonuçlar tablo ve şekil haline getirilerek 

bir sonraki bölümde yorumlanmıştır. 

2.5. Bulgular 
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Bu bölümde inceleme sonucu elde edilen bulguların yorumları yer 

almaktadır. Şekil 1’de yayınların yer aldığı dergi isimleri dağılımı 

gösterilmektedir. 

Şekil 1. Yayınların Yer aldığı Dergilerin Genel Dağılımı 
 

 

Finansal okuryazarlıkla ilgili iki veya daha fazla yayınların yer aldığı 

dergilere göre en fazla yayınlanan dergi Muhasebe ve Finansman Dergisi 

olup 11 adettir. İkinci sırayı 5 yayınla Uluslararası Toplum Araştırmaları 

Dergisi ve üçüncü sırayı 4 yayınla Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar 

Dergisi almaktadır. Bu dergileri sırasıyla 3 yayınla Maliye Finans Yazıları, 

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi ve Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar 

Dergisi takip etmektedir. Çalışmada bir adet yayın bulunan dergiler 

kapsam dışında bırakılmıştır. 
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Şekil 2’de yayınların evren, örneklem grubunun dağılımı 

gösterilmektedir. 

Şekil 2. Yayınların Evren, Örneklem Grubunun Genel Dağılımı 

 

 
 

Finansal okuryazarlıkla ilgili yapılmış yayınların evren, örneklem 

grubuna bakıldığında en fazla başvurulan örneklem grubunun 31 adet ile 

üniversite fakülte öğrencileri olduğu görülmektedir. Daha sonra 20 

örneklem grubuyla halk ve 6 örneklem grubuyla Üniversite Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri almaktadır. Üniversite ile ilgili örneklem grubu 

ise 54 adet yayında görülmektedir. Bu da finansal okuryazarlıkla ilgili 

çalışmaların evren örneklem grubunun büyük bir kısmını üniversitelere ait 

değişkenler olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 örneklem Milli Eğitimle 

ilgili değişkenleri içermektedir. Çalışmalarda sadece erkek bireyler ile 
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ilgili örneklem grubunun oluşturduğu çalışma yapılmamış olup, sadece 

kadın bireylerle ilgili örneklemin olduğu 3 adet çalışma yapılmıştır 

Şekil 3’de yayınların yıllara göre yazar sayısının dağılımı 

gösterilmektedir. 

Şekil 3. Yayınların Yıllara Göre Yazar Sayısının Genel Dağılımı 

 
 

Çalışmada kullanılan değişkenlere göre Finansal Okuryazarlıkla ilgili 

çalışmalar 2014 yılında başlamıştır ve toplam 111 yayına ulaşılmıştır. Bu 

yayınlarla ilgili yıllara göre yazar sayısına bakıldığında 2014 yılında 1 adet 

1 yazarlı, 1 adet 2 yazarlı ve 1 adette 4 yazarlı çalışma yer almaktadır. 2014 

yılında 3 yazarlı çalışma yapılmamıştır. Toplam yayın sayısı 2014 yılında 

3 olmuştur. 2015 yılına gelindiğinde ise 4 adet 1 yazarlı, 4 adet 2 yazarlı,2 

adet 3 yazarlı ve 1 adette 4 yazarlı yayın bulunmaktadır. 2015 yılında 

toplam yayın sayısı 11 adettir. 2016 yılında tek yazarlı 3 adet, iki yazarlı 7 

adet ve 3 yazarlı 1 adet çalışma yapılmıştır.2016 yılında 4 yazarlı çalışma 

yapılmamıştır ve toplam yayın sayısı 11’dir. 2017 yılı verilerine 

bakıldığında ise yine en fazla 9 adet çalışmayla iki yazarlı yayınlar 

karşımıza çıkmaktadır. Bunu 4 yazarlı 2 çalışma, bir yazarlı ve 3 yazarlı 
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birer yayın takip etmektedir. 2017 yılındaki toplam yayın sayısı 13 tanedir. 

2018 yılında iki yazarlı 14 çalışma, tek yazarlı 5 çalışma ve 3 yazarlı 2 

çalışma bulunmaktadır. 2018 yılında finansal okuryazarlıkla ilgili 4 yazarlı 

yayın yapılmamıştır. Toplam yayın sayısı ise 21’dir. 2019 yılında tek 

yazarlı 11, iki yazarlı 17, üç yazarlı 3 çalışma yapılmış olup toplam yayın 

sayısı 31 adettir. 2020 yılında ise tek yazarlı 7 adet, iki yazarlı 12 adet ve 

üç yazarlı 2 adet, toplam 21 yayın yapılmıştır. 2020 senesinde 4 yazarlı 

yayın yapılmamıştır. 

Toplama bakıldığında ise finansal okuryazarlıkla ilgili 64 adet iki 

yazarlı, 32 adet 1 yazarlı,11 adet 3 yazarlı ve 4 adette 4 yazarlı yayın 

yapılmıştır. En çok tercih edilen iki yazarlı yayınlar olup en az tercih edilen 

ise 4 yazarlı yayınlar olmuştur. Ayrıca 4 yazarlı yayınların son yıllarda 

tercih edilmediği görülmüştür. 

Şekil 4’de yayınların araştırma yöntemlerinin dağılımı 

gösterilmektedir. 

Şekil 4. Yayınların Yıllara Araştırma Yöntemlerinin Genel Dağılımı 

 

 

Yöntem açısından bakıldığında 2014 yılında 3 çalışmanın 2’si nicel 

olup bir tanesi nitel çalışmadır.2015 yılında toplam 11 çalışmanın 9 tanesi 
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nicel ve 2 tanesi nitel olup, 2016 yılında ise 11 çalışmanın tamamı nicel 

çalışmadır. 2017 yılında ise toplam 13 çalışmanın hepsi niceldir. 2018 

yılında yapılan 21 çalışman 20 tanesi nicel olup bir adet nitel çalışma 

yapılmıştır.2019 yılında ise 28 adet nicel ve 3 adet nitel çalışma olup, 2020 

yılında toplam 21 çalışmanın 19 tanesi nicel ve 2 tanesi de niteldir.  

Finansal okuryazarlıkla ilgili çalışmalara bakıldığında en fazla tercih 

edilen araştırma türü nicel araştırma olmuştur. Ayrıca 2016 ve 2017 

yıllarında yapılan çalışmaların tamamı nicel olarak yapılmıştır.  

Şekil 5’de yayınların veri toplama teknikleri dağılımı gösterilmektedir. 

Şekil 5. Yayınların Yıllara Veri Toplama Teknikleri Genel Dağılımı 

   
 

Veri Toplama Tekniklerine göre 2014 yılında toplam 3 yayının 2 tanesi 

anket şeklinde olup, 1 tanesi ise literatür taraması şeklinde olmuştur. 2015 

yılında ise yapılan 11 yayının 9 tanesi anket, 2 tanesi literatür taraması ile 

yapılmıştır. 2016 yılında yapılan 11 yayının hepsi anket yoluyla yapılmış 

olup 2017 yılında ise yapılan 13 yayının yine hepsi anket şeklinde 

yapılmıştır. 2018 yılında yapılan 21 yayının 20 tanesi anket 1 tanesi ise 

literatür taraması şeklindedir. 2019 yılı itibariyle 31 yayının 26 adedi 
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anket, 4 adedi literatür taraması ve 1 tanesi de veriye dayalı olmuş olup, 

2020 yılında ise 21 yayının 19 adedinde anket, 1 adedinde literatür 

taraması ve 1 adedinde de görüşme şeklinde veriler toplanmıştır. 

Finansal Okuryazarlık kavramına göre yapılan yayınlarda veri toplama 

tekniği olarak en fazla anket kullanılmış olup, daha sonra literatür taraması 

şeklinde yapılan yayınlar yapılmıştır. Toplama bakıldığında ise yayınlara 

veri toplama tekniği olarak 100 adet anket, 9 adet literatür taraması, 1 adet 

veri ve 1 adet de görüşme kullanılmıştır.  

Şekil 6’da yayınların örneklem büyüklüğü dağılımı gösterilmektedir. 

Şekil 6. Yayınların Örneklem Büyüklüğü Genel Dağılım 
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Tablo1.Örneklem Büyüklüğü Değerleri 

Örneklem Büyüklüğü 1 numara 0-99 adet 

Örneklem Büyüklüğü 2 numara 100-199 adet 

Örneklem Büyüklüğü 3 numara 200-299 adet 

Örneklem Büyüklüğü 4 numara 300-399 adet 

Örneklem Büyüklüğü 5 numara 400 ve üzeri adet 

 

Finansal Okuryazarlık alanında yapılan yayınların şekil gösterimi tablo 

1’deki değerlere göre gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılında yapılan 

yayınların örneklem büyüklüğü 400 ve üzeri olup, 2015 yılında ise 1 adet 

0-99, 2 adet 200-299,4 adet 300-399 ve 2 adette 400 ve üzeri örneklem 

büyüklüğü seçilmiştir. 2016 yılında ise 2 adet 0-99, 1 adet 200-299, 5 adet 

300-399 ve 3 adette 400 ve üzeri örneklem büyüklüğü görülmektedir.2017 

yılında1 adet 0-99, 200-299 ve 300-399 büyüklük seçilmiş olup 10 adet de 

400 ve üzeri örneklem kullanılmıştır. 2018 yılında ise 3 adet 0-99, 100-199 

ve 200-299 örneklem büyüklüğü kullanılmış olup, 4 adet 300-399 ve 7 

adette 400 ve üzeri örneklem kullanılmıştır. 2019 yılında 3 adet 0-99 ve 

300-399 örneklem kullanılmıştır. Ayrıca 6 adet 100-199, 5 adet 200-299 

ve 10 adet de 400 ve üzeri örneklem kullanılmıştır. 2020 yılında ise 5 adet 

0-99,200-299 örneklem büyüklüğü seçilmiş olup, 3 adet 300-399 ve 8 adet 

de 400 ve üzeri örneklem kullanılmıştır. 

Yıllar itibari ile en çok kullanılan örneklem büyüklüğünün 400 ve üzeri 

olduğu görülmekte olup en az kullanılan ise 100-199 adettir. 
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Şekil 7’de yayınların sayfa sayısı dağılımı gösterilmektedir. 

Şekil 7. Yayınların Sayfa Sayısı Dağılımı 

 

 
 

 

Tablo 2. Sayfa sayısı 

Sayfa sayısı 1 numara 5-9 sayfa 

Sayfa sayısı 2 numara 10-15 sayfa 

Sayfa sayısı 3 numara 16-20 sayfa 

Sayfa sayısı 4 numara 21 ve üzeri sayfa 

 

Finansal Okuryazarlık konusunda sayfa sayısına göre yapılmış 

yayınların şekil gösterimi Tablo 2’deki değerlere göre gösterilmiştir. Buna 

göre 2014 yılında 1 adet 10-15 ve 2 adet 16-20 sayfa yayın yapılmış olup, 

2015 senesinde 2 adet 5-9 sayfa, 2 adet 10-15 sayfa, 3 adet 16-20 sayfa ve 

4 adet de 21 ve üzeri sayfa yayınlanmıştır. 2016 yılına gelindiğinde 2 adet 

5-9 sayfa ve 3 adet de 10-15 sayfa, 16-20 sayfa, 21 ve üzeri sayfa 

yayınlanmıştır. 2017 yılında 4 adet 10-15 ve 16-20 sayfa ve 5 adet 21 ve 

üzeri sayfa yayınlanmıştır. 2018 yılında 1 adet 5-9 sayfa, 2 adet 10-15 
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sayfa, 10 adet 16-20 sayfa ve 8 adet de 21 ve üzeri sayfa olup 2019 yılında 

10 adet 10-15 sayfa, 6 adet 16-20 sayfa ve 15 adet de 21 ve üzeri sayfa 

yayın yapılmıştır. 2020 yılına gelindiğinde ise 7 adet 10-15 sayfa, 6 adet 

16-20 sayfa ve 8 adet de21 ve üzeri sayfa yayın yapılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında en fazla yayın 21 ve üzeri sayfa sayısına 

sahip yayın yapılmakta iken en az yayın ise 5-9 sayfa şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Son yıllarda 5-9 sayfa yapılan yayınlar yapılmamış olup daha 

yüksek sayfalı yayınlar tercih edilmiştir 

Şekil 8’de yayınlarda kullanılan anahtar kelime sayısı dağılımı 

gösterilmektedir. 

Şekil 8. Yayınların Anahtar Kelime Sayısı Dağılımı 

 
 

Kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı 1 ile 6 arasındadır. Anahtar 

kelime sayısına göre yayınlar incelendiğinde, 2014 yılında 1 adet 2 anahtar 

kelimeli, 1 adet 3 anahtar kelimeli ve 1 adet de 5 anahtar kelimeli yayın 

yapılmıştır.  2015 senesinde, 1 adet 1 anahtar kelimeli, 1 adet 3 anahtar 

kelimeli 2 adet 4 anahtar kelimeli, 6 adet 5 anahtar kelimeli 1 adet de 6 

anahtar kelimeli yayın yapılmıştır. 2017 senesinde 1 adet 2 anahtar 

kelimeli, 6 adet 3 anahtar kelimeli, 5 adet 4 anahtar kelimeli ve 1 adet de5 

anahtar kelimeli yayın yapılmıştır. 2018 senesi verilerinde bakıldığında ise 

1 adet 2 anahtar kelime, 8 adet 3 anahtar kelime, 7 adet 4 anahtar kelime, 

4 adet 5 anahtar kelime ve 1 adet 6 anahtar kelime kullanılmıştır.  2019 

senesinde 8 adet 3 anahtar kelime, 11 adet 4 anahtar kelime ve12 adet 5 
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anahtar kelime yayınlarda kullanılmıştır.  2020 senesinde 9 adet 3 anahtar 

kelime, 6 adet 4 anahtar kelime, 3 adet de 5 ve 6 anahtar kelime 

kullanılmıştır. 

Genel olarak yayınların 3 ve 4 anahtar kelimeden oluştuğu görülmekte 

olup en az kullanılan anahtar kelime sayısı ise 1 kelime olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

3. Sonuç ve Tartışma 

Günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olan finansal 

okuryazarlık kavramı, uzun yıllardır araştırmalara konu olmuştur. Finansal 

okuryazarlığın bu kadar önemli olmasının altında yatan temel etken 

bireylerin ve işletmelerin ekonomik ve finansal kavramları rasyonel bir 

şekilde kullanıp, maddi olarak bir getiri elde etmek istemesidir. Genel 

olarak çalışmalar incelendiğinde nicel çalışmaların sıklıkla kullanılıp, bu 

çalışmalarında genelde anket şeklinde yapıldığı göze çarpmaktadır. 

Bu çalışmada finansal okuryazarlık konusunda yapılmış çalışmalar ele 

alınmış olup geçmişten günümüze kadar Dergi Park bünyesindeki tüm 

çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen sonuçların yapılacak yeni çalışmalara 

katkı sağlayacağı ve eksik kalan konulara fırsat sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bundan sonraki bibliyometrik çalışmalarda veri 

kaynağının lisansüstü tezlerin incelenmesi şeklinde genişletilmesi ile genel 

durum ortaya koyulabilir. 
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1. Giriş 

Mutluluk, bir başka deyişle iyi oluş yüzyıllar boyunca insanoğlunun 

ilgisini çeken başlıca konulardan biri olagelmiştir. Kavram Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak 

ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, saadet, bahtiyarlık” olarak 

tanımlanmakta olup, bireyler kendi düşüncelerine ve duygularına göre 

mutluluğu tanımlamakta, bu nedenle kavram kişiden kişiye değişebilen, 

bir başka deyişle öznel bir hüviyet kazanmaktadır. Mutluluk yaşam 

kalitesi, bireysel ve sosyal refah, öznel iyi oluş gibi pek çok kavramı içinde 

barındırmaktadır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar olgunun sabit 

olmadığını, tarihsel süreç içinde koşulların, düşünce ve inanç akımlarının, 

sosyal, ekonomik, demografik, teknolojik vb. gelişmelerin etkileri ile 

dönüşümler geçirdiğini göstermektedir (Veehoven, 1997; Yalvaç Arıcı, 

2020). Antik çağda kadercilik ve erdem, ortaçağda din ve öte dünya 

üzerinden tanımlanan, aydınlanma çağında tüm insanlar tarafından elde 

edilebilecek, doğanın sunduğu bir hediye olarak ele alınan, 18. yüzyılın 

sonlarında siyasi bir hak olarak literatüre giren mutluluğun dönemsel ve 

bireysel durumsallığa sahip, sübjektif bir kavram olduğunu, tarih boyunca 

değiştiğini ve geliştiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır (Yalvaç Arıcı, 

2020). İyi oluş mutluluk çatısı altında yer alan kavramlardan biri olmakla 

birlikte, günümüz literatüründe iki terimin birbirlerinin yerine 

kullanılabildiği, kavramın olumlu duyguların fazlalığı, olumsuz 

duyguların azlığı ve yaşam doyumundan oluştuğu dikkat çekmektedir 

(Diener vd., 1997; Myers ve Diener, 1995; Ryan ve Deci, 2001). 

2. Kavramsal Çerçeve 

İyi oluş her ne kadar bireysel, sübjektif değerlendirmeler ile 

tanımlanıyor ve belirleniyor olsa da grup, topluluk veya ülke düzeyinde 

ölçümlenebilmesi ve karşılaştırılabilmesi, kavramı etkileyen unsurların 

belirlenmesi, değişimlerin açıklanabilmesi, yönetilmesine yönelik öneriler 

geliştirilebilmesi amaçları ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ortak 

bazı kriterlerin belirlendiği ve kullanıldığı çeşitli araştırmalar 

yürütülmektedir. Bunlardan OECD (The Organisation for Economic Co-
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operation and Development), Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Ulusal 

İstatistik Ofisleri gibi resmi kaynaklar ile Gallup gibi kurumların dünya 

çapında pek çok ülkeyi kapsayan araştırmalarında elde ettikleri verilerden 

yararlanarak her yıl konu ile ilgili raporlar hazırlamakta ve kamuoyunun 

bilgisine sunmaktadır. OECD Daha İyi Yaşam Endeksi (OECD Better life 

Index), Yaşam Nasıl? (How’s Life –Well Being), Çocuk İyi Oluşu (Child 

Well Being), Sosyal Güvence (Social Protection), Zaman Kullanımı (Time 

Use), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk (Income Distribution and Poverty), 

Gelir Dağılımı (Wealth Distribution) söz konusu araştırmaların başlıcaları 

arasında gösterilebilir. 

OECD’nin araştırmalarında özellikle mevcut iyi oluş seviyeleri, iyi 

oluş eşitsizlikleri, gelecekteki iyi oluşu olumlu veya olumsuz 

etkileyebilecek faktörlere ilişkin karşılaştırmalı incelemeler önemli bir yer 

tutmakta, benzer şekilde özellikle son on yılda alan yazında da iyi oluş ile 

ilgili araştırmaların sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir. 

Kavram çoğunlukla gelir ve refah düzeyi, barınma, çalışma ve iş kalitesi, 

yaşam kalitesi, sağlık, bilgi ve beceriler, güvenlik, çevresel kalite, öznel 

iyi oluş, iş-yaşam dengesi, sosyal bağlantılar vb. parametreler kullanılarak 

değerlendirilmektedir. Bu değişkenler iyi oluşu sadece gelir ve refah gibi 

boyutlar üzerinden incelemekle kalmamakta, aynı zamanda bireylerin ne 

düşündüklerini, nasıl hissettiklerini, diğerleriyle ne kadar güçlü bağlarının 

bulunduğunu, sosyal ilişkilerini, kimlerle zaman geçirdiklerini de ele 

almaktadır. Söz konusu araştırmalarda iyi oluşun mevcut dağılımı ve 

eşitsizlikleri de değerlendirilmekte, özellikle nüfus grupları arasındaki 

eşitsizlikler (yatay eşitsizlik), her boyuta ilişkin olarak başarı ölçeğinin üst 

kısımlarında ve en alt kısımlarında olanlara ilişkin farklılıklar (dikey 

eşitsizlik) ve yoksunluklar (belirli bir eşiğin altında kalan nüfus oranı) 

olmak üzere üç ana alanda analizler yapılmaktadır. Böylelikle iyi oluşu 

etkileyen unsurlar ekonomik kaynaklar, doğal kaynaklar, insan kaynakları 

ve sosyal kaynaklar bağlamında ele alınmış olmaktadır. Diğer taraftan, 

OECD verilerinden yararlanarak çok kriterli karar verme yöntemleri 

aracılığıyla ülkelerin muhtelif değişkenler bazında farklı yöntemler ile 

karşılaştırıldığı, sıralandığı, değerlendirildiği çalışmaların sayısının gün 

geçtikçe arttığı görülmektedir. Söz konusu çalışmalardan seçilmiş örnekler 

Tablo 1’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. OECD Verileri– Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

Kullanılan Seçilmiş Araştırmalar 

Çalışma Alanı Kullanılan Yöntemler Kaynak 

 Sağlık Göstergeleri SWARA, WASPAS, 

CODAS 

Saygın ve 

Kundakçı, 2020 

 Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

Entropi, MOORA, 

WASPAS, Copeland 

Yakut, 2020 

 Sağlık Göstergeleri Bulanık Kümeleme 

Analizi, TOPSIS 

Değı̇rmencı̇ ve 

Yakıcı Ayan, 2020 

 Daha İyi Yaşam Endeksi  Entropi, CRITICS, GRA Murat, 2020 

 Bölgesel Refah Entropi, GRA  Türe, 2019 

 Kamu Salığı Hizmeti VZA, ENTROPY 

CRITICS, TOPSIS, 

GRA  

Pekkaya ve 

Dökmen, 2019 

 Vergi Gelirleri Entropi, ARAS Koca, Ekinci ve 

Şimşek, 2019 

 Lojistik SWARA, EDAS Kısa ve Ayçin, 

2019 

 Bütçe Göstergeleri TOPSIS, VIKOR Künç ve Yaşa, 2019 

 Daha İyi Yaşam Endeksi  DEMATEL, DANP, 

PROMETHEE  

Hu ve Tzeng, 2019 

 Uluslararası Ticaret AHP, TOPSIS Karabıyık ve Kutlu 

Karabıyık, 2018 

 Daha İyi Yaşam Endeksi  VZA Peiró-Palomino ve  

Picazo-Tadeo, 2018 

 Temel Makroekonomik 

Göstergeler 

ELECTRE, TOPSIS Altay Topçu ve 

Oralhan, 2017 

 Daha İyi Yaşam Endeksi  Bulanık DEMATEL, 

Bulanık DANP, Bulanık 

VIKOR, Bulanık INRM 

Hu ve Tzeng, 2017 

 Sağlık Sistemi VIKOR Göztepe ve Çetin, 

2016 

 Eğitim Sistemi AHP, TOPSIS Samut, 2014 

OECD’nin 2010 yılından beri yayınladığı raporlarda (How’s Life) 

seçilen tüm göstergelerin kullanıldığı genel bir ülke kıyaslaması yapılması 

yerine, her bir başlık için ayrı ayrı üye ülkelerin performanslarının 

sunulduğu görülmektedir. Yukarıda yer verilen konu ile ilgili araştırmalar 

ve göstergelerin bütüncül olarak işlendiği çalışmaların nadir olduğu göz 

önüne alınarak bu çalışmanın temel amaçları: 

 OECD ülkelerinde yaşayan kadın ve erkeklerin iyi oluş düzeylerinin 

çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak, 

 tüm göstergeler birden ele alınarak değerlendirilmesi olarak 

belirlenmiştir.  
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Buradan hareketle, çalışmada OECD veri tabanında How’s Life başlığı 

altında bulunan en güncel yıl olan 2018 verileri kullanılmıştır 

(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI#).  

Söz konusu veri setinde OECD’ye üye olan tüm ülkeler için 

göstergelerin tamamına ilişkin veriler yer almamaktadır. Bundan dolayı, 

Avusturalya, Şili, Kolombiya, İzlanda, İsrail, Japonya, Güney Kore, 

Meksika, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri OECD üyesi olmalarına 

rağmen veri eksikliği olması nedeniyle, Kanada ve Yeni Zelanda ise 

Avrupa ülkeleri olmamaları itibariyle araştırma dışında bırakılmışlardır. 

Sonuçta tüm verilere sahip, 25 OECD Avrupa ülkesi, Tablo 2’de yer alan 

11 adet iyi oluş göstergesi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 2. İyi Oluş Göstergeleri 

Gösterge Alt Gösterge Kısaltma 
Fayda/ 

Maliyet 

Çalışma ve 

İş Kalitesi 

 İstihdam Oranı İO Fayda 

 Uzun Saatler Çalışma USÇ Maliyet 

 İstihdam, Eğitim ve 

Yetiştirmede Yer Almayan 

Genç Nüfus 

NEET Maliyet 

 Uzun Dönemli İşsizlik Oranı UDİO Maliyet 

Sağlık 
 Yaşam Beklentisi YB Fayda 

 Algılanan Sağlık AS Fayda 

Bilgi ve 

Beceriler 

 Öğrenci Becerileri (Fen) ÖBF Fayda 

 Öğrenci Becerileri (Matematik) ÖBM Fayda 

 Öğrenci Becerileri (Okuma) ÖBO Fayda 

Öznel İyi 

Oluş 

 Yaşam Doyumu YD Fayda 

 Sosyal Destek SD Fayda 

Dört ana bölümde yer alan iyi oluş göstergeleri aşağıda 

açıklanmaktadır. 

2.1 Çalışma ve İş Kalitesi 

Bu bölümde yer alan göstergeler iş olanaklarının varlığı kadar 

çalışanların iş koşullarına da odaklanmaktadır. Böylelikle bireylerin 

çalışma koşullarına ilişkin maddi ve maddi olmayan bazı unsurların 

değerlendirmesi sağlanabilmektedir.  

İstihdam Oranı: 25-64 yaş aralığında bulunan, önceki hafta en az bir 

saat için bir işte çalışmış olan erişkinlerin bahsi geçen yaş aralığındaki 

toplam nüfusa oranını göstermektedir.  Hesaplama yapılırken mevcut 

işinde çalışmakta olan ancak yıllık izin, hastalık izni, doğum izni vb. 
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nedenlerle araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında iş yerinde 

bulunmayanlar da çalışan olarak değerlendirilmiştir. 

Uzun Saatler Çalışma: Bu değişken tüm yaş gruplarından, haftalık 

çalışma saati 50’yi aşanların oranını göstermektedir. Eşik değer olarak 50 

saatin seçilmesinin sebebi, işe gidip gelme için gerekli olan zaman, uyku 

ve temizlik gibi temel ihtiyaçlar, alışveriş, çocuk bakımı, ebeveynlerle 

ilgilenme, tamirat-bakım vb. yapılması gereken işler göz önünde 

bulundurulduğunda, haftada 50 saat ve üzerinde çalışan kişilerin diğer 

faaliyetler için çok az (belki günlük bir-iki saat) vaktinin kalmasıdır. 

Ayrıca eşik değerin tespitinde çoğu OECD ülkesinde azami haftalık 

çalışma süresinin yasalar ile 48 saat civarında belirlenmiş olması da göz 

önünde bulundurulmuştur. 

NEET: Bu gösterge ne istihdamda, ne eğitimde, ne de yetiştirmede yer 

alan 15-24 yaşları arasındaki gençlerin aynı yaş grubundaki toplam nüfusa 

oranını göstermektedir. Eğitim ve yetiştirme terimi düzenli bir eğitim 

sistemi çerçevesinde son dört hafta veya daha kısa süre içerisinde alınan 

kursları belirtmek için kullanılmaktadır (ILO, 2015).  

Uzun Dönemli İşsizlik Oranı: Bu gösterge bir yıl veya daha üzeri bir 

zaman diliminde işsiz olan kişi sayısının toplam işgücüne oranını 

göstermektedir.  

2.2 Sağlık 

Yaşam Beklentisi: Bu gün doğan bir çocuğun yaşa özel ölüm oranları 

da göz önünde bulundurularak kaç yıl yaşamasının beklenebileceğini 

gösteren bir değerdir.  

Algılanan Sağlık: Sağlık durumlarını “iyi” veya “çok iyi” olarak 

değerlendiren yetişkinlerin oranını gösteren bir değerdir. Bu veri genel 

hane halkı araştırmaları veya detaylı sağlık mülakatları yapılması yolu ile 

elde edilmektedir. Gösterge “genel olarak sağlık durumunuz nasıl?” gibi 

sorulardan oluşmakta, yanıtlar “çok iyi/iyi” (tüm pozitif yanıt kategorileri), 

“orta” (ne iyi ne de kötü) ve “kötü/çok kötü” (tüm negatif yanıt 

kategorileri) olmak üzere üç genel seçenek bağlamında 

değerlendirilmektedir.     

2.3 Bilgi ve Beceriler 

Öğrenci Becerileri (Fen, Matematik ve Okuma): Öğrencilerin bilişsel 

becerileri 2018 OECD PISA (Programme for International Student 

Assessment) test skorları kullanılarak değerlendirilmektedir. PISA 

ölçümleri odak alanı (matematik, okuma ve fen) dönüşümlü olacak şekilde 

her üç yılda bir uygulanmaktadır. 2018 yılında PISA ölçümleri, 79 

ülkedeki 32 milyon öğrenciyi temsil eden 600.000 civarında 15 yaşındaki 

öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme sonuçları normalize 
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edildiğinde OECD ortalamasının 500 puan ve standart sapmanın 100 puan 

olduğu görülmektedir. 

2.4 Öznel İyi Oluş 

Yaşam Doyumu: Kavram bütünsel yaşam doyumunu gösterecek şekilde 

0-10 arasında bir ölçek ile yanıtlanan anket soruları kullanılarak 

ölçülmektedir. OECD kılavuzları ile tutarlı biçimde soru formatları 

“bütününü düşündüğünüzde, yaşamınızdan bu günlerde ne kadar 

memnunsunuz?” gibi sorulardan oluşmakta, yanıtlar 0 “hiç memnun 

değilim” ile 10 “tamamıyla memnunum” arasında değişmektedir.   

Sosyal Destek: “Eğer başınız derde girerse, ihtiyaç duyduğunuzda 

yardımınıza koşacak akraba veya arkadaşlarınız var mı?” sorusuna verilen 

“evet” yanıtlarının oranını göstermektedir. Ülke ortalamalarının 

hesaplanması amacıyla 2016-2018 yılları arasında gerçekleşen değerler bir 

araya getirilmiştir. 

3. Yöntem 

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri çözüme ilişkin birden 

fazla alternatifin farklı ve birbirleri ile çelişen karar kriterleri kullanılarak 

sıralanması ya da seçilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. ÇKKV 

yöntemleri kriterlerin önem derecelerine göre ağırlıklandırılması 

sonrasında yapılan hesaplamalar ile her bir alternatife ilişkin değerler 

sunarak karar vericilere yol göstermektedir (Ekizler, 2020).  

Çalışma iki aşamadan oluşmakta olup, birinci aşamada kriter 

ağırlıklarının hesaplanması için verinin yapısını kullanarak objektif bir 

hesaplama ile ağırlıklandırma imkanı sağlayan entropi yöntemi tercih 

edilmiştir. Bu sayede kriter ağırlıklarının belirlenmesi konusunda öznel 

değerlendirmelerden kaçınma imkanı sağlanmıştır. İkinci aşamada ise 

ülkeler kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere Çok Nitelikli Fayda 

Teorisi (MAUT) yöntemi ile sıralanmıştır.  

3.1 Entropi Yöntemi 

Entropi kavramı ilk olarak 1865 yılında Rudolph Clausisus tarafından 

termodinamik alanında sistemin belirsizliğini ifade etmek için kullanılmış 

olup, bu kavram matematik, fizik, mühendislik gibi bir çok alanda yaygın 

biçimde uygulanmıştır (Zhang vd., 2011). Shannon (1948) tarafından 

ortaya konan bilgi entropisi ise, sistemin düzensizlik derecesini 

ölçmektedir. Bilgi entropisi veri setinde bulunan alternatiflerin her 

kriterdeki farklılık düzeyine göre belirlenmektedir. Bu farklılık ne kadar 

yüksekse entropi seviyesi de o kadar düşük olmakta ve kriterin daha fazla 

bilgi barındırdığı dolayısıyla ağırlığının da yüksek olduğu 

söylenebilmektedir (Işık ve Adalı, 2017).  

354



Entropi yöntemi karar matrisinin normalize edilmesi, entropi değerinin 

hesaplanması ve ağırlıkların belirlenmesi olmak üzere üç adımda 

uygulanmaktadır. 

1.Adım- Karar matrisinin normalize edilmesi:  

Karar matrisinde yer alan kriterlere ait değerlerin farklı aralık ve 

ölçeklere sahip olmasından dolayı, her bir kriterin tüm alternatif 

değerlerinin toplamını 1’e eşitleyecek şekilde normalizasyon işlemi 

yapılmaktadır. Bu sayede kriterlere ait değerler ölçüm biriminden 

bağımsız olacak ve kıyaslanabileceklerdir (Li vd., 2011). 

𝑚 adet alternatif (𝑖 = 1, 2, 3, …𝑚) ve 𝑛 adet kriterin (𝑗 = 1, 2, 3, …𝑛) 
olduğu durumda, 𝑥𝑖𝑗  her alternatifin o kriterdeki değerini ifade etmektedir. 

Fayda ve maliyet kriterlerine göre hesaplanan 𝑟𝑖𝑗  normalize değerler 

Denklem (1)’de yer almaktadır: 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗 −min𝑖 (𝑥𝑖𝑗)

max𝑖(𝑥𝑖𝑗) − min𝑖(𝑥𝑖𝑗)
,faydakriteri

max𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

max𝑖(𝑥𝑖𝑗) − min𝑖 (𝑥𝑖𝑗)
,maliyetkriteri

(1) 

2.Adım- Entropi değerlerinin hesaplanması: 

Entropi sabitini ifade eden 𝑘 =
1

ln(𝑚)
 olduğu durumda, entropi değeri 

olan 𝑒𝑗  Denklem (2)’deki gibi hesaplanmaktadır: 

𝑒𝑗 = −𝑘∑𝑟𝑖𝑗 𝑙𝑛(𝑟𝑖𝑗)

𝑚

𝑖=1

(2) 

𝑟𝑖𝑗 = 0 olması halinde, 𝑙𝑛(𝑟𝑖𝑗) = 0 olarak kabul edilip işlemlere devam 

edilmektedir (Wu vd., 2011). 

3.Adım-Entropi tabanlı ağırlıkların belirlenmesi: 

Entropi değerlerine göre önem derecesinin belirlenmesi için her bir 

göstergenin içsel farklılığını ifade eden düzensizlik değeri (1 − 𝑒𝑗) toplam 

düzensizliğe bölünerek, kriter ağırlıkları Denklem (3)’teki gibi 

hesaplanmaktadır: 

𝑤𝑗 =
1 − 𝑒𝑗

∑ (1 − 𝑒𝑗)
𝑛
𝑗=1

(3) 
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3.2 MAUT Yöntemi 

Literatürde VIKOR, TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE, GRA (Gri 

İlişkisel Analiz) ve VZA (Veri Zarflama Analizi) yöntemlerinin yanı sıra  

çok nitelikli fayda teorisinin de (MAUT) karar verme problemlerinde 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Edwards ve diğerleri (1982) tarafından 

geliştirilen MAUT yöntemi alternatiflerin tüm kriterler bazındaki 

değerlerinden tek bir fayda fonksiyonu elde edilmesi temeline 

dayanmaktadır. MAUT yönteminde amaç uygun alternatif kümeleri 

tarafından elde edilen 𝑈 fayda fonksiyonunun maksimize edilmesidir 

(Zietsman vd., 2006). 

MAUT yöntemi karar matrisinin normalizasyonu, kriter ağırlıkları göz 

önünde bulundurularak fayda fonksiyonlarının oluşturulması ve 

alternatiflerin fayda değerlerine göre sıralanması olmak üzere üç aşamadan 

oluşmaktadır. Normalizasyon işlemi entropi yöntemi ile benzerlik 

göstermektedir. 

1.Adım- Karar matrisinin normalize edilmesi:  

𝑙𝑗
− = 𝑚𝑖𝑛𝑖 (𝑥𝑖𝑗) ve 𝑢𝑗

+ = 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) olmak üzere 𝑟𝑖𝑗  normalize değeri 

Denklem (4)’teki gibi hesaplanmaktadır: 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 
𝑥𝑖𝑗 − 𝑙𝑗

−

𝑢𝑗
+ − 𝑙𝑗

− ,faydakriteri

𝑢𝑗
+ − 𝑥𝑖𝑗

𝑢𝑗
+ − 𝑙𝑗

− ,maliyetkriteri

(4) 

2.Adım- Fayda fonksiyonunun oluşturulması: 

𝑤𝑗 kriter ağırlığı olmak üzere her alternatif için fayda fonksiyonu 𝑈𝑖 

Denklem (5) kullanılarak elde edilmektedir: 

𝑈𝑖 =∑𝑤𝑖𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(5) 

3.Adım- Fayda fonksiyonunun oluşturulması:  

Elde edilen 𝑈𝑖 fayda değerleri azalan şekilde sıralanarak tercihler 

belirlenmektedir. Daha yüksek 𝑈𝑖 değerine sahip alternatif daha üst 

sıralarda yer alacaktır. 

4. Bulgular 

OECD veri tabanından elde edilen iyi oluş göstergeleri ve ülkelerin 

skorları erkekler için Tablo 3’te, kadınlar içinse Tablo 4’te yer almaktadır.  

356



Erkeklere ait çalışma ve iş kalitesi verileri incelendiğinde, ortalama 

istihdam oranının %82,1 olduğu görülmektedir. Çekya (%90) bu gösterge 

bakımından en yüksek orana sahip ülke iken, Yunanistan (%73,6) ise son 

sırada yer almaktadır. Haftalık bazda 50 saat ve üzeri çalışanların oranını 

ifade eden uzun saatler çalışma göstergesi bakımından Türkiye, İngiltere, 

Fransa, Portekiz ve Avusturya’nın diğer ülkelere kıyasla daha yüksek 

yüzdelere sahip oldukları dikkat çekmektedir. Eğitim, istihdam ve 

yetiştirmede yer almayan genç nüfusun OECD Avrupa ortalaması %9,5 

olarak görülmektedir. Özellikle İtalya, Yunanistan, Fransa ve Türkiye gibi 

Akdeniz ülkelerinin bu anlamda en yüksek oranlara sahip oldukları 

görülmektedir. Uzun dönem işsizlik bakımından Yunanistan %10,5 ile 

diğer ülkelerden anlamlı şekilde ayrışmakta olup, Avrupa ülkelerinde bu 

oranın ortalama %2,4 olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Ülkelerin İyi Oluş Göstergeleri (Erkek) 

 

Yaşam beklentisi ve algılanan sağlık başlıkları ile ifade edilen sağlık 

göstergeleri incelendiğinde, en düşük yaşam beklentisinin Letonya ve 

Litvanya’da, en yüksek yaşam beklentisinin ise İsviçre, İtalya, Norveç ve 

İsveç’te olduğu görülmekle olup, Avrupa ortalaması 77,8 yıldır. Toplam 

nüfus içinde sağlıklarını “iyi” ve “çok iyi” hisseden nüfusun oranını ifade 

Ülke/Gösterge İO USÇ NEET UDİO YB AS ÖBF ÖBM ÖBO YD SD

Avusturya 82 9,7 10,1 1,5 79,4 73,2 490,9 505,5 470,6 8 91,6

Almanya 85,7 5,9 6,4 1,6 78,6 66,7 502,5 503,3 486,3 7,4 92,7

Belçika 77,4 6,4 10,4 3,2 79,4 77,3 501,2 514,1 482 7,6 92,2

Çekya 90 8,7 4,1 0,6 76,2 64 496 501,2 474 7,5 87,9

Danimarka 83,7 3,2 7,9 0,8 79,1 74,4 491,6 511,3 486,5 7,8 95,6

Estonya 84,1 3,8 11,7 1,5 74 54,2 527,6 527,6 507,7 6,9 89,2

Finlandiya 80 5,8 10 1,9 79,1 70,5 510,2 504,3 494,8 8,1 93,1

Fransa 78 10,4 14 3,7 79,7 69,7 492,5 498,5 480,3 7,3 91,1

Hollanda 86 0,9 5,4 1,4 80,3 78,2 499,3 519,9 470,4 7,7 92,9

İngiltere 84,9 17,4 11,6 1,2 79,5 74 505,9 508 493,6 7,6 93,1

İrlanda 81,8 8,4 9,3 2,9 80,5 83,9 495,4 502,6 506,4 8,1 95

İsveç 87,2 1,7 8,4 1,1 80,9 78,4 495,6 501,8 488,6 7,8 91,4

İsviçre 88,7 0,5 8,5 1,7 81,9 82,7 495,1 518,7 469,4 7,9 93,1

İtalya 76,4 5,5 19,5 5,7 81,2 76,3 469,6 494,1 464,3 7,1 89,1

Letonya 80,3 2,5 8,4 3,8 70,1 52 483 499,6 462 6,7 83,2

Litvanya 81,6 0,5 9,1 2,3 70,9 48,9 479,1 480 457 6,5 84,3

Lüksemburg 79,2 4 5,2 1,3 80,1 70,8 474,5 487,1 455,6 7,6 92,4

Macaristan 84,8 4,2 7,4 1,4 72,7 64,1 484 485,5 462,6 6,5 86,9

Norveç 83,6 4,4 7,2 0,7 81,1 78,8 485,1 497,5 476,2 8 94,8

Polonya 81,3 8,7 7,9 1 73,7 61,8 510,9 516,3 495,5 7,8 86,9

Portekiz 81,8 9,9 11,2 3,3 78,3 54,5 494,2 496,9 479,8 6,8 87,3

Slovakya 81,4 5,6 9,5 3,8 73,9 70,6 461,2 488,5 440,7 7,1 89,2

Slovenya 80,7 6 6,4 2 78,5 69,2 502,2 509,2 475 7,3 92

Türkiye 77,9 32,7 13,7 1,7 75,6 72,1 464,6 456 453,1 5,6 79,1

Yunanistan 73,6 7,3 14,9 10,5 79,3 78,4 446,1 451,5 436,6 6,5 79,7

Maksimum 90 32,7 19,5 10,5 81,9 83,9 527,6 527,6 507,7 8,1 95,6

Minimum 73,6 0,5 4,1 0,6 70,1 48,9 446,1 451,5 436,6 5,6 79,1

Ortalama 82,1 7,0 9,5 2,4 77,8 69,8 490,3 499,2 474,8 7,3 89,8
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eden algılanan sağlık göstergesinde Avrupa ortalaması %69,8 olarak 

görülmektedir. Algılanan sağlık bakımından özellikle Baltık ülkeleri olan 

Litvanya, Letonya ve Estonya son sırada yer almaktadır. 

Fen, matematik ve okuma düzeyleri olmak üzere PISA test skorları ile 

ölçümlenen eğitim göstergelerinin tümünde Yunanistan en düşük 

puanlara, Estonya ise en yüksek puanlara sahip ülke olarak görülmektedir. 

Yaşam doyumu ve sosyal desteği içeren öznel iyi oluş göstergelerinin 

ikisinde de Türkiye, Yunanistan, Litvanya, Letonya ve Macaristan son 

sırada yer almaktayken, bu göstergelerde Nordik ülkeleri ve Orta Avrupa 

ülkeleri en yüksek skorlara sahiptirler. 

Tablo 4. Ülkelerin İyi Oluş Göstergeleri (Kadın) 

 

Kadınlara ait çalışma ve iş kalitesi verileri incelendiğinde, ortalama 

istihdam oranının %70,7 olduğu görülmektedir. İsveç (%82,4) bu gösterge 

bakımından en yüksek orana sahip ülke iken Türkiye (%35,5) ise son 

sırada yer almaktadır. Kadın istihdamı tüm ülkeler göz önünde 

bulundurulduğunda erkeklere göre daha düşük olmakla birlikte, Türkiye 

bu gösterge özelinde diğer ülkelerden negatif şekilde anlamlı olarak 

ayrışmaktadır. Kadınların uzun saatler çalışma oranı ortalaması (%3,0) 

Ülke/Gösterge İO USÇ NEET UDİO YB AS ÖBF ÖBM ÖBO YD SD

Avusturya 72,4 3,2 8,4 1,3 84,1 70,3 488,6 492,2 498,7 8 93,1

Almanya 76,9 1,8 7,7 1,1 83,3 64,3 503,6 496,2 512,2 7,3 92,3

Belçika 68,6 2,6 8,4 2,6 83,9 72,5 496,4 502 503,7 7,5 91,9

Çekya 74,7 2,2 7,6 0,9 82 60,7 497,6 497,7 507,2 7,4 90

Danimarka 76 0,5 8,1 1,1 82,9 67,9 493,7 507,5 515,8 7,7 95,4

Estonya 76,8 1,6 9,6 1,2 82,7 49,7 532,6 519,2 538,4 7,1 90,2

Finlandiya 76,1 2 9,3 1,4 84,5 67,1 534 510,4 546,3 8,2 95,2

Fransa 70,2 5 12,3 3,4 85,9 65,5 493,5 492,2 505,2 7,2 91,5

Hollanda 74,5 0,1 5,5 1,5 83,4 73,1 507,5 518,5 499,2 7,7 91,8

İngiltere 73,9 6,3 12,5 0,9 83,1 72,4 503,5 495,9 513,7 7,6 94,5

İrlanda 68,9 2,1 9,9 2 84,1 84,4 496,9 496,7 529,6 8 96,4

İsveç 82,4 0,6 8,6 0,8 84,3 73,6 503,2 503 523 7,8 92,8

İsviçre 78,1 0,3 6 2,1 85,7 78,6 495,5 511,6 500 8 94,4

İtalya 55,5 2,5 20,2 7 85,6 70,5 466,3 478,5 489,1 7 89,7

Letonya 76,3 1 8,7 2,4 79,7 42,9 491,4 492,8 494,8 6,7 85,4

Litvanya 79,2 0,6 8,9 1,7 80,7 41,1 485,2 482,5 495,6 6,3 84,9

Lüksemburg 70,5 1,4 6,7 1,5 84,6 66,4 479,1 479,6 484,8 7,5 90,5

Macaristan 69,3 1,2 15,7 1,5 79,6 57,5 477,9 476,7 489,1 6,5 88

Norveç 77,9 1,2 5,7 0,4 84,5 74,3 495,8 504,5 523,2 8 93,8

Polonya 66,7 2,1 10,9 1 81,7 56,8 511,2 514,9 528,2 7,8 89,4

Portekiz 74,6 4,6 9,3 3,4 84,5 44,7 489,1 487,9 504,1 6,6 84,9

Slovakya 68,6 2,1 12,6 3,8 80,8 62,8 466,8 483,9 475,1 7,1 90,5

Slovenya 73,5 2,3 8 2,4 84,4 61,6 512 508,6 516,7 7,3 91,4

Türkiye 35,5 23,2 32,6 4 81 63,2 472 451 478,4 5,7 80,7

Yunanistan 51,2 3,8 15,4 17,5 84,4 74,2 457,4 451,2 478,8 6,4 80,5

Maksimum 82,4 23,2 32,6 17,5 85,9 84,4 534 519,2 546,3 8,2 96,4

Minimum 35,5 0,1 5,5 0,4 79,6 41,1 457,4 451 475,1 5,7 80,5

Ortalama 70,7 3,0 10,7 2,7 83,3 64,6 494,0 494,2 506,0 7,3 90,4
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erkeklere göre daha düşük olmakla birlikte, Türkiye (%23,2) en yüksek 

orana sahip ülke olarak göze çarpmaktadır. Eğitim, istihdam ve 

yetiştirmede yer almayan genç kadın nüfusunun OECD Avrupa 

ortalamasının %10,7 olduğu, Türkiye, İtalya, Macaristan ve Yunanistan’ın 

bu gösterge bakımından en yüksek oranlara sahip oldukları dikkat 

çekmektedir. Kadınlarda da uzun dönem işsizlik oranında Yunanistan 

%17,5 ile diğer ülkelerden anlamlı şekilde ayrışmakta olup, Avrupa 

ülkelerinde bu oranın ortalama %2,7 olduğu görülmektedir. 

Kadınların yaşam beklentisi ortalama olarak 83,3 yıl ile erkeklerden 

yaklaşık 5,5 yıl fazla olarak bulgulanmıştır. Algılanan sağlık göstergesinde 

Avrupa ortalaması %64,4 olarak görülmektedir. Erkeklerde olduğu gibi 

kadınlarda da bu gösterge bakımından son sıralarda Baltık ülkeleri olan 

Litvanya, Letonya ve Estonya’ya ek olarak Portekiz yer almaktadır. 

Fen, matematik ve okuma düzeyleri olmak üzere PISA test skorları ile 

ölçümlenen eğitim göstergelerinin tümünde genel olarak Türkiye, İtalya, 

Yunanistan ve Macaristan düşük puanlara, Finlandiya, Estonya, Polonya 

ve Hollanda ise en yüksek puanlara sahip ülkeler olmaktadır. 

Kadınlardaki yaşam doyumu ve sosyal desteği içeren öznel iyi oluş 

göstergelerinin ikisinde de Türkiye, Yunanistan, Litvanya, Letonya, 

Portekiz ve Macaristan son sırada yer almaktayken, bu göstergelerde 

Nordik ülkeleri ve İrlanda en yüksek skorlara sahiptirler. 

Entropi yönteminin ilk aşaması Tablo 2’de yer alan iyi oluş 

göstergelerinin fayda ve maliyet temelli sınıflandırması dikkate alınarak 

karar matrisinin normalize edilmesidir. Örneğin istihdam oranı fayda 

göstergesi olduğundan maksimum değer en iyi iken, uzun çalışma saatleri 

maliyet göstergesini ifade etmekte ve minimum değer en iyi olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında öncelikle (1) numaralı denklem ile normalizasyon 

gerçekleştirilmiş, sonrasında ise sırasıyla (2) ve (3) numaralı denklemler 

kullanılarak entropi yöntemi ile erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olmak 

üzere gösterge ağırlıkları hesaplanmıştır. Tablo 5’te yer alan 𝑤𝑗 değerleri 

iyi oluş göstergelerine ait ağırlıkları ifade etmektedir.  

Cinsiyet temelli ağırlıklandırmada erkek ve kadınlara ilişkin olarak çok 

büyük farklılıklar olmamasına rağmen, erkeklerde istihdam oranı (%10,9) 

ve istihdam, eğitim ve yetiştirmede yer almayan genç nüfus (%7,1) 

göstergelerinin kadınlarınkine kıyasla daha yüksek ağırlığa sahip olduğu 

bulgulanmıştır. Aynı şekilde kadınlarda da okuma becerileri (%17,1) 

göstergesinin erkeklere kıyasla anlamlı olarak daha fazla ağırlığa sahip 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Göstergelerin Entropi ve Ağırlık Değerleri  

 

Entropi yöntemiyle her bir göstergenin ağırlıklarının belirlenmesinden 

sonra MAUT yöntemi ile her bir ülkenin fayda değerleri (4) ve (5) 

numaralı denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 6. Cinsiyetlere Göre Ülkelerin Fayda Fonksiyonu Değerleri  
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Fayda değerlerine göre azalan şekilde ülkelerin sıralanması ile elde 

edilen sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Cinsiyetlere Göre Ülkelerin Sıralanması  

 

İyi oluşun cinsiyetlere göre sıralanmasının istatistiki olarak anlamlı 

farklılığa sahip olup olmadığı Kendall Tau korelasyon analizi ile test 

edilmiştir. Tau_b katsayısı 0,760 (p<0,001) olarak elde edilmiş ve 

sıralamalar arasında anlamlı ve kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Dolayısıyla tüm sıralamalar dikkate alındığında kadın ve erkeklere ait 

sıralamalar arasında benzer sonuçlar olduğu ve anlamlı fark bulunmadığı 

söylenebilmektedir. 

5. Sonuç 

İyi oluş, gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde önem verilen, 

ölçülmesine, karşılaştırılmasına ve olabildiğince geliştirilmesine yönelik 

kapsamlı araştırmalar yürütülen önemli bir olgudur. Kavram psikoloji, 

örgütsel davranış, iktisat, tıp, mühendislik vb. bilim dallarınca disiplinler 

 Erkek Kadın 

1 İsviçre Finlandiya 

2 İrlanda İrlanda 

3 İsveç Norveç 

4 Hollanda İsviçre 

5 Danimarka İsveç 

6 Norveç Estonya 

7 İngiltere Hollanda 

8 Finlandiya Danimarka 

9 Almanya Slovenya 

10 Belçika İngiltere 

11 Avusturya Polonya 

12 Slovenya Belçika 

13 Çekya Almanya 

14 Estonya Avusturya 

15 Polonya Fransa 

16 Lüksemburg Çekya 

17 Fransa Lüksemburg 

18 Portekiz İtalya 

19 İtalya Portekiz 

20 Macaristan Slovakya 

21 Slovakya Letonya 

22 Letonya Litvanya 

23 Litvanya Macaristan 

24 Türkiye Yunanistan 

25 Yunanistan Türkiye 
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arası biçimde incelenmekte, farklı yaklaşımlarla değerlendirilmesine ve 

açıklanmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı OECD Avrupa 

ülkelerinde iyi oluşun cinsiyet farklılıkları açısından incelenmesidir. Konu 

ile ilgili mevcut araştırmalar incelendiğinde ülkelerin genellikle kullanılan 

göstergeler bazında ayrı ayrı değerlendirilerek sıralandığı dikkat 

çekmekte, tüm kriterler birden ele alınarak yapılan hesaplamaların nadir 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Entropi ve MAUT yöntemleri 

kullanılarak kriterler ağırlıklandırılmış ve alternatifler fayda değerlerine 

göre sıralanmıştır. Böylelikle OECD Avrupa ülkelerinde iyi oluşun 

cinsiyetler bağlamında tüm kriterler göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesinin yapılması sağlanmıştır.   

Araştırma sonuçlarının elde edilen değerler bakımından, OECD’nin 

uyguladığı yaklaşımlardan biri olan dikey eşitsizlik (her boyuta ilişkin 

başarı ölçeğinin üst kısımlarında ve alt kısımlarında olanlara ilişkin 

farklılıklar) bağlamında ele alınarak yüksek-orta-az düzeyde ağırlık 

farklılıkları bulunan kriterler ve sıralaması cinsiyet değişkeni açısından 

yüksek-orta-az düzeyde değişen ülkeler bağlamında değerlendirilmesi 

mümkündür. 

Elde edilen kriter ağırlıkları bakımından sonuçlar gözden 

geçirildiğinde; 

 Yüksek ağırlık farkları bulunan değişkenlerin: 

(a) İstihdam Oranı: Erkeklerin kadınlara göre ağırlığının %5,8 daha 

fazla olduğu, 

(b) Öğrenci Becerileri (okuma):  Kadınların erkeklere göre ağırlığının 

%4,6 daha fazla olduğu, 

 Orta düzeyde farklılık bulunan değişkenlerin: 

(a) İstihdam, Eğitim ve Yetiştirmede Yer Almayan Genç Nüfus: 

Erkeklerin kadınlara göre %2,7 daha fazla olduğu, 

(b) Öğrenci Becerileri (Fen): Kadınların erkeklere göre %3 daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir.  

Diğer göstergelerin ağırlıklarının ise cinsiyet bakımından büyük fark 

göstermediği görülmektedir (en fazla %1,6). 

Araştırma bulguları kadın-erkek sıralamasının değişimi bakımından 

yüksek-orta-az düzey olmak üzere üç kategoride değerlendirildiğinde; 

 Orta sıralama farkı olan ülkelerin Polonya, Almanya, Slovenya, 

Norveç, Macaristan, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Çekya ve 

Avusturya, 

 Düşük sıralama farkı olan (veya hiç olmayan) ülkelerin ise İsveç, 

Fransa, Belçika, Yunanistan, Türkiye, Slovakya, Portekiz, 

Lüksemburg, Litvanya, Letonya, İtalya ve İrlanda  
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 Yüksek sıralama farkı olan ülkelerin Estonya ve Finlandiya olduğu 

görülmektedir.  

Bu araştırmanın sonuçlarından Avrupa ülkeleri özelinde iyi oluşun 

incelendiği çalışmalarda yararlanılması önerilebilir. Gelecekteki 

araştırmaların farklı ülkelerde, farklı zaman dilimlerini kapsayan veriler 

kullanılarak, farklı değişkenler ile gerçekleştirilmesi, ağırlıklandırma ve 

sıralamada alternatif ÇKKV yöntemlerinin kullanılması önerilebilir. 

Böylelikle iyi oluşun değişik perspektiflerle değerlendirilmesi, sonuçların 

mukayeseli olarak ele alınabilmesi mümkün olabilecektir. 
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1. Giriş 

İşletmelerin varlık ve kaynak yapısı, dönem kârının oluşumu, fon 

kaynakları ve kullanım alanları, kârın dağıtımı gibi çeşitli konulardaki 

bilgileri içeren mali tablolar, işletme ile ilgili mali nitelikteki bilgilerin 

belirli dönemlerde ilgililere iletilmesini sağlamaktadır (Özen, 2020a: 11). 

Genel kullanıcılar için hazırlanan mali tabloların ilgililerin ihtiyaçlarını 

karşılaması için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler, 

temel ve destekleyici niteliksel özellikler olarak iki grupta toplanmaktadır. 

Temel niteliksel özellikler; ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunumdan 

oluşurken, destekleyici niteliksel özellikler; karşılaştırılabilirlik, 

doğrulanabilirlik, anlaşılabilirlik ve zamanında sunumdan oluşmaktadır. 

Bu özelliklerin tamamının bulunduğu mali tabloların, genel bilgi 

kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabileceği söylenebilir. 

Mali tabloların karşılaştırılabilir olması için mali tabloların biçim ve 

içerik açısından benzer olması gerekir. Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları (UFRS) veya Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)’ne göre hazırlanan mali tablolarda 

hem biçim, hem de içerik açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıkların ortadan kaldırılması için Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’na (TFRS ve BOBİ FRS) Uygun Hesap Planı Taslağı 

hazırlanarak 2018 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (KGK)  tarafından ilgililerle paylaşılmıştır.  

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’nın 

standartların daha kolay anlaşılmasını sağlama, tekdüze olması nedeniyle 

de biçimsel birliği sağlama ve kültürel uyumlulukları içerme açısından 

kullanıcılar için fayda sağlaması beklenmektedir (Öztürk, Babaoğlu, 2020: 

450). 

Taslak’ta, hem finansal durum tablosu hem de kâr veya zarar tablosu 

kalemlerinde önemli değişikliler bulunmaktadır. Çalışmada, Hesap Planı 

Taslağı’ndaki maliyet hesapları incelenmiştir. Çalışmada kapsamında 

Taslak’taki farklılıklar ve yenilikler, maliyet kayıt sistemi ve 
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ölçümleme/maliyetleme sistemi kapsamında incelenerek, yeni önerilen 

hesapların düzenlenme amaçlarına yer verilmiştir.   

2. Maliyet Kayıt ve Ölçümleme Sistemi  

Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin varlık ve kaynaklarında değişiklik 

meydana getiren mali nitelikli işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı, 

özetlendiği ve analiz edilerek yorumlandığı bilgi sistemidir. Muhasebe 

bilgi sistemi, finansal muhasebe ve maliyet/yönetim muhasebesi alt 

sistemlerinden oluşmaktadır. 

Maliyet ve yönetim muhasebesi alt sistemi ise ölçümleme/maliyetleme, 

maliyet kayıt ve raporlama alt sistemlerinden oluşmaktadır.  

2.1. Maliyet Kayıt Sistemi  

Maliyet kayıt sistemi, mal ve hizmet üretmek için katlanılan 

fedakârlıkların çeşitli kurallar çerçevesinde izlenmesini ve kaydedilmesini 

ifade etmektedir. 

Muhasebe kayıt sistemini tamamlayan maliyet muhasebesi kayıt 

sistemi, maliyet akış sürecinin her aşamasında maliyet türlerinin toplandığı 

hesaplardan, maliyetleme/ölçümleme sisteminin gereksindiği maliyet 

bilgilerini aktarmaktadır. Maliyetleme/ölçümleme sisteminde hesaplanan 

mal ve hizmet maliyetleri ise maliyet kayıt sisteminin taşıyıcılarına ait 

kayıtlar için gerekli verileri oluşturur. Maliyet kayıt sisteminin yapısı, 

uygulanan hesap çerçevesi ve hesap planlarına göre belirlenir (Altuğ, 

2006: 33).   

Maliyet kayıt sistemini oluşturan çeşitli yaklaşım ve yöntemler 

bulunmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi içerisindeki yapısal durumu 

açısından maliyet kayıt sistemini, bağımsız kayıt yöntemi ve birleşik kayıt 

yöntemlerinden oluşmaktadır. Bağımsız kayıt yönteminde (ikici kayıt 

yönteminde), maliyet muhasebesi kayıtları finansal muhasebeden ayrı 

izlenirken, birleşik kayıt yönteminde (birci kayıt yönteminde), maliyet 

muhasebesi kayıtları ile finansal muhasebe kayıtları aynı defterde 

tutulmaktadır (Altuğ, 2006: 33; Karakaya, 2004: 202-204). Kullanılacak 

maliyet hesaplarının kapsamı açısından maliyet kayıt yöntemleri, üretim 

fonksiyonu ile sınırlı ve tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan maliyet 

hesaplarını kapsayan yöntemleri ifade etmektedir. Üretim fonksiyonu ile 

sınırlı maliyet kayıt yönteminde, üretim maliyeti (direkt ilk madde ve 

malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim maliyeti) ve 

hizmet üretim maliyeti hesapları yer almaktadır. Tüm işletme 

fonksiyonlarını kapsayan maliyet hesaplarında ise üretim ve hizmet üretim 

maliyeti hesaplarına ek olarak faaliyet giderleri hesapları ve finansman 

giderleri hesabı da yer almaktadır. Maliyet hesaplarının sınıflandırılması 

açısından maliyet kayıtları, işletme fonksiyonlarına (7/A) ve gider 

çeşitlerine (7/B) göre maliyet hesaplarının izlenmesini ifade etmektedir. 
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Maliyetlerin farklı açılardan izlenmesine göre kayıt yöntemleri,  eş zamanlı 

kayıtlama ve hesaplar arası aktarma yöntemlerinden oluşmaktadır. Eş 

zamanlı kayıt yöntemi, maliyetlerin birden fazla açıdan aynı anda 

kaydedilmesini,  aktarma yöntemi ise maliyet hesapları arasında aktarma 

yapılarak kayıtların gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Giderlerin 

üretim/maliyet hesaplarıyla ilişkilendirilmesi açısından kayıt yöntemleri, 

hesaplar arası aktarma yöntemi ve yansıtma hesaplarıyla aktarma 

yöntemlerinden oluşmaktadır. Hesaplar arası aktarım yönteminde, mamul 

maliyetlerinin fiili maliyetlere göre belirlenmesi durumunda, dönem 

boyunca gider hesaplarında toplanan üretim giderleri bu hesaplardan 

üretim hesabına, buradan da yarı mamul ve mamul hesaplarına 

aktarılmaktadır. Yansıtma hesapları ile aktarma yönteminde, tahmini veya 

standart maliyet yöntemlerini kullanan işletmelerde, öngörü maliyetleri ile 

fiili maliyetler karşılaştırılarak maliyetlerin ürünlere yüklenmesinde 

yansıtma hesapları kullanılmaktadır (Karakaya, 2004: 202-213) 

Maliyet kayıt sistemini oluşturan yaklaşım ve yöntemler Tablo 1’de 

özetlenmiştir.  

Tablo 1: Maliyet Kayıt Sistemini Oluşturan Yaklaşım ve Yöntemler 

 

Muhasebe Sistemi 

İçerisindeki Yapısal 

Durumu Açısından 

1. Bağımsız Kayıt Yöntemi 

2. Birleşik Kayıt Yöntemi 

a. Hesap Ayrılığı 

b. Hesap Birliği 

Maliyet Hesaplarının 

Kapsamı Açısından 

1. Üretim Fonksiyonu ile Sınırlı Maliyet 

Hesapları 

2. İşletme Fonksiyonlarının Tamamını 

Kapsayan Maliyet Hesapları 

Maliyet Hesaplarının 

Sınıflandırılması 

Açısından 

1. İşletme Fonksiyonlarına Göre 

Sınıflandırma (7/A) 

2. Gider Çeşitlerine Göre Sınıflandırma (7/B) 

3. Diğer 

Maliyetlerin 

İzlenmesi Açısından 

1. Eş Zamanlı Kayıt Yöntemi 

a. Aynı Defter ve Föylere Kayıt 

b. Yardımcı Hesaplara Kayıt 

2. Hesaplar Arası Aktarma Yöntemi 

Maliyetlerin Üretim 

Hesaplarıyla 

İlişkilendirilmesi 

Açısından 

1. Hesaplar Arası Aktarma Yöntemi (Direkt 

Yöntem) 

2. Yansıtma Hesapları ile Aktarma Yöntemi 

Kaynak: Karakaya, M. (2004). Maliyet Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi. 
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2.2. Maliyet Ölçümleme Sistemi  

Maliyet ölçümleme/maliyetleme (hesaplama) sistemi, üretilen mal ve 

hizmetlerin birim maliyetlerinin hesaplanması sürecinde kullanılan 

maliyet hesaplama yöntemlerinden birkaçının bir araya getirilerek 

oluşturulduğu yapıyı ifade eder. Toplam ve birim maliyetin 

hesaplanmasında kullanılan maliyet yöntemleri; girdilerin kapsamına göre 

(asal, normal, tam ve değişken maliyet), maliyetlerin gerçekleşme 

durumuna göre (fiili, tahmini ve standart maliyet), üretim eyleminin 

niteliğine göre (safha, sipariş ve karma maliyet) ve maliyetlerin 

dağıtımında esas alınan ölçüte göre (faaliyet tabanlı ve hacim tabanlı 

maliyet) olmak üzere dört grupta toplanabilir. Her bir grupta yer alan 

maliyetleme yöntemlerinin birbirlerinin alternatifi olduğu söylenebilir. Bu 

gruplardan bir ya da birkaçından bir yöntem seçilerek maliyet sistemi 

oluşturulur (Özen, 2020b:174-175). 

İşletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanmasında 

kullanılacak teknikler konusunda sınırlama olmamakla birlikte, raporlama 

açısından hangi tekniklerin kullanılacağı konusunda çeşitli yönlendirmeler 

bulunmaktadır. 

3. Taslak’taki Maliyet Hesapları ve Maliyet Yöntemleri 

3.1. Maliyet Kayıt Sistemi Açısından Taslak’taki Maliyet Hesapları 

Maliyet kayıt sistemi kapsamında Taslak’ta, muhasebe bilgi sistemi 

içerisindeki yapısal durumu açısından maliyet kayıt yöntemlerinden 

bağımsız ve birleşik kayıt yöntemlerine imkan veren düzenlemenin 

korunduğu görülmektedir. Bu durum “70 (700-7001) Maliyet Muhasebesi 

Bağlantı Hesapları” kapsamında düzenlenmiştir. 

Maliyet hesaplarının kapsamı açısından Taslak’ta tüm işletme 

fonksiyonlarını kapsayan maliyet hesapları da MSUGT’ta olduğu gibi yer 

almaktadır. Aynı zamanda Taslak’ta eş zamanlı kayıt yöntemi de 

düzenleme kapsamında yer almaktadır. İşletmelerin tahmini veya standart 

maliyet yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin düzenleme de Taslak’ta yer 

almaktadır. 

Taslak’ta işletmelerin 7/A ve 7/B seçeneklerine uygun kayıtların 

kullanılmasına ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. 

Maliyet kayıt sistemi açısından önemli farklılıkların bulunmadığı 

Taslak’ta, hem hesap gruplarının bazılarında, hem de ana hesaplarda bazı 

farklılıklar bulunmaktadır.    

Taslak’ta hesap grupları açısından olmasa da hesaplar bazında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 2’de MSUGT ve Taslak’ta yer alan hesap 

grupları verilmiştir.  
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Tablo 2: Maliyet Hesap Grupları Açısından Karşılaştırma 

 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 

70 MALİYET MUHASEBESİ 

BAĞLANTI HESAPLARI 

70 (700-701) MALİYET 

MUHASEBESİ BAĞLANTI 

HESAPLARI 

70 (700-709) MALİYET OLUŞUM 

HESAPLARI 

71 DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ 

71 DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ 

72 DİREKT İŞÇİLİK 

GİDERLERİ 
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

73 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ HESABI 

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

HESABI 

74 HİZMET ÜRETİM 

MALİYETLERİ 

74 HİZMET ÜRETİM 

MALİYETLERİ 

75 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

GİDERLERİ 

75 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME 

VE MADEN KAYNAKLARININ 

ARANMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

GİDERLERİ 

76 PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ 

76 PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ 

77 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 

77 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

7/B SEÇENEĞİNDE GİDER HESAPLARI 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ 79 GİDER ÇEŞİTLERİ 

 

Hesap grupları açısından Taslak’ta yer alan en önemli farklılık “70 

(700-709) Maliyet Oluşum Hesapları” grubunun hesap planına eklenmesi 

olmuştur. Bununla birlikte “75 Araştırma Geliştirme” hesap grubunun “75 

Araştırma, Geliştirme ve Maden Kaynaklarının Aranması ve 

Değerlendirilmesi Giderleri” şeklinde değiştirilmesi de önemli bir 

farklılıktır. Bu hesap grubundaki yeni düzenlemeye uygun hesaplara da yer 

verilen Taslak’taki ana hesaplar çalışmanın izleyen kısımlarında 

incelenmiştir.  

Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları ya da maliyet oluşum hesapları, 

işletmelerin tercihlerine göre iki amaçlı kullanıma açılmıştır. Taslak’ta “70 

(700-701) Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları” grubu, MSUGT’de 

olduğu gibi maliyet muhasebesi ve finansal muhasebenin ayrı yürütülmesi 

durumunda bu iki muhasebe kayıt sisteminin bağlantılarının kurulmasını 
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sağlayan hesaplardan oluşmaktadır. “70 (700-709) Maliyet Oluşum 

Hesapları” grubu ise “maliyet oluşumlarını toplu olarak 7 nolu maliyet 

hesaplarında izlemek isteyen işletmeler”in ihtiyaçlarına göre bu gruptaki 

üretim hesaplarını kullanabilmeleri (KGK, 2018: 162) amacıyla 

düzenlenmiştir.   

Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları ve maliyet oluşum hesapları 

karşılaştırmalı olarak Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları ve Maliyet Oluşum 

Hesapları Açısından Karşılaştırma 

 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

70 MALİYET MUHASEBESİ 

BAĞLANTI HESAPLARI 

70 (700-701) MALİYET 

MUHASEBESİ BAĞLANTI 

HESAPLARI 

700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı 

Hesapları 

700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı 

Hesabı 

701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma 

Hesabı 

701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma 

Hesabı 

  

 
70 (700-709) MALİYET 

OLUŞUM HESAPLARI 

 703 Üretim (İmalat) Hesabı 

 704 Canlı Varlık Üretim Hesabı 

 705 Hizmet Üretim Hesabı 

 
706 Yapılmakta Olan Maddi Duran 

Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı  

 

707 Yapılmakta Olan Maddi 

Olmayan Duran Varlık Yatırım 

Maliyetleri Hesabı 

 

708 Yapılmakta Olan Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkul Yatırım 

Maliyetleri Hesabı 

Taslak’taki “Maliyet Oluşum Hesapları” grubu, yeni hesapları ve 

uygulamaları içermektedir. Bu hesap grubunu kullanmak isteyen 

işletmeler, maliyetlerin izlenmesinde fonksiyon hesaplarını kullanırken 

aktarmaları maliyet oluşumları hesapları grubunda yer alan ilgili hesaplara 

yapacaktır. Farklı faaliyetlere ait maliyet oluşumlarının izlenmesinde “70 

Maliyet Oluşum Hesapları” grubunu kullanmak isteyen işletmeler bu 

gruptaki hesapları kullanabilirler (Özbek, 2019: 361). Taslak’ta, “70 

Maliyet Oluşum Hesapları” grubu ile ilgili örnek hesaplara yer verilmiştir. 

Örnek olarak verilen bu hesaplar, işletmelerin ihtiyaçlarına göre hesap 

kodlarını tanımlayabilecekleri ve aynen kullanılmasının zorunlu olmadığı 
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hesaplardan oluşmaktadır. Örnek olarak verilen maliyet oluşum hesapları 

hesap grubunda; üretim (imalat), canlı varlık üretim, hizmet üretim, 

yapılmakta olan maddi duran varlık yatırım maliyetleri, yapılmakta olan 

maddi olmayan duran varlık yatırım maliyetleri ve yapılmakta olan yatırım 

amaçlı gayrimenkul yatırım maliyetleri hesapları yer almaktadır (KGK, 

2018: 163-166). 

Üretim maliyeti kapsamındaki direkt ilk madde ve malzeme ile direkt 

işçilik hesap gruplarında yer alan hesaplarda Taslak’ta MSUGT ile 

farklılık bulunmamaktadır. Ancak genel üretim giderleri hesap grubunun 

ilk dört hesabı dışında, Taslak’ta yeni hesaplar yer almaktadır.  

Üretim maliyeti hesap gruplarının karşılaştırılması Tablo 4’te 

verilmiştir.  

Tablo 4: Üretim Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırma 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

71 DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ  

71 DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ 

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri  

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri  

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Fiyat Farkları 

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Fiyat Farkları 

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Miktar Farkları 

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Miktar Farkları 

72 DİREKT İŞÇİLİK 

GİDERLERİ 

72 DİREKT İŞÇİLİK 

GİDERLERİ 

720 Direkt İşçilik Giderleri 720 Direkt İşçilik Giderleri 

721 Direkt İşçilik Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

721 Direkt İşçilik Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

722 Direkt İşçilik Ücret Farkları 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları 

723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) 

Farkları 

723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) 

Farkları 

73 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

73 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

730 Genel Üretim Giderleri 730 Genel Üretim Giderleri 

731 Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

731 Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe 

Farkları 

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe 

Farkları 

733 Genel Üretim Giderleri 

Verimlilik Farkları 

733 Genel Üretim Giderleri 

Verimlilik Farkları 
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734 Genel Üretim Giderleri Kapasite 

Farkları 

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite 

Farkları 

 
736 Değişken Genel Üretim 

Giderleri Hesabı 

 
737 Değişken Genel Üretim 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

 
738 Sabit Genel Üretim Giderleri 

Hesabı 

 
739 Sabit Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

Genel üretim giderleri hesap grubunda Taslak’taki en önemli yenilik, 

sabit ve değişken maliyet ayrımının yapılmasıdır. Bu yeni hesaplar, normal 

maliyet yöntemi uygulamayı tercih eden işletmelerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yöneliktir. 

Taslak’ta 736 ve 738 nolu hesaplar, normal maliyet yöntemini 

uygulayan, değişken ve sabit genel üretim giderlerini ana hesap bazında 

izlemek isteyen işletmelerin kullanımı için eklenmiştir. Bu hesapları 

kullanan işletmeler, “730 Genel Üretim Giderleri” hesabını 

kullanmayacaklardır (Özbek, 2019: 361). 

Taslak’taki hizmet üretim maliyetleri hesapları ile MSUGT’deki 

hesaplarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Hizmet üretim 

maliyeti hesap gruplarının karşılaştırılması Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Hizmet Üretim Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırma 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

74 HİZMET ÜRETİM 

MALİYETİ  

74 HİZMET ÜRETİM 

MALİYETİ 

740 Hizmet Üretim Maliyeti  740 Hizmet Üretim Maliyeti  

741 Hizmet Üretim Maliyeti 

Yansıtma Hesabı 

741 Hizmet Üretim Maliyeti 

Yansıtma Hesabı 

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark 

Hesapları 

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark 

Hesapları 

Taslak’ta hizmet üretim maliyetlerinin kaydedilmesinde alternatif kayıt 

sistemi getirilmiştir. Bu amaçla tasarlanan “70 Maliyet Oluşum Hesapları” 

grubunda “705 Hizmet Üretim Hesabı” oluşturulmuştur. İsteyen 

işletmeler, “740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı, 741 Hizmet Üretim 

Maliyeti Yansıtma Hesabı ve 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 

yerine hizmet üretimine ilişkin ilgili fonksiyonel gider hesaplarını (710 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, 720 Direkt İşçilik Giderleri, 730 

Genel Üretim Giderleri) bu hesapların yansıtma hesaplarını (711 Direkt İlk 

Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı, 721 Direkt İşçilik 

Giderleri Yansıtma Hesabı, 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı) 
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fonksiyonel gider hesaplarındaki fiili tutarlar ile yansıtma hesaplarındaki 

önceden saptanmış tutarlar arasındaki farklar için fark hesaplarını (712 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları, 713 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Fiyat Farkları, 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları, 723 Direkt 

İşçilik Süre Farkları, 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları, 733 Genel 

Üretim Giderleri Verimlilik Farkları, 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite 

Farkları) ve 705 Hizmet Üretim Hesabı’nı kullanabileceklerdir. Ayrıca, 

normal maliyet yönteminin uygulanmasında önem arz eden değişken ve 

sabit genel üretim giderlerinin ayrı olarak takip edilmesi istenildiğinde 736 

Değişken Genel Üretim Giderleri, 737 Değişken Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma Hesabı, 738 Sabit Genel Üretim Giderleri, 739 Sabit Genel 

Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” kullanılabilecektir (Gökçen, Ataman, 

2019: 358). 

TMS 2 Stoklar Standardı’na göre işletmeler, genel üretim giderlerini 

sabit ve değişken olarak ayrı ayrı izleyebilmektedir. Bu nedenle işletmeler, 

ihtiyari olarak, eğer genel üretim giderlerinin sabit ve değişken nitelikteki 

kısımlarını ayrı kaydetmek isterse, genel üretim giderlerinin değişken 

kısmını 736 kodlu hesapta, sabit genel üretim giderlerini de 738 kodlu 

hesapta takip edebileceklerdir (Turan, Bayram, 2019: 159). 

Taslak’taki faaliyet giderleri ve finansman giderleri hesap gruplarında 

yer alan hesapların karşılaştırılması Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Faaliyet ve Finansman Gider Hesapları Açısından Karşılaştırma 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

75 ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME GİDERLERİ  

75 ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME GİDERLERİ 

750 Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri 
750 Araştırma Giderleri  

751 Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

751 Araştırma Giderleri Yansıtma 

Hesabı 

752 Araştırma ve Geliştirme Gider 

Farkları 
752 Araştırma Gider Farkları 

 753 Geliştirme Giderleri 

 
754 Geliştirme Giderleri Yansıtma 

Hesabı 

 755 Geliştirme Gider Farkları 

 

756 Maden Kaynaklarının 

Aranması ve Değerlendirilmesi 

Giderleri 

 

757 Maden Kaynaklarının 

Aranması ve Değerlendirilmesi 

Giderleri Yansıtma Hesabı 
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756 Maden Kaynaklarının 

Aranması ve Değerlendirilmesi 

Giderleri Farkları 

76 PAZARLAMA, SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ 

76 PAZARLAMA, SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ 

760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Giderleri 

760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Giderleri 

761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Giderleri Yansıtma Hesabı 

762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Giderleri Fark Hesabı 

762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 

Gider Farkları 

77 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 

77 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 

770 Genel Yönetim Giderleri 770 Genel Yönetim Giderleri 

731 Genel Yönetim Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

731 Genel Yönetim Giderleri 

Yansıtma Hesabı 

732 Genel Yönetim Gider Farkları 

Hesabı 

732 Genel Yönetim Giderleri 

Farkları  

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

780 Finansman Giderleri 780 Finansman Giderleri 

781 Finansman Giderleri Yansıtma 

Hesabı 

781 Finansman Giderleri Yansıtma 

Hesabı 

732 Finansman Giderleri Fark 

Hesabı 
732 Finansman Giderleri Farkları 

Taslak’taki faaliyet giderlerine ilişkin en önemli farklılık, Ar-Ge 

faaliyetlerine ilişkindir. MSUGT’dekinden farklı olarak Taslak’ta 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin ayrı hesaplar belirlenmiş, 

ayrıca maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesine ilişkin de 

yeni hesaplar eklenmiştir. Bunun dışında faaliyet giderleri ve finansman 

giderleri hesaplarında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. 

Taslak’ta 7/A seçeneğini kullanacak işletmelerle ilgili kapsamlı 

düzenlemelerle birlikte 7/B seçeneğini kullanacak işletmelere ilişkin 

düzenlemelere de yer verilmiştir. MSUGT ile benzer hesapların yer aldığı 

7/B seçeneğindeki hesapların karşılaştırılması Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: 7/B Seçeneğindeki Gider Hesapları Açısından Karşılaştırma 

MSUGT TFRS’YE UYGUN TASLAK 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ  79 GİDER ÇEŞİTLERİ  

790 İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 

790 İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 

791 İşçi Ücret ve Giderleri 791 İşçi Ücret ve Giderleri 
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792 Memur Ücret ve Giderler 792 Memur Ücret ve Giderler 

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve 

Hizmetler 

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve 

Giderler 

794 Çeşitli Giderler 794 Çeşitli Giderler 

795 Vergi, Resim ve Harçlar 795 Vergi, Resim ve Harçlar 

796 Amortismanlar ve Tükenme 

Payları 

796 Amortismanlar ve Tükenme 

Payları 

797 Finansman Giderleri 797 Finansman Giderleri 

798 Gider Çeşitleri Yansıtma 

Hesabı 

798 Gider Çeşitleri Yansıtma 

Hesabı 

799 Üretim Maliyet Hesabı 799 Üretim Maliyet Hesabı 

3.2. Maliyet Ölçümleme Sistemi Açısından Taslak’taki Maliyet 

Yöntemleri 

Taslak’ta maliyet yöntemlerine ilişkin en önemli yenilik, normal 

maliyet yöntemi ile faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini kullanacak 

işletmeler için alternatif düzenlemelerin yer almasıdır. 

Normal maliyet, kapasite kullanımına ve boş kapasiteye ilişkin önemli 

bilgileri, faaliyet tabanlı maliyetleme de faaliyetlerin etkinliğine ilişkin 

önemli bilgileri ilgililere sunacak yöntemlerdir. 

Raporlama açısından hem normal maliyet yöntemine hem de faaliyet 

tabanlı maliyetleme yöntemine ilişkin düzenlemelerin yer alması, 

işletmelerin uygulayacakları maliyetleme yöntemleri alternatifini 

artırmıştır. 

4. Sonuç ve Öneriler   

Taslak’ta, maliyet kayıt sisteme ve maliyetleme sistemi açısından 

önemli değişiklikler ve yeniliklere yer verilmiştir. 

Maliyet kayıt sistemi açısından maliyet oluşum hesaplarının eklenmesi, 

genel üretim giderlerinin sabit ve değişken olarak izlenmesine imkân 

tanınması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ayrı izlenmesine ve 

maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesine ilişkin 

düzenlemelerin yapılması Taslak’taki önemli yeniliklerdendir. 

Maliyetleme/ölçümleme sistemi açısından, normal maliyet ve faaliyet 

tabanlı maliyetleme yöntemlerinin uygulanabilmesine ilişkin 

düzenlemeler de Taslak’taki önemli yeniliklerdendir. 

Taslak’ta teknolojik değişimin dikkate alınarak yeni hesapların ya da 

maliyet yöntemlerinin düzenleme kapsamında tutulmaması önemli 

eksiklikler olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda, doğrudan izlenebilen ve 

ürünlere doğrudan yüklenebilen maliyetlere ilişkin ana hesapların 

eklenmesi uygun olacaktır. 
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1. Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca farklı medeniyetler kendilerine has örgütsel 

yapılar meydana getirmişlerdir. Dönemin koşullarına bağlı olarak 

şekillenen bu örgütler günümüz işletmelerinin temellerini 

oluşturmuşlardır. Bu nedenle günümüz örgütlerini doğru bir şekilde 

anlayabilmek için onların tarihsel kökenlerine inilmelidir. Bu çalışmalarda 

bize yardımcı olabilecek bilimsel disiplin ise işletme tarihidir.  

Yönetim bilimi çalışmalarında işletme tarihinin ayrıcalıklı bir yeri 

vardır. Hem bir akademik uzmanlık alanı olan tarih, hem de kamu tarihi 

disiplininin kesişme noktasında oturan işletme tarihi, güçlü çalışma 

konularını bünyesinde barındırmaktadır (Castaneda, 1999, s. 11). Tarihsel 

süreçte toplumun birçok unsurunu kapsayacak şekilde faaliyet gösteren 

örgütsel yapılar işletme tarihi çalışma alanına girmektedir. Dönemin 

koşullarında stratejik konumda olan tarihi örgütsel yapıların incelenmesi 

günümüz işletmelerini anlamamıza katkı sağlayacaktır. İşletme tarihi 

çalışmaları için bize geniş bir örnekler sunan alan tüccar, zanaatkar ve 

özellikle esnaf gruplarıdır.  

 Buhar gücünün keşfi, yapılan bilimsel keşfin işletmelere 

uygulanması sonucu ortaya çıkan sanayileşme öncesinde toplumun temel 

ihtiyaçları esnaflar, tüccarlar tarafından sağlanmaktaydı. Esnaflar 

tarafından üretilen el sanatları ürünleri toplumun uzun sürede meydana 

getirdiği birikimlerin bir yansımalarıdır. El sanatları bir milletin, yüzyıllar 

boyu süregelen yaşamı boyunca oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan en 

önemli kültür varlıklarıdır (Kaçar, 1991, s. 23).  

 Yüzyıllar boyunca toplumsal yaşamın devamı için önemli olan esnaf ve 

tüccar gruplarının tarihi kurumların örgütsel yapıları ve işleyişleri son 

birkaç on yıldır yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmıştır (Roncaglia, 

2005; Ogilvie, 2011). Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi 

Avrupa’da faaliyet gösteren esnaf tüccar grupları da asırlar boyunca 

etkinliklerini sürdürdüler. Tüccar loncaları XI. yüzyıldan XIX. yüzyıla 

kadar Avrupa ekonomisinde önemli kurumlardı ve bilim adamları hala 

onları tartışmaktadırlar (Ogilvie, 2011, s. 1).  

 Dönemin etkin kurumsal yapıları olan esnaf tüccar loncaları sosyal 

bilimler alanında çalışan farklı disiplinlerdeki bilim insanları tarafında 
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kendi bakış açıları ile ele alınmıştır. Tarihçiler, ekonomik, sosyal ve politik 

rollerini; ekonomistler, ekonomik kalkınmayı destekleyen kurumlar 

hakkındaki teorilerini desteklemek için; sosyal bilimciler ise "sosyal 

sermaye" konularında tüccar loncalarını inceleyerek onlardan dersler 

çıkardılar (Ogilvie, 2011, s. 1). Yapılan çalışmalarda esnaf örgütleri 

Avrupa’da yaşanan aydınlanma süreci ile ilişkilendirilmiştir. 

Aydınlanmanın ekonomik taahhütlerinden biri, üretim tekniklerini, ürün 

kalitesini, ücretleri ve çırakların çalışma koşullarını katı bir şekilde 

düzenleyen Orta Çağ'dan miras kalan loncaların kurumunun eleştirisiydi 

(Roncaglia, 2005, s. 105).  

 Avrupa’nın yanında esnaf örgütleri konusunda Anadolu’nun ayrıcalıklı 

bir yeri vardır. Anadolu insanı kendi dünya görüşünü hayat felsefesini, 

sanatta ki kabiliyetleri ile birleştirerek dünyanın en zengin kültür 

hazinelerini meydana getirmiştir (Kaçar, 1991, s. 23). Anadolu’da 

Türklerin ortaya çıkardığı zanaatların tarihsel kökenleri çok daha derinlere, 

farklı coğrafyalara gitmektedir. Gerek yurdumuzda önceki dönemlerden 

kalan ve gerekse Orta Asya’dan getirdiğimiz kültürümüzde zanaatların çok 

zengin bir yeri vardır (Kaya, 1991, s. 39). Böylesine derin kökenleri 

bulunan, Anadolu zanaatlarını icra eden esnafların meydana getirdikleri 

örgütler yönetim bilimi araştırmaları için önemli bir çalışma alanıdır. 

 Avrupa’da farklı bilim insanları tarafından ele alınan esnaf örgütleri 

ülkemizde çoğunlukla tarih ve ilahiyatçı bilim insanları tarafından 

incelenmiştir. Bunun nedeni esnaf örgütlerinin toplumda etkin oldukları 

dönem ile ilgilidir. Esnaf örgütleri Anadolu’da özellikle Beylikler ve 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde etkin bir şekilde varlık göstermişlerdir. 

Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yazı ve lisanın 

günümüzde kullanılan yazı ve lisandan farklı olması ancak o yazı ve lisana 

hâkim bilim insanlarının çalışabilmesine imkân vermektedir. Bu nedenle 

tarih, edebiyat ve ilahiyat bilim insanları şanslı konuma sahiptirler. Ancak 

söz konusu bilim insanları tarihi örgütsel yapıları incelerken kendi 

disiplinlerine özgü bilimsel birikim ve beklentilerini kullanmışlardır. Bu 

nedenle tarihi örgütsel yapılar henüz yeterince yönetim bilimi esasları ile 

ele alınıp incelenmemiştir.  

 Osmanlı İmparatorluğunda esnaf denildiğinde akla gelen ilk yapı 

Ahiliktir. Anadolu coğrafyasında ortaya çıkıp XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla 

kadar farklı işlevleri bünyesinde birleştiren Ahilik (Aydemir, Mert, 2018, 

s. 595) dönemin en etkin örgütsel yapısıdır. Ahilik aslında özellikle 

kuruluşunun ilk yıllarında esnaflığı da kapsayan özgün bir örgütsel yapıya 

sahiptir (Aydemir, 2019). Ahiliğin bilinen şekli olan esnaflığa dönüşmesi 

16. yüzyıl sonrasında olmuştur.  

 Ahiliğin icra ettiği zanaat deri işletmeciliğidir. Derinin işlenmesi ve 

deriden üretilen ürünlerin insan yaşamında yadsınamaz bir yeri vardır. 
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İşlenmiş deri doğrudan kullanılabildiği gibi diğer yaşamsal ürünlerin 

üretimi için de hammadde olabilmektedir. Özellikle Osmanlı döneminde 

derinin stratejik bir malzeme olduğu bilinmektedir (Özdemir, Kayabaşı, 

2007, s. 52). Böylesine önemli bir konumda olan deri işlemeciliği ancak 

özgün bir örgütsel yapı tarafından yapılabilirdi. Ahilik özelde deri işleme 

sanatıdır. Ahilikte derinin işlenmesi bir meslek olmanın ötesinde kutsal bir 

görev niteliğindedir.  

 Tarihsel süreçte Anadolu coğrafyasında zanaatlar ve ticaret belli 

merkezlerde yoğunlaşmıştır. Bu merkezlerden birisi de Tokat’tır. Beylikler 

döneminden itibaren Tokat önemli bir merkez olmuştur. Anadolu 

Selçuklular zamanında (XII-XIII. yüzyıllar) Tokat, ticaret açısından altı 

büyük kenti arasında yer almıştır (Özgen, 2008, s. 144). Tokat, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde de gerek ticaret yolları bakımından sahip olduğu 

stratejik önem gerekse farklı sektörlerde üretmiş olduğu kaliteli ürünler 

vasıtasıyla kayda değer bir gelişme süreci yakalamıştır (Şahin, Şimşek, 

2018, s. 300). Tokat ilinin çarpıcı özelliklerinden birisi de Ahilik ve deri 

işlemeciliğidir. Kırşehir’de ortaya çıkan Ahiliğin Anadolu’daki önemli 

merkezlerinden birisi de Tokat ilidir.  

 Çalışmamızda öncelikle Tokat’ın tarihi ve coğrafi özelliklerinden 

kaynaklanan diğer bölgelerden ayırıcı ekonomik ve yönetsel özellikleri yer 

alacaktır. Sonrasında tarihsel süreçte Ahilik ve deri işlemeciliği 

açıklanacaktır. Son olarak tarihsel belgeler ışığında Tokat’ta Ahilik ve 

debbağlık yani deri işlemeciliği esnaflığına ışık tutulmaya çalışılacaktır.   

 Çalışmamızda cevabı aranan soru; tarihsel süreçte Tokat’ın Ahilik ve 

deri işlemeciliği esnafı olan debbağların ne gibi özellikler taşıdığıdır. 

Çalışmamızda öncelikle tarihi süreçte Tokat’ın ekonomik yönü ve 

nitelikleri, sonrasında bu niteliklerin oluşmasına katkıda bulunan Ahilik ve 

derici esnafının özellikleri, yönetim bilimi bakış açısı ile aydınlatacaktır. 

Çalışmamız, Tokat ili özelinde stratejik öneme sahip olan tarihi örgütün ve 

icra ettikleri zanaatın önemini ortaya koyarak işletme tarihi çalışmalarına 

katkıda bulunacaktır.  

 2. Tokat’ın Ekonomik ve Yönetsel Önemi 

 Tarih boyunca Tokat ili ve çevresi Anadolu’nun kritik bir ulaşım ve 

ticaret merkezi olmuştur. Tokat eski çağlardan beri Anadolu’nun önemli 

bir şehri merkezidir (Öztürk, 1986, s. 71). Tarihsel süreçte Tokat, 

ekonomik ve sosyal açıdan önemli örgütsel yapıları bünyesinde 

barındırmıştır. Tokat XIX. yüzyıl ortalarına kadar uzunca bir süre sanayi 

üretiminin çeşitliliği, kalitesi, hacmi ve sahne olduğu ticari faaliyetlerin 

canlılığı itibarıyla Anadolu’da ve uluslararası üne sahip büyük 

merkezlerden ve biri olmuştur (Genç, 1987, s. 145).  
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 Anadolu’nun en eski yaşam merkezlerinden birisi Tokat’tadır. Konya, 

Çatalhöyük, Burdur, Hacılar, Çorum, Alacahöyük gibi Tokat Erbaa 

Horoztepe'de Aktepe ve Zile Maşathöyük Anadolu'da ilk insanların 

yaşadığı merkezlerdendir (Uslu, 2014). İlerleyen süreçte benzer önemli 

yerleşim merkezleri Tokat çevresinde ortaya çıkmaya devam etmiştir. 

Hititler, Frigler ve devam eden dönemlerde Tokat yöresinde önemli pek 

çok medeniyet ve ticaret merkezi ortaya çıkmıştır. Helenistik dönemde de 

Tokat iline yakın bölgede Komana yaşam ve ticaret merkezi kurulmuştur.  

 Tokat’ın ekonomik açıdan önemi tarihsel geçmişi yanında coğrafi 

konumundan da kaynaklanmaktadır. Tokat Anadolu’nun orta kuzey 

kısmında yer almaktadır. Öncelikle Anadolu Asya ve Orta Doğu’nun 

Avrupa’ya ulaşımını sağlayan ticari köprü konumundadır. Doğu Asya’dan 

gelen İpekyolu ve Orta Doğu’dan çıkan ticaret yolları Anadolu’dan 

geçerek Avrupa’ya ulaşmaktadır. Anadolu’nun fethi ve Selçukluların 

yönetimi sonrası bu ticaret yolları Türklerin kontrolüne geçmiş ve 

gelişmiştir.  

 Asya’dan İran, Orta Doğu’dan Anadolu’ya giren ticaret yollarının 

kesişme noktalarında konuşlu olan Tokat’ın konumu ve işlevine 

baktığımızda, tarih boyunca doğuyu batıya bağlayan uluslararası transit 

ticaret yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip ender Anadolu 

kentlerinden biri olduğu görülür (Özgen 2008, s. 144). Konya, Aksaray, 

Kayseri, Sivas ile Erzincan, Erzurum üzerinden batıya giden kervan yolları 

Tokat’tan geçmektedir (Turan, 1946, s. 475). Orta Asya'nın içlerinden 

geçerek, Tebriz'e ulaşan, oradan Erzurum-Erzincan yoluyla Tokat'a 

bağlanan yol Tokat'ta ikiye ayrılmakta, biri kuzeyden Kastamonu-Bolu–

İzmit güzergâhıyla, diğeri güneyden Çorum-Ankara-Eskişehir-Bursa 

güzergâhıyla İstanbul'a ulaşmaktadır (Özgen 2008, s. 144). Açıkça 

göstermektedir ki, batıyı, kuzey güney, istikametinde doğuya bağlayan ve 

deniz yolu ile Anadolu’yu Kırım yoluyla irtibatlandıran yolların kavşak 

noktası Tokat’ta bulunmaktadır (Kaçar, 2012, s. 269). Söz konusu ticaret 

güzergâhının yönü daima batı olmamış, aynı zamanda batıdan doğuya 

doğru faaliyet göstermiştir. Farklı noktalardan başlayan uluslararası ticaret 

güzergâhlarının kesişme noktasında bulunan bunun avantajlarını 

kullanmıştır. Tokat, Osmanlı şehirlerinin pek azında rastladığımız bir 

çeşitlilik içinde değişik sınai faaliyet dallarının gelişip serpilme imkânını 

bulduğu ve bu sanayi üretiminin etrafında aktif bir ticaret faaliyetin 

organize edildiği bir merkez olmuştur (Genç, 1987, s. 149).  

 Tokat’ın az bilinen ekonomik özelliklerinden birisi voyvodalıktır. 

Voyvodalık Osmanlı mali sisteminin ihtiyaçları sonucu başlatılan yeni bir 

uygulamadır. Tımar gelirlerinin azalması, nakit paraya duyulan ihtiyacın 

artması hazinenin yükünü azaltmak ve hazineye girdileri arttırmak için 

taşradaki defterdarlıkların kaldırılarak yerine voyvodalığın kurulması 

kararlaştırılmış, iltizama verilen taşra hazineleri bir anlamda 
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özelleştirilmiştir (Cabbar, 2017, s. 22). Tokat’ın voyvodalığının başlangıcı 

1659 yılıdır. 1617 yılında Valide Sultanlara has Voyvodalık olan Tokat, bu 

tarihten itibaren daha hızlı bir gelişme göstermiştir (Öztürk, 1987, s. 79).  

 Tokat’ın coğrafyasından kaynaklanan avantajların sonucu olarak elde 

ettiği ekonomik pozisyonun örgütsel yansımaları esnaf yapıları ve örgütleri 

şeklinde olmuştur. Muhtelif zamanlarda tutulan kayıtlara bakıldığında 

Tokat’ta geniş bir esnaf miktar ve çeşitliliği olduğu görülmektedir.  

 Şahin ve Emecen (1988) çalışmasında 1455 ve 1485 tarihlerinde 

Tokat’ta faaliyet gösteren esnaflar hakkında şu bilgileri aktarmaktadır: 

1455 tarihinde, 3088 kayıtlı neferin 1580’i (%51) çeşitli sanat kolları ve 

mesleklerle uğraşmaktadırlar. Bu miktar 1485 tarihinde düşüş yaşandığı 

görülmektedir. Söz konusu tarihte Tokat’ta 1881 kayıtlı neferin 684’ü 

(%36) muhtelif mesleklerle iştigal etmiştir. Yaklaşık 30 yıl içerisinde 

%15’lik düşünün nedeni Anadolu’da o dönemde yaşanan politik ve askeri 

olaylardır. Ayrıca, bahse konu esnafların önemli bir kısmı da gayr-i 

müslimlerden (1455’de %42, 1485’de de %34) oluşmaktadır. İlerleyen 

sürece ilişkin tutulan kayıtlarda Tokat esnaflarına ait temel bilgilere 

ulaşılabilmektedir. 1772 yılına ait şeriye siciline göre Tokat’ta 46 çeşit 

esnaf bulunmaktadır (Öztürk, 1986, s. 79). Sonraki yıllarda Tokat’ta 

faaliyet gösteren esnaf çeşitliliğinde bir artış göstermiştir. 1827-28 

yıllarında kayıtlarda esnaflara ait şu bilgiler bulunmaktadır. 19. yüzyıl 

başlarında Tokat’taki 62 çeşit iş kolunda 1.478 kişi istihdam edilmekte 

olup 1827’de kentte 1.584 dükkân bulunduğunun düşünülebilmektedir 

(Beşirli, 2005, s. 159).  

 Tokat esnaf gruplarına baktığımızda çeşitlilik görülmektedir. Şahin ve 

Emecen (1988), Tokat’taki esnafları altı ana başlıkta sınıflandırmıştır; 

tekstil sanayi ve bununla ilgili iş kolları, dericilik ve deri ile ilgili meslek 

dalları, gıda mamulleri ile ilgili meslekler ve gıda satıcıları, alet, ev eşyası 

ve bunların imali ile ilgili iş kolları, bina, yapı ustalığı, fiziki güçleriyle 

çalışanlar ve eskiciler ve son olarak diğer müteferrik meslek kollarıdır. Bu 

gruplar arasında hemen hemen her Osmanlı şehrinde iktisadi hayatın 

temelini oluşturan tekstil, dericilik ve gıda mamulleri ile ilgili iş kollarının 

Tokat'ta mühim bir yer işgal ettiği görülmektedir (Şahin ve Emecen 1988, 

s. 294).  

 Tokat’ı diğer bölge ve yerlerden ayıran esnaf gruplarına baktığımızda 

üç ana esnaf grubunun olduğu görülmektedir. Tokat’ta baskın konumda 

olan ana esnaf grupları; dokumacılık, bakırcılık ve dericiliktir. Tokat’ta 

daha geniş yer işgal eden dericilik, bakırcılık ve dokumacılık insanların 

ihtiyaçları olan eşya ve malları aracısız direkt olarak (Beşirli, 2005; 158), 

toplumun kullanımına sunmaktaydılar. 

 Tokat’ın etkili esnaf grubundan birincisi dokumacılıktır. Cinlioğlu’nun 

yayınlanmamış “Şeriye Sicillerine Göre Eşya Fiyatları” çalışmasında 
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Tokat dokumacılığını; yazmacılık, ipekçilik, kıl ve yünlü dokumacılık 

başlıkları altında ele almaktadır. Dokumacılıkta Tokat’ı ayrıcalıklı kılan 

hususlardan birisi ipekböceği yetiştiriciliğidir. Dokumacılıkla ilişkili 

olabilecek bağlantılı esnaf grupları; basmacılık, yorgancılık ve 

dokumacılık (Öztürk, 1986, s. 77), kazazlar ve iplikçiler, tarakçı ve 

çıkrıkçılar, penbeciler, bezzazlar ve koltukçular, boyacılar, puçici ve 

ipekçiler ve satencilerdir (Beşirli, 2005, s. 158). Tarihi süreçten günümüze 

ulaşan esnaf kolu dokumacılıkla ilişkilidir. Bu meslek dallarından 

güncelliğini koruyan esnaf grubu yazmacılıktır. Yazmacılık yüzyıllar 

boyunca koruduğu haklı ününü bugün de Türkiye çapında sürdürmektedir 

(Kaya, 1991, s. 39).  

 Tokat’ın yüzyıllar boyunca aktif esnaf grubundan diğeri bakırcılıktır. 

Bakırcılık maden işleme ile ilgili bir zanaat dalıdır. Tokat ve çevresinde 

yapılan kazılardan elde edilen bulgular, eski çağlarda bölgede bakırın etkin 

bir şekilde işlendiğini ve kullanıldığını göstermektedir. Tokat, bakır 

üretimi ve işlemeciliği açısından Osmanlı İmparatorluğu’nun hatırı sayılır 

merkezidir. İmparatorluğun önemli bakır kalhanesi yani maden 

cevherlerinin işlenip hammadde haline dönüştürüldüğü tesislerden birisi 

Tokat’ta kurulmuştur. Başlangıçta Kastamonu Küre ve Gümüşhane 

madenlerinden çıkarılan bakır XVIII. yüzyılda faaliyete geçen Ergani 

madeninden Tokat’a getirilerek işlenmeye başlanmıştır (Beşirli, 2005). 

Bakırcılık da basmacılık gibi pek çok esnaf ile ilişkilidir. Bakırcılık ile 

ilişkili esnaf grupları; çanakçı, çilingir, suzeni/suzenger (iğneci), şeneger 

(tarakcı), kalganı (kalaycı), kaseger, kaşıkçı, kazgani (bakırcı), kirişciliktir 

(Şimşirgil, 1990, s. 270).  

 Tokat’ta etkin olan üçüncü ana esnaf grubu dericiliktir. Tokat’ta 

faaliyet gösteren derici esnafı, dabakları, debbağları doğru bir şekilde 

anlayabilmemiz için Ahiliği bilmemiz gerekmektedir.  

 3. Ahilik ve Deri İşlemeciliği 

 Türklerin tarihsel süreçte meydana getirdiği özgün örgütsel yapılardan 

birisi de Ahiliktir. Ahilik Türk insanını Anadolu’daki bin yıllık tarihi 

içerisinde en fazla etkileyen sosyo-kültürel müesseselerden birisidir (Arıcı, 

1999, s. 38). Türkler 12. yüzyılda Anadolu’ya gelişlerini müteakip 

kendilerine has örgüt olan Ahiliği kurdular. Farklı fonksiyonel işlevleri tek 

bir örgütsel yapıda bir araya getiren Ahilik dönemin en güçlü esnaf 

yapısıdır. Selçuklu ve daha sonra Osmanlı esnaf ve sanatkârları zümresinin 

içinde örgütlendiği Ahilik (Güllülü, 1977, s. 12) işletme tarihi çalışmaları 

için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Özellikle dönemin toplumsal üretim 

esaslarını ortaya koyan Ahilik, ilerleyen zamanda bu özelliği ile stratejik 

bir örgüt olarak lider konuma yükselmiştir.  

 İbn Battuta’nın seyahatnamesinde, Ahilerin çoğunun bir iş ve sanat 

sahibi olduğunu, XIII. yüzyıldaki yapısından farklılaşarak mesleki yönü 
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ağırlık kazanan bir örgüt durumuna geldiği anlaşılır (Özerkmen, 2004, s. 

58). Ahiler, yüzyıllar içerisinde etkinlik alanını genişleterek örnek bir 

örgütsel yapı olmuştur. Ahilerin kurduğu esnaf ve zanaatkâr birliklerinin 

ekonomik ve sosyal içerikli ana kurallar daha sonraları bu alanda 

hazırlanan yasaların tüzük ve yönetmeliklerin temelini oluşturmuştur 

(Çağatay, 1988, s. 497).  

 Ahiliğin etkinliğini yalnızca diğer esnaflara örnek teşkil etmesi ile 

sınırlamak hata olur. Ahilik coğrafi olarak da geniş bir bölgede faaliyet 

göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan fetihler sonrası 

geniş bir coğrafyaya yayılmış, aynı örgütsel yapı yeni yerlerde varlık 

bulmuştur. XIV ve XV asırlarda fethedilen Rumeli şehirlerinde 

Anadolu’daki gibi Ahilik teşkilatları kurulmuş, buralara idare edilecek 

Türklerle beraber esnaf ve ustalar da yerleştirilmiştir. (Çalışkan, İkiz, 1993, 

s. 71). Benzer şekilde Kıbrıs fethedildikten sonra adaya ilk gidenler 

esnaflar olmuştur.  

 İnsanların tarih boyunca yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

hammaddelerin işlenerek mamule dönüştürülmesi gerekmiştir. Eski 

çağlarda devletin ve toplumun ihtiyaç duyduğu metal, kumaş materyallerin 

üretimde kullanılan temel hammaddelerden birisi de deridir. Özellikle 

Türklerin yaşamında derinin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Stratejik ve 

hareketli bir yaşam tarzına sahip olan Türkler deriye çok fazla ihtiyaç 

duydular. Hareketli yaşamın ekonomik kolaylıklarından olan hayvancılık 

sayesinde ihtiyaç duydukları deriyi kolayca temin eden Türkler, onu 

işleyerek ürettikleri malzemeleri sayısız yerde kullandılar. Dericilik, Orta 

Asya'dan Anadolu topraklarına yayılmış, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde dericilik ve deri ürünleri kalitede zirveye ulaşmıştır (Özdemir, 

2007, s. 66). Toplumun ve bireylerin yaşamında böylesine stratejik öneme 

sahip olan deri işlemeciliğini yapanlar ve örgütleri de stratejik önemdedir. 

Anadolu’da dericiliğin kökleşip gelişmesinde faaliyet göstermeye 

başlayan örgütsel yapı Ahiliktir (Özdemir, Kayabaşı, 2007, s. 37). 

Günümüze ulaşan Ahilik hakkında bilgiler aktaran birinci el kaynaklar 

olan şecerenamelerde, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’nın mesleği dericilik, 

debbağlıktır. Köksal vd. (2008), tarafından Kırşehir Müzesi’nde bulunan 

Ahi Şecerenamelerinde yapılan incelemelerde Ahi Evran şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Ahiler, şeyhler, kethüdalar ve yiğitbaşları ve pir-i fani 

üstatlar ve küçük büyük üstatlar ve halifelerin ruhları için ebedi hayatta 

olan bütün üstatlarımızın kurtuluşu için özellikle pirler piri azizler azizi 

Ahi Evran, sultanların başı dericilerin piri Ahi Evran” (Köksal, vd., 2008, 

s. 53). Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik kısa sürede gelişip, yaygınlaştı ve 

etkin konuma ulaştı. Sultan Ahi Evran Şeyh Mahmud bütün İslam 

ülkelerinde bulunan tabakhane ve ocakları diriltip bayındır hale getirmiştir 

(Kala, 2012, s. 70). Yüzyıllar boyunca deri işlemeciliği Ahiler tarafından 

yapıldı.  
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 4. Tokat’ta Ahilik ve Deri Esnaflığı 

 Türk İşletme tarihi çalışmalarına yeni bir boyut katabilmek için özgün 

örgütsel yapılar ve bunların aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği bölgelerin 

incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Tokat, hem Ahilik hem de 

debbağlık-dabaklık yani deri işlemeciliği konusunda ayrıcalıklı bir yere 

sahiptir. Tokat’ta Ahiliği ve Ahilerin icra ettiği deri işlemeciliğini 

anlayabilmemiz için önce onu diğer bölgelerden ayırıcı özelliklerini 

bilmemiz gerekmektedir.  

 4.1. Tokat Ahiliği 

 Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde rast geldiğimiz Ahiliğe 

Tokat’ta rastlamamak mümkün değildir. Fetihler sonrası Anadolu’nun ilk 

Türkleşen yerlerinden birisi olan Tokat’ta güçlü bir Ahi yapılanması 

olmuştur.  

 Türkiye’de XIII. yüzyıldan itibaren izlerine rastlanan Ahilik siyasi, 

sosyal ve ekonomik yönleri olan bir teşkilattır (Yiğit, 2013, s. 959). Bu 

yiğit Ahiler, Anadolu Türkmenlerinin yaşadığı her yerde, Anadolu'daki her 

şehir, kasaba ve köyde bulunmaktadırlar (Cevdet, 2008, s. 32). Türkler 

Anadolu’da hâkimiyet sağlamak için gittikleri her yerde başlangıçta 

zaviyeler kurmuşlardır. Bu kapsamda etkin olan örgütsel yapı Ahiliktir. 

Anadolu’da Türk hâkimiyetinin arttığı dönemde Ahilik, sadece 

şehirlerdeki esnaf zümresi üzerinde değil, esnaf olmayanları ve hatta köyde 

yaşayanları da içine alıyordu (Şahin, Emecen, 1998, s. 291).  

Tablo 1. Tokat’ta kurulan zaviyeler 

ZAVİYE ADI YILI BÖLGESİ 

Ahi Ahmed Nahcivanî Z. 1291 Erbaa Akça Köyü 

Ahi Akbal Bey Zaviyesi 1455 Öncesi Tokat 

Ahi Dayı 1357 Tokat 

Ahi Evran Zaviyesi XIII. yy Tokat 

Ahi İdris Zaviyesi 1455 Öncesi Tokat 

Ahi Mahmud Zaviyesi XIII. yy Erbaa Keçeci Köyü 

Ahi Mahmud Zaviyesi 1455 Öncesi Pazar Karaltan Köyü 

Ahi Muhyiddin Zaviyesi 1455 Öncesi Tokat 

Ahi Mustafa Zaviyesi XVII-XVIII  Tokat 

Ahi Paşa Zaviyesi 1364 Tokat 

Ahi Pehlivan Zaviyesi 1323 Niksar 
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Ahi Recep Zaviyesi XIV yy öncesi Pazar Kavak Köyü 

Ahi Şahin Zaviyesi XV yy öncesi Niksar 

Ahi Turasan Zaviyesi XIII. yy Zile Kurşunlu Köyü 

Ahi Yusuf Perende Z. 1328 Turhal 

 

 Ahiler hakkında bilgi edindiğimiz temel kaynaklardan birisi de İbn-i 

Batuta Seyyahatnamesi’dir. Eser bize Anadolu’daki Ahilerin yerleri ve 

faaliyetleri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Ahilerden bahseden İbn-

i Batuta onların Anadolu’da Türkmen akvamı arasında her köy ve 

kasabada mevcut olduklarını (Barkan, 1942, s. 298) aktarmaktadır. 

Ahilerin Anadolu’da yaygınlıklarının karşılığı zaviyelerdir. Tablo-1’de 

görüleceği gibi Tokat merkez başta olmak üzere muhtelif bölgelerde Ahi 

zaviyeleri bulunmaktadır. Çizelgede dikkat çeken diğer husus da 

zaviyelerin kurulma zamanlarıdır. Tokat’ta kurulan Ahi Zaviyeleri onun 

kuruluşunu takip eden zamana rastlamaktadır. Ahiliğin kurulmasından kısa 

bir süre sonra Kırşehir dışında ilk kurulan zaviyeleri önemli bir kısmı 

Tokat’tadır.  

 Tokat’ta Ahiliği öne çıkaran hususlardan birisi önemli şahsiyetlerin 

Tokatlı olmalarıdır. Özköse (2014) çalışmasında, Tokat’ta bulunan öncü 

konumunda olan Ahiler hakkında detaylı bilgilere sahibiz. Ahi Nureddin, 

Ahi Yusuf Perende ve Keçeci Ahi Baba Sultan Tokat’ta faaliyet yürüten 

Ahilerin önde gelenlerindendir (Özköse, 2014, s. 82).  

 Ahiliğin önemli şahsiyetlerinden birisi Tokatlı’dır.  Ahilik teşkilatının 

kurucusu Ahi Evran-ı Veli (Ö. 659/1261)’nin meşhur öğrencisi Ahi 

Nureddin Tokatlı olup Ahi teşkilâtının Tokat’ta da kurulmasına öncülük 

etmiştir (Özköse, 2014, s. 82). Kırşehir’de Ahiliği kuran Ahi Evran’ın ilk 

öğrencilerinden birisinin Tokat’a gelmesi ve burada yaşaması bölgede 

Ahiliğin kurulması ve gelişmesi bakımından önemli bir adım ve 

gelişmedir.  

 İlk dönemde Tokat Ahilerinin ileri gelenlerinden iki önemli şahsiyet, 

Ahi Yusuf Parende ve Keçeci Ahi Babadır. Her iki şahsiyette Tokat 

merkezin dışında yerleşmiş faaliyet göstermişlerdir. Ahi Yusuf Parende 

Turhal’da meftundur. Keçeci Ahi Baba ise Tokat Erbağ arası hâkim bir 

noktadadır. Ahi Yusuf Perende, (Ö. 1323) 1301 yılında Turhal’a geldi ve 

burada bir zaviye inşa ettirdi (Ahilik Ansiklopedisi, 2014, s. 206). Tokat’ta 

erken dönemde öne çıkan ve etkin bir konumda olan diğer Ahi de Ahi 

Mahmud’dur. Hacı Bektaş Veli gibi Horasan erenlerinden kabul edilen ve 

silsilesi Lokman-ı Perende kanalıyla Ahmed Yesevi’ye bağlanan Keçeci 

Baba aynı zamanda bir Ahi şeyhi olan Ahi Mahmud (Özköse, 2014, s. 82), 
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ruh sağlığı, veterinerlik, sanat ve eğitimle ilgilenmiş, keçeciliğin önde 

gelen ustalarından biri olmuştur (Ahilik Ansiklopedisi, 2014, s. 126).  

 Osmanlı imparatorluğu kuruluşu ve güçlenmesi öncesinde ve Ahiliğin 

kurulmasının hemen sonrasında Anadolu’nun önemli merkezlerinden 

birisi olan Tokat’ta böylesi önemli şahsiyetlerin yaşaması tesadüfi değildir. 

Her iki şahsiyetin de esnaf olması, Ahi Yusuf Perende’nin semerci, Ahi 

Mahmud’un da keçeci olması, yani Ahilerin geleneksel mesleği olan 

debbağlık dışı sanatları icra etmeleri de dikkat çeken önemli noktalardan 

birisidir.  

 Tokat Ahiliği hakkında dikkat çekici noktalardan diğeri de günümüze 

ulaşan özgün belgelerdir. Ahilerin önemli belgelerinden olan 

fütüvvetnamelerden ilki Tokat ile ilişkilidir. 1290 tarihinde Anadolu’da ilk 

olarak Ahi fütüvvetnamesini yazan, eserini Tokat’ta Ahilerin lideri olan 

Ahi Muhammed Bey’e sunan Mevlana Nazıru’d Din Tokatlıdır (Bayram, 

1986, s. 34). Bu durum Selçuklular zamanında Ahilerin Tokat çevresinde 

yaygın ve güçlü olduklarını göstermektedir (Öztürk 1986, s. 79).  

 Tokat Ahiliği hakkında önemli bir diğer belge de şecerenamelerdir. 

Ahilik kültürüne, özellikle de Türk Ahiliğine fütüvvetnamelerden daha 

yakın eserler olan Ahi şecerenameleri “Türk Ahiliğini” tanımamızı 

sağlayan eserler arasında olmak gibi özel bir öneme sahiptir (Köksal vd., 

2008). Şecerenameler tamamen Ahiliğe özgü belgelerdir. Esnaflar 

içerisinde şecerenamesi olan tek esnaf zümresi Ahilerdir. Diğer esnafların 

şecerenamesi yoktur. Diğer esnafların şecerenameme sahibi 

olmamalarının ana sebebi Ahilerin şecerenamelerde belirlediği esaslar 

çerçevesinde faaliyet göstermeleridir.  

 Kendileri çok az yazılı belge hazırlayan Ahilerden kısıtlı sayıda kaynak 

günümüze ulaşmıştır. Bu kapsamda Ahi şecerenamelerinin ayrıca bir 

önemi bulunmaktadır. Şecerenameler fütüvvetnamelerden farklı olarak 

Ahilerin yönetsel özellikleri hakkında bilgiler aktarmaktadır.  

 Günümüze ulaşan Ahi şecerename sayısı iki elin parmağından azdır. 

Kırşehir müzesinde bulunan altı şecerenameye (Köksal vd., 2008) ilave 

olarak Afyon Bolvadin’de bulunan (Bayar, 2005) tespit edilen son Ahi 

şecerenamesi Tokat’ta bulunmuş ve bilim dünyasına (Aydemir, 2015) 

kazandırılmıştır. Hâlihazırda deri işlemeciliği yapan Altınordu Ailesi 

arşivinde yer alan ve Aydemir (2015) çalışmaları sonucunda ortaya 

çıkartılan 1685 tarihli şecerename günümüze Tokat Ahiliği hakkında 

önemli aktarımlarda bulunmaktadır.  

 Günümüze ulaşan Ahi şecerenameleri XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla 

kadar zaman aralığını kapsamaktadır. Yönetim bilimi esasları ile 

incelendiğinde şecerenameler, küçük detaylar haricinde benzer hususları 
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içermektedir. Tokat’ta bulunan şecerename bize Tokat Ahiliği hakkında 

önemli bilgiler aktarmaktadır.  

 Birincisi, şecerenamedeki yönetsel kademelerin Tokat’ın önemli bir 

Ahilik merkezi olduğunu göstermesidir (Aydemir, 2015, s. 541). Köksal 

(2008), Ahilikteki yönetim kademelerini niteliklerine ilişkin 

sınıflandırmasında, büyük merkezlerde ashab-ı tarik’ten yukarıdaki 

yapılanmada aşağıdan yukarı doğru işçibaşı (üstad, usta), yiğitbaşı 

(kethüda yardımcısı), Ahi reisi “Ahibaba” bulunurdu. Aynı şekilde 

Tokat’ta Ahilerin yönetim ekibinde Ahibaba bulunmaktadır.  

 İkincisi, Tokat Ahilerinin yüzyıllar boyunca nasıl bir işleyişe sahip 

olduklarıdır. Tokat Ahileri de diğer bölgelerdeki Ahilere benzer şekilde 

inanç normları ve işletmeciliği başarılı bir şekilde birlikte yürüttüler. 

Ahilik diğer bölgelerde olduğu gibi Tokat’ta da deri işlemeciliği, 

debbağlık/dabaklık kutsal bir meslektir. Üretim kalitesi öncelikli bir 

konudur. Hammadde paylaşımı hiyerarşik yapıya uygun olarak 

gerçekleşmiştir. Ahiliğe kabul ve yükselme standartları benzer süreçlerden 

geçerek gerçekleşmektedir.  

 4.2. Tokat’ta Deri İşlemeciliği ve Ahilik 

 Ahiliğin fonksiyonlarından birisi de deri işlemeciliğidir. Dönemin 

koşullarında işletmecilik esnaflık şeklinde gerçekleşmiştir. Ahiler de 

Türkler için hayati öneme sahip olan iki temel maddeden birisi olan deriyi 

işleyerek diğer esnafların ve toplumun kullanımına sundular. Dericiliğin 

Anadolu’da kökleşip gelişmesini sağlayan Ahiler (Özdemir, Kayabaşı, 

2007, s. 37), tesis ettikleri sağlam ve ahlaki düzen ile öteki esnaf ve 

sanatkârların (Çağatay, 1989, s. 97) yönetsel esaslarını belirlediler.  

 Şecerenamelerinde 32 esnafın Ahilere bağlı olduğu yazılmaktadır. 

Günümüze ulaşan şecerenameler ile gerçek durum hakkında farklılık olup 

olmadığı konusunda Tokat’tan bilgi alabilmekteyiz. Günümüzde Ahilerin 

usul ve esasları ile diğer esnaflar arasındaki ilişkileri, Tokat’ta üretim 

yapan, hâlihazırda yaşayan birkaç gerçek Ahiden biri olan Sadettin 

Vahitoğlu’ndan öğrenmekteyiz. Vahitoğlu, derici esnafından Tokat’ta 40 

farklı alanda faaliyet gösteren esnafın Ahilere bağlı faaliyetlerini 

yürüttüklerini belirtmektedir. Dönemin koşulları düşünüldüğünde 40 farklı 

esnaf gayrimüslim gruplar dışındaki esnaflar grubu olacağı düşünülebilir.  

 Deri işlemeciliği, diğer bölgelerde olduğu gibi Tokat’ta da Ahiler 

tarafından yapılmıştır. Tokat’ta deri işlemeciliğinin geçmişi Türklerin 

Anadolu’ya girişi sonrası döneme kadar gitmektedir. Selçuklular ve 

Beylikler döneminde, dericiliğin özellikle deri boyacılığının en iyi olduğu 

iki üç ilden biri de Tokat idi (Kaçar, 2012; 270).  

 Tokat’ta üretilen derilerin boyama renkleri ve kalitesi dünyanın birçok 

yerinde meşhurdu. Ham halde Ahi kurallarına göre temin edilen deriler 
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farklı renklere boyanmakta idi. Özellikle siyah, kırmızı, sarı ve maviye 

boyanan sahtiyanlar ve bunlardan üretilen ürünler binlerce kilometre 

uzaklarda aranmaktaydı. Tokat Dabakhanesi’nde yapılan sahtiyanlar 

bilhassa siyah sahtiyan çok meşhurdu (Cinlioğlu, 1951, s. 207). Tokat 

yöresi yanında civar bölgelerden temin edilen boyalar ile boyanan deriler 

bölge ihtiyaçlarının karşılanması yanında önemli bir ihraç kalemi 

olmuştur.  

 Derilerin boyanması için yöreden mazı ve palamut da kullanılmıştır. 

Tokat boyahanesinde mazının beher hokkasından birer para, palamutun 

beher İstanbul kantarından onbeşer akça resim alınırdı Tokat’ta bol 

miktarda sarı maroken deri de üretilir ve bunlar karayoluyla Karadeniz 

kıyısındaki Samsun’a ve buradan da Eflak’ın limanı olan Kalas’a 

gönderilmiştir (Beşirli, 2005; 101). Özellikle siyah sahtiyanların ihracı 

yurtiçi ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntıların yaşanmasına neden 

olmuştur. Oralarda o kadar beğenilmiş ki, İstanbul piyasasına gönderilmez 

olmuş, bu hale kızan padişah gönderdiği bir fermanla Tokat’ta yapılan 

siyah sahtiyanın bir danesinin bile başka yere gönderilmeyip cümlesinin 

İstanbul’a sevkini emretmiştir (Cinlioğlu, 1951, s. 207).  

 Tokat geçen yüzyıllarda sadece deri işleme, üretim merkezi değil aynı 

zamanda onun ticaretinin yapıldığı bir merkez olmuştur. Genç (1987), 

Tournefort Seyahatnamesinde yer alan bilgilere dayanarak, Tokatlı 

tüccarların, Anadolu’da diğer renklerle sahtiyan yapımında uzmanlaşmış 

Karaman ve Diyarbakır gibi tanınmış imalat merkezlerinden sağladıkları 

mamulleri de kendi ürünleri ile birleştirip ihraç ettiklerini bildirmektedir.  

 Ahilerin üretim yaptıkları yerlere dabakhane, debbağhane 

denilmektedir. Ham derinin işlenmesi zor bir süreçtir ve sabır 

gerektirmektedir. Debbağhaneler pis koku saldığından daha çok şehir 

dışında kurulmuşlardır (Beşirli, 2005, s. 159). Tokat’ta deri işleme sadece 

merkezde değil ona bağlı dönemin önemli ilçe merkezlerinde de 

yapılmıştır. Beylikler öncesi Zile ve Danişmendiler döneminde Niksar 

önemli yaşam merkezleri olmuştur. Tokat’ın yanında bu iki merkezde de 

Ahilik aktif bir yaşam sürmüştür. Her iki ilçede de debbağhane mahallesi 

bulunmaktadır. Zile’de debbağhane mahallesi, Niksar’da Arasta 

Çarşısı’nın çıkışında bulunan Roma-Bizans dönemine ait Leylekli 

Köprüsü civarı bir dönem tamamen debbağ esnafıyla dolmuştur (Kaçar, 

2012, s. 270). Tokat’ta da Ahiler uzun dönem deri işlemeciliğini 

merkezdeki Tabakhane Mahallesi olarak bilinen Yeni Debbağhane’de 

yapmışlardır (Polatçı, 1997, s. 6). Tarihsel Tokat süreçte Debbaghâne 

dönüşüm geçirmiştir. Tokat dabakhanelerinin ne zaman kurulduğu 

hakkında sicillerde bir kayda rastlayamayan Cinlioğlu (1951), kayıtlarda 

Dabakhane-i atik (eski), Dabakhane-i cedit (yeni) adlarıyla iki yer aldığını 

belirtmekte ve dabakhanenin de tıpkı kalhane gibi yer değiştirdiğini 

söylemektedir. Şehirde 1455-1485 yıllarında Debbaghâne adıyla bir 
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mahalle mevcut iken, 1574’den itibaren Debbaghâne-i Cedid adıyla yeni 

bir mahalle daha kurulmuş; 1828’de Tokat’ta 7 adet tabakhanenin 

bulunmasından yola çıkılarak bu alandaki faaliyet 19. yüzyıla kadar artarak 

devam etmiştir (Şahin, Şimşek, 2018, s. 311).  

 Tokat Ahilerinin üretim kalitesi, onların ürettiği ürünlerin her yerde 

tercih edilmesini sağlamıştır. 1860’da Sivas’ta açılan ıslahhanenin 

ayakkabıcılık şubesine gerekli deri mamullerini sağlamak maksadıyla 

kurulan “Debbağlar Şirketi”, 1869 yılında şehirde mevcut debbağhaneyi 

modernleştirmek için gereken maharetli ustaları ancak Tokat’ta 

bulabilmişlerdi (Genç, 1987, s. 150). 

 Dönemim koşullarında toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik 

faaliyetler yürüten esnaflar diğer esnafların ürünlerine bağımlı olmuşlardır. 

Ahilerin ürettiği deriler diğer pek çok esnaf için önemli bir girdi, 

hammadde olmuştur. Deri işçiliğine dayanan zanaatlar; ayakkabıcılık, 

ayakkabı tamirciliği, saraçlık, semercilik, yemeniciliktir (Kaya, 1991, s. 

40). Bu konuda daha kapsamlı bir meslek grubu sınıflandırması yapan 

Şahin ve Emecen (1998) çalışmalarında, 1455 ve 1485 yıllarında, Tokat 

Ahileri ile ilişkili üretim yapan esnaf miktarları Tablo 2’deki şekilde ifade 

etmişlerdir.  

Tablo 2. Tokat Ahileri ile ilişkili üretim yapan esnaflar (Şahin ve 

Emecen, 1998, s. 305). 

Meslek 

İsimleri 

1455 1485 

Müslim 
Gayri 

Müslim 
Müslim 

Gayri 

Müslim 

Debbağ 43 4 15 - 

Haffaf 10 3 3 - 

Kamçıcı 2 - - - 

Kefşger 33 23 9 11 

Kemerci - 5 - - 

Kürkçü - - 1 2 

Mestçi 1 1 1 - 

Mutaf 9 3 3 - 

Muzeduz 6 2 6 4 

Pabuci 4 2 2 - 

Palani 14 2 4 2 
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Postdüz 9 3 1 - 

Saraç 32 - 26 - 

Toplam 162 47 71 19 

 

 Tablo incelendiğinde debbağlara bağlı faaliyet gösteren 12 esnaf 

gurubu bulunmaktadır. Burada ilginç olan bir durum 1455 yılında 4 

gayrimüslimin deri işlemeciliği yaptığıdır. Gayrimüslim vatandaşlar Ahi 

olamayacağına göre Tokat’ta Ahilerin dışında da debbağlık yapıldığını 

öğrenmekteyiz. Tabloda dikkat çeken diğer husus 30 yıl sonra 1485’de 

debbağ miktarının 15’e düşmesidir. Derici esnafı, debbağların 2/3 oranında 

azalmasının nedenleri ekonomik nedenlerden çok dönemin politik-sosyal 

olaylarıdır.   

 Tokat Ahiliğine dair kıymetli bilgiler sunan çalışmaları yapan tarihi 

şahsiyetlerden birisi de Halis Cinlioğlu’dur. Cinlioğlu tarihi belgeleri 

inceleyerek çıkarttığı Şeriye Sicillerine Eşya Fiyatları isimli henüz 

yayınlanmamış çalışmasında; 1117 şevval (1609 Ocak) tarihli tereke 1 

dabakhanede dükkân 80 para ve 1118 cemazeyileval (1609 Ağustos) 

tarihinde ise 1 dabakhanede büyük dükkân 300 para olduğunu 

belirtmektedir. İki dabakhanede arasındaki fiyat farkı büyüklüklerinden 

kaynaklanmaktadır. Daha ileri zamanda, 1243-1828 tarihli sicilde 7 

dabakhane kaydedilmektedir (Cinlioğlu, 1951, s. 207).  

 5. Sonuç 

 Geniş bir çalışma alanına sahip olan işletme tarihine yönelik ilgi 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlamıştır. Ülkemizde 

yapılacak işletme tarihi çalışmalarında çalışılması gereken özgün 

konulardan birisi, stratejik örgütsel bir yapı olan Ahiliktir. Ahilik yüzyıllar 

boyunca varlığını başarılı bir şekilde sürdürdüğü gibi dönemin diğer 

örgütlerine de örnek teşkil etmiş, liderlik yapmıştır. Ahiler faaliyette 

bulundukları bölgelerin sosyo-ekonomik yaşamlarına önemli katkılar 

sağlamışlardır.  

 Tarihsel süreçte Tokat, Ahilik ve deri işlemeciliği esnafı olan debbağlar 

açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Tokat sahip olduğu tarihi ve coğrafik 

koşullardan kaynaklanan avantajları kullanarak canlı bir ekonomik hayata 

sahip olmuştur. Beylikler özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

farklı esnaf grupları Tokat’ta faaliyet göstermişlerdir. Söz konusu 

dönemlerde Tokat’taki en önemli esnaf grubu Ahiliktir. Ahiliğin önemli 

merkezlerinden birisi de Tokat’tır. Ahiliğin kurucularından önemli bir 

tarihi şahsiyet olan Ahi Nureddin Tokat’ta yaşamıştır. Benzer şekilde 

dönemin önemli bazı Ahileri de Tokatlıdır. Tarihi şahsiyetlerin yanında en 

az onlar kadar önemli olan diğer husus da Tokat Ahilerinin bölgenin soyo-
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ekonomik hayatına olan olumlu katkılarıdır. Ahiler ekonomik olarak deri 

işlemeciliği zanaatını icra etmekteydiler. Ahilerin işlediği deriler pek çok 

esnaf için temel girdi, hammaddedir. Tokat Ahilerinin ürettikleri deriler ve 

bu derilerden üretilen araçlar yörede değil dünyanın farklı bölgelerinde 

aranır olmuştur. Bunun temel nedeni ürünlerin kalitesi ve işlenmesi 

özellikle renkleridir.  

 Tokat’taki esnaflarının başarılarının arkasında yine Ahiler 

bulunmaktadır. Ahilerin yönetsel esasları diğer esnaf grupları tarafından 

uygulanmıştır. Tokat’ta faaliyet gösteren deri gibi dokuma ve bakırcı 

esnaflarının yönetsel esasları Ahiler tarafından belirlenmiştir. Esnaf 

grupları arasında onların anayasası olarak kabul edebileceğimiz 

şecerenameye sahip tek grup Ahilerdir. Günümüze kadar ulaşan anlatısal 

bilgilere göre Tokat’ta 40 esnaf grubu Ahilik esasları çerçevesinde onlara 

bağlı faaliyet göstermiştir.   

 Tokat Ahilerini özel kılan hususlardan günümüze ulaşan belgeleridir. 

Günümüze ulaşabilen sekizinci Ahi şecerenamesi Tokat’ta bulunmuştur. 

Tokat Ahiliği hakkında önemli bilgileri şecerenameden 

öğrenebilmekteyiz. Ayrıca bölgeye ait şeriye sicilleri gibi tarihi kayıtlarda 

da Tokat Ahiliği hakkında bilgi edinebilmekteyiz. Söz konusu belgelerin 

yapılacak yeni çalışmalarda farklı kurumsal yaklaşımlar ile ele alınması 

işletme tarihi çalışmalarına katkı sağlayacaktır.  

 Ahilik Türk kültürü ile uyumlu, denenmiş ve başarılı olmuş bir örgütsel 

yapıdır. Ahiliğin tüm boyutları ile (örgütsel tasarım, davranış vb.) 

incelenmesi, günümüz işletmelerine uyarlanması, bunların modellenmesi 

yönetim bilimi ve işletme tarihi çalışmalarına yeni boyutlar katacaktır.  
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