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FOREWORD 

 

 

 

International Balkan and Near Eastern Congress Series brings together many 

distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. 

Participants find opportunities for presenting new research, exchanging information, 

and discussing current issues. 

 

We are delighted and honored to host the IBANESS Congress Series in Edirne / 

Turkey. Presented papers have been selected from submitted papers by the 

referees. Sincere thanks to those all who have submitted papers. 

 

We hope that through exchange of the presented researches and experiences, the 

Congress will enhance communication and dissemination of knowledge in Balkan 

and Near Eastern Countries.  

 

 

 

 

 

The Organization Committee 
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Program 

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne 
 

Edirne, TURKEY 

March 04-05, 2017 

Program 

10:00 – 10:45 Opening Ceremony/ 
Açılış Konuşmaları 

Hall 1 
 

Prof.Dr. Rasim YILMAZ, IBANESS 
Prof.Dr. Ahmet KUBAŞ, IBANESS 
Tatjana SPASESKA, University St. Kliment Ohridski-Bitola, 
Macedonia 
Prof.Dr. Eng. Dimitar Kirilov DIMITROV, University of 
Agribusiness and Rural Development 
 

 Openening 
Presentation/Açılış 
Sunumu 

 Mr. Mahmut ŞAHİN, the General Secretary of the Trakya 
Development Agency 
 

10:45 – 11:00  Coffee Break    
11:00 – 12:00 Parallel Session I Hall 1 

Chair Person:  
Prof.Dr. Patricia GEORGIEVA 
 

 

  Nikolina MAREVA Evaluating the Investment Performance of Bulgarian Pension 
Funds Using Risk-Adjusted Measures 

  Patricia GEORGIEVA 
 

Benchmarking Assessment Procedures for Quality Assurance in 
Higher Education 

  Aneta RISTESKA JANKULOSKA 
Tatjana SPASESKA 
Fanka RISTESKA 
Miroslav GVEROSKI 

Entrepreneurship and SMEs in Republic Of Macedonia 
 

  Nevin DEMİRBAŞ Evaluation of the Problems Within the Food Supply Chain in 
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Chair Person: Prof.Dr. Halil FiDAN 

 

  Emine İKİKAT TÜMER 
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H. Burak AĞIR    
Safiye ERCAN 
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  Hasan Burak AĞIR 
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Yönelik Prim Ödeme İstekliliğinin Belirlenmesi: Aydın Örneği 

  Tuğçe KIZILTUĞ 
Halil FİDAN 

Türkiye’de Portakal İhracatı Yapan Başlıca Firmaların Pazarlama 
Stratejileri ve Rekabet Olanakları 

  Halil FİDAN 
Tuğçe KIZILTUĞ 
 

Türkiye’de Uluslararası Tarımsal Pazarlamaya Yaklaşımlar ve 
Hükümet Uygulamalarının Rolü 

11:00 – 12:00 Parallel Session I Hall 3  
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Chair Person: Yrd.Doç.Dr. Metin 
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Hasan Mahmut KALKIŞIM 

Rusya’da Demokrasinin Gelişiminde Ombudsmanlık Kurumunun 
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İnceleme 

  Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti 
Sağlamaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi 

  Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN 
Semih BİLGE 

Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergiye Karşı Davranışları 
Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 

  Necibe Nur ALAYDIN Balkanlar’da Bir İnanç Turizmi Merkezi: Ohri (Makedonya) 

  Pınar YÜRÜR 
 

Karadeniz’in Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin NATO Komşuları 
ile İşbirliğinin Boyutları 

  Elvan CENİKLİ 
 

Türkiye ile Bulgaristan Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Politikaları 

11:00 – 12:00 Parallel Session I Hall 4 
Chair Person: Prof.Dr. Cüneyt 
KOYUNCU 

 

  Yılmaz KÖPRÜCÜ Asya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik 
Büyüme: Pedroni Eşbütünleşme Yaklaşımı 
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Terörizmin Doğrudan Yatırımlara Etkisinin ARDL Modeli ile 
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Türkiye İçin Terörizm ve Turizm Gelirlerinin ARDL Modeli ile 
Analizi 

  Cüneyt KOYUNCU 
Tufan SARITAŞ 

Terörizmin Borsa’ya Etkisinin ARDL Modeli ile Analizi: Türkiye 
Örneği 

  Cüneyt KOYUNCU 
Eda ÖZEN 

Türkiye’de Terörizm ve Enflasyon Arasında Uzun Dönemli Bir 
İlişki Var Mıdır? 

  Cüneyt KOYUNCU 
Eda ÖZEN 

Terörizmin Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği 

  Cüneyt KOYUNCU Türkiye’de Terörizmin Bankalararası Faiz Oranlarındaki Artış 
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Arap Kalkışması Sonrasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politika 
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  Jülide Yalçınkaya KOYUNCU 
Yüksel OKŞAK 

Kamu Tüketim Harcaması İle Gsyih Arasındaki İlişkinin Ardl İle 
Analizi: Türkiye Örneği  

  Jülide Yalçınkaya KOYUNCU 
Yüksel OKŞAK 
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  Ahmet KARACA 
Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK 
Ayşe AKYOL 
 

Firma ve Yönetici Özellikleri İle Adaptasyon Stratejileri ve İhracat 
Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Mücevher Sektörü 
Örnek Uygulaması 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 1 
Chair Person: Doç.Dr. Fatma LORCU 

 

  Nursel TÜRKSOY  
Sevil ERDOĞAN 

Gala Gölü Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olarak Değerlendirilmesi 

  Serhan CANDEMİR 
Nuray KIZILASLAN  
Önder ERALP 

Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimini Etkileyen Faktörlerin 
Belirlenmesi 

  Canan ABAY 
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Betül GÜRER 
Burhan ÖZALP 
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  Fatma LORCU 
 

Ekonomik Özgürlükler ve Sağlık Göstergeleri İlişkisinin 
İncelenmesi  

  İpek CEBECİ 
Eren HEPERLER 

Aşırı Kilonun Finansal Yükü: Obezite Vergisine İlişkin Bir 
Araştırma 

  Dilek TOK Eğitim Harcaması ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye 
Uygulaması 

  Dilek TOK Büyümenin Durağanlaşması ve Orta Gelir Tuzağı Üzerine 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 2 
Chair Person: Prof.Dr. M. Ensar 
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  Meliha Funda AFYONOĞLU 
Aysel TEKGÖZ OBUZ 

Suriyeli Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Türkiye’ye 
Entegrasyonunda Sosyal Çalışmanın Rolü  

  Aysel TEKGÖZ OBUZ 
Meliha Funda AFYONOĞLU 

Madde Alt Kültürü: Madde Kullanımının Kitap, Şiir, Şarkı Sözleri 
Dolayımıyla Özendirilmesi 

  Hulusi Ekber KAYA Uluslararası Örgütlerin İşlevleri: OPEC Örneği 

  Nurgül EVCİM 
Filiz YEŞİLYURT 
M. Ensar YEŞİLYURT 

OECD Ülkelerinde Büyüme 
 
  

  Mete BAŞKAFA 
Filiz YEŞİLYURT 
M. Ensar YEŞİLYURT 

Öğrenci Başarısının Analizi 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 3 
Chair Person: Prof.Dr. Dilek ALTAŞ 

 

  İsmail TUNA 
Lütfullah DAĞKURS 

Ar-Ge Harcamaları İle Sermaye Artırımı Arasındaki İlişkinin 
Sektörel ve Ar-Ge Yoğunluğu Bakımından İncelenmesi 

  Davuthan GÜNAYDIN Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Çerçevesinde Türkiye’nin Refah 
Rejimi  

  Ayşegül UÇAN Eksik İstihdam ve Kapsamı 

  Ferimah YUSUFİ Yeni Kurumsalcı İktisat Perspektifinden Türkiye’de Merkez 
Bankası Bağımsızlığı ve Son Dönem Para Politikalarının 
Değerlendirilmesi 

  Seval AYGÜN Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin 
Finansal Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Bir 
Araştırma 

  Dilek ALTAŞ 
E. Çiğdem ALTUNOK 
Deniz KIRAÇ 

Kanonik Korelasyon Analizi ile Kişilerin Metabolizma Özellikleri 
ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

  E. Çiğdem ALTUNOK 
Dilek ALTAŞ 
Deniz KIRAÇ 

Beslenme Alışkanlıklarının Obezite Üzerindeki Etkisinin 
İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 4 
Chair Person: Doç.Dr. Ömer Faruk 
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ALTUNÇ 

  Ömer Faruk ALTUNÇ 
Abdulmenaf AKYILDIZ 

Kirlilik Cenneti Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliliğinin Test 
Edilmesi  

  Okyay UÇAN 
Ömer Faruk ALTUNÇ 
Abdulmenaf AKYILDIZ 

Küreselleşme, Faiz, Döviz Kuru, Enflasyonun ve Kişi Başına Gelir 
Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2015) 

  Faruk YAHŞİ 10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinde Öngörülen 
Hükümet Sisteminin Kuvvetler Ayrılığı Açısından 
Değerlendirilmesi 

  Süleyman BAKKAL 
Kartal TÜRK 
Dilek TÜRK 

Türk  Dış Ticaretinde Avrupa Birliğinin ve Şangay İşbirliği 
Örgütünün Yeri ve Karşılaştırılması 

  Kartal TÜRK 
Süleyman BAKKAL 
Dilek TÜRK 

Bulgaristan’ın Türkiye İle Dış Ticareti, Ticari İlişkilerinin Gelişimi 
ve Gelecekteki Seyri 

  Hasan TUTAR 
Emre USLU 
Metin SAYGILI 

Örgütsel Adaletsizlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel 
Sinizmin Aracılık Rolü  

  Hasan TUTAR 
Metin SAYGILI 
Emre USLU 

Karanlık Üçlü Kişilik Yapısı İle Sosyal Girişimcilik Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi  

13:00 – 13:30  Lunch   

13:30 – 14:45 Parallel Session III Hall 1 
Chair Person: Assoc. Prof.Dr. Ekaterina 
ARABSKA 

 

  Ekaterina ARABSKA 
Maria VELIKOVA 
 

Approaches and Instruments for Sustainable Rural Development 
Through Organic Production Encouragement 

  Ekaterina ARABSKA 
 

Role and Importance of Social Entrepreneurship for Sustainable 
Rural Development 

  Ekaterina ARABSKA 
 

Labor Market and Sustainable Development: Bulgarian 
Experience 

  Stefka TIMAREVA Rural Tourism as an Important Factor in Rural Development 
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  Radka TOSHEVA 
Stefka TIMAREVA 

Information and Communication Technologies (ICT) in Tourism 
Education and their Applications in Tourism Practice 

  İ. Bülent GÜRBÜZ 
 

Economical Aspects of Adulteration in Table Olive and Olive Oil  
 

  İ. Bülent GÜRBÜZ 
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İ. Bülent GÜRBÜZ 
Tolga TİPİ 

Bursa İli’nin Organik Tarım Potansiyeli 
 

  Emel GÖNENÇ GÜLER Eco Tourism Marketing and Promoriver Project: Perspectives 
From University Students in Edirne, Turkey 

  Olgun Irmak ÇETİN 
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The Relation Between Procrastination and Task Performance 

13:30 – 14:45 Parallel Session III Hall 2 
Chair Person: Doç.Dr. E. Recep ERBAY 
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Türkiye’de Elektronik Ticaretin Dünden Bugüne Gelişimi, 
Geleceği ve KOBİ’lere Olan Etkileri 

  Selçuk DURANLAR Intermodal Taşımacılıkta Türkiye 

13:30 – 14:45 Parallel Session III Hall 4 
Chair Person: Yrd.Doç.Dr. H. Burçin 
HENDEN ŞOLT 

 

  Bekir DEĞİRMENCİ 
Sibel DEĞİRMENCİ 

Kamusal ve Kurumsal Yaşamda Yönetici Asistanlarının İletişim 
Becerileri ve Protokol Bilgisinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma 

  Bekir DEĞİRMENCİ 
Erkan SARSICI 

Günümüz Modern Örgüt Yapılarında Orta Kademe Yönetici 
Konumunda Görev Yapmakta olan Yönetici Asistanlarının 
Yönetsel Görev ve Sorumluluklarının Tespitine Yönelik bir 
Araştırma 

  Erkan SARSICI Rusya İle Ülkemiz Arasında Yaşanan Uçak Krizi ve 15 Temmuz 
Darbe Girişiminin Turizm Sektörü Üzerine Etkilerinin 
Karşılaştırmalı Analizi 

  Erkan SARSICI Finans Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Bankaların Ulusal veya 
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Bekir DEĞİRMENCİ Uluslararası Banka Olarak Kategorize Edilme Şartları Üzerine Bir 
Araştırma 

  Suat DÖNMEZ Değişen Güvenlik Yapısı ve Savaşların Doğası: Artık Savaşlar 
Hibrit (Melez)  mi Olacak? 

  H.Burçin HENDEN ŞOLT Karasu Halkının Kentsel Yaşanabilirlik Göstergelerine Bakışı 

  Özlem TAN Avrupa Birliği Güç Mü Kaybediyor? 

  Özgür KAYAPINAR  
Senem ERGAN  
Pınar  YÜRÜK 

Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri 
Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama 

14:45 – 15:00 Coffee Break   

15:00 – 16:15 Parallel Session IV Hall 1 
Chair Person: Prof.Dr. Hikmet ASUTAY 

 

  Hikmet ASUTAY Eğitimde Çocuk ve Gençlik Yazını 

  Yücel Atila ŞEHİRLİ  Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının 
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

  Demirali Yaşar ERGİN Akademisyenlerin Sınıf Yönetimi Sözel Becerilerinin Öğretmen 
Adaylarınca Değerlendirilmesi 

  Ayşegül Zeynep ERGİN 
Demirali Yaşar ERGİN 

Öğrencilerin Matematik Sevme-Sevmeme Nedenleri 

  Coşkun DOĞAN Düzensiz Göçmen Kimliği ve iletişim Sorunları 

  Kadriye SİPAHİ   
Coşkun DOĞAN  
 

Göçün Edebiyata Yansımaları 
 

  Münevver ERDOĞMUŞ 
Hafize MUTLU 
Cansu SAKALLI 

Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Kazanımları 

  Aykut HALDAN 
 

Çeviribilimin Düşünsel Temelleri Üzerine Dilbilimsel Yaklaşımlar 

15:00 – 16:15 Parallel Session IV Hall 2 
Chair Person: Doç.Dr. İlknur KUMKALE 

 

  Kadriye AY  
İlknur KUMKALE 

İş Yaşamı ve “Ahlaki Sermaye”  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

xvi 
 

  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU Örgütsel Bağlılık ve Duygusal Zeka İlişkisi Üzerine Bir Uygulama 

  Gülnihan GÜVEN YEŞİLDAĞ Yeşil Otelcilik Uygulamalarının Pazarlama Performansı Üzerine 
Etkisi: İstanbul Örneği 

  Menekşe KILIÇARSLAN Sağlık Kurumlarında Kalite ve Yatan Hasta Memnuniyeti X Devlet 
Hastanesi Örneği 

  Nilgün YILMAZ Hemşirelerin İş Doyumu ve İş Doyumunu Etkileyen Stres 
Faktörlerinin İncelenmesi 

  Remziye Meltem GENÇ 
Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK 

Türk Öğrencilerin PISA 2015 Skorları İçin Bifaktör Modelinin 
Değerlendirilmesi 

  Merve ŞAHİN 
Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK 

Veri Madenciliği Kullanılarak Sigortacılık Sektöründe Risk 
Değerlendirmesi 

  Elif ÖCÜT 
Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK 

Güvenilirliğin Parametre Tahminleri Üstündeki Etkisi 

15:00 – 16:15 Parallel Session IV Hall 3 
Chair Person: Prof.Dr. Sibel TURAN 

 

  Sibel TURAN 
Armağan ÖRKİ 

Türkiye’nin Terörle Mücadelede Yerinde Vurma Stratejisi 
  

  Ahmet AKTUNA                                              
Atalay AKTUNA 

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği: Tekirdağ Süleymanpaşa 
Örneği 

  Furkan ÇELEBİ KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve 
Beklentileri 

  Hüseyin MERT Kıdem Tazminatının Tek Düzen Hesap Planına Göre 
Muhasebeleştirilmesi Ve Karşılaşılan Sorunlara Dönük Çözüm 
Önerileri    

  Emre Can ŞAHAN 
Merve ORTAÇ 

Engellilerin İstihdamına Yönelik İşverenlerin Tutum ve Önerileri 

  Mustafa ÇALIŞIR Küresel Kriz Sonrası Para Politikaları Uygulamalarının Dönüşümü 
Ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

15:00 – 16:15 Parallel Session IV Hall 4 
Chair Person: Prof.Dr. Gamze SANER 

 

  Nuray KIZILASLAN 
Halil KIZILASLAN 

Kırdan Kente Göç Etmiş Kadınların Kentten Yararlanma 
Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği 
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Esma KURT 

  Rüveyda KIZILOĞLU 
Halil KIZILASLAN 
Nuray KIZILASLAN 
Esma KURT 

Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: 
Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi 

  Nuray KIZILASLAN 
Zehra DEMİGAN 

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları 
(Çorum İli Örneği) 

  Oğuz PARLAKAY 
Sinan DURU 

Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze Üretimi ve Dış Pazarının İhracat 
Yapılan Ülkelere Göre Değerlendirilmesi 

  Hakan ADANACIOĞLU Doğrudan Pazarlama Stratejisinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama 
Etkinliği 

  Emre GÖKSU 
Hakan ADANACIOĞLU      
Gamze SANER 

Dünyadaki Orman Ürünlerinde Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasalarının Analizi ve Türkiye’deki Orman Ürünleri Açısından 
Bir Değerlendirme 

  Seren ÇELİMLİ 
Hakan ADANACIOĞLU          Duran 
GÜLER 

Tekstil Firmalarının Adil Ticaret Pazarlama Uygulamaları:  
Türkiye’den Bir Örnek Olay İncelemesi 

  Duran GÜLER 
Gamze SANER  
Zakieh NASERI 

Yağlı Tohumlu Bitkiler İthalat Miktarlarının ARIMA ve Yapay Sinir 
Ağları Yöntemleriyle Tahmini  
 

  Belma DOĞAN   
Gamze SANER 

İzmir İlinde Yer Alan Kiraz  İşletmelerinin Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programından  Yararlanma 
Düzeyi :Kemalpaşa İlçesi Örneği 

  Nevin ALTUĞ 
Nabila DJAADİ 
 

Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Algıları Üzerine Bir 
Araştırma: Türkiye-Cezayir Örneği 

16:15 – 16:30 Coffee Break   

16:30 – 17:45 Parallel Session V Hall 1 
Chair Person: Yrd.Doç.Dr. Sibel 
DEMİRASLAN 

 

  Hüseyin KOÇAK 
 

Katılım Bankacılığında Asimetrik Bilgi                                                                                                

  İbrahim Onur KOÇAŞLI Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri 
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  Cüneyt KOYUNCU 
Öznur GÜRKAN 

Yoksulluk İle Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişki 
 

  Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU 
İbrahim SÜYEN 

İslam’da Devlet Ve Ekonomi: Mâverdî Örneği 

  Haluk KAYICI 1874 Yılında Rumeli Demiryolları Yolcu, Eşya ve Sigorta Ücret 
Tarifesi 

  Ali ÇİFTÇİ  
 

Balkanlardaki Siyasi Karışıklıklar ve 1876-77 Tersane Konferansı 
Bağlamında Siyasal Mücadelede Taraflar 

  Sibel DEMİRARSLAN  
 

Tarih Kenti Kocaeli’nin Önemli Nüfus Hareketliliği: Göç  

  Sibel DEMİRARSLAN  
 

Tasavvuf ve Mimari Mekân: Trakya Tekkeleri 

16:30 – 17:45 Parallel Session V Hall 2 
Chair Person: Doç.Dr. Yunus Emre 
ÖZTÜRK 

 

  Yunus Emre ÖZTÜRK 
Ramazan KIRAÇ  

Adem BİLGİN 

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliğine İlişkin 
Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma 

  Yunus Emre ÖZTÜRK 
Ramazan KIRAÇ  

Adem BİLGİN 

Konya Merkezde Çalışan Hastane Birim Sorumlularının İşkoliklik 
Eğilimlerinin Değerlendirilmesi 

  Yunus Emre ÖZTÜRK 
Ramazan KIRAÇ  

Yavuz Kaan ÇELİK 

Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliğine 
İlişkin Sağlık Çalışanlarının Görüşlerinin Tespit Edilmesi 

  Yunus Emre ÖZTÜRK 
Ramazan KIRAÇ  

Yavuz Kaan ÇELİK 

Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Hakkındaki Görüşlerinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 

  Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ 
Rifat BOZÇA 

Çevre-Sağlık İlişkisi Ekseninde Tıbbi Atık Yönetiminin 
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma 

  Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ 
Rifat BOZÇA 

Sağlık Hizmetlerinde Reklam Faaliyetlerinin Pazarlama 
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

16:30 – 17:45 Parallel Session V Hall 3 
Chair Person: Yrd.Doç.Dr. Gülüm Burcu 
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DALKIRAN 

  Zuhal DEMİR 
 

Köşe Yazarları Kamusal Alan Oluşumuna Katkı Sağlayabilir Mi? 
“Başkanlık Tartışmalarının Köşe Yazılarındaki Yansımaları” 

  Zuhal DEMİR 
 

Televizyon Programlarının Anlamlandırılmasında Toplumsal 
Cinsiyet Rollerinin Önemi 

  Gülüm Burcu DALKIRAN Kırsal Alanda Kadın Emeğinin Kayıtlı İşgücü Haline Getirilmesi: 
Turizm Sektörüne Yönlendirerek Kalkınma 

  Gülüm Burcu DALKIRAN Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Üzerine Bir Eleştiri 

  Güngör KARAKAŞ 
Hayriye Sibel GÜLSE BAL 
Halil KIZILASLAN 

Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Çevresel Davranışları; 
Kahramanmaraş İli Örneği 

  Hayriye Sibel GÜLSE BAL 
Güngör KARAKAŞ 
Halil KIZILASLAN 

Domates Üretiminde Tarım İlacı Kullanımı; Tokat İli Kazova 
Bölgesi Örneği 
 

  Bige KÜÇÜKEFE 
 

Finansal Kriz Teorileri ve Günümüzdeki Riskler 

  Hande ÖZOLGUN Firmaların Faaliyet Oranlarının Analizi 
 

16:30 – 17:45 Parallel Session V Hall 3 
Chair Person: Doç.Dr. Nuri Baltacı 

 

  Hasan BURAN 
Mehmet DURGUT 

Devlet Örgütlenmelerinde İnsan Unsuru ve Birey-Devlet 
İlişkilerine Kuramsal Yaklaşım 

  Nuri BALTACI 
Bilal KARGI 
Uğur BABACAN 

Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Konut Piyasası 
 

  Nuri BALTACI 
Hikmet AKYOL 
Bilal KARGI  
Gülçin Hikmet BEKEN 

Ülke Riskinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisinin 
İncelenmesi 
 

  Ebru ONURLUBAŞ 
Salih YILDIZ 
Emel YILDIZ 
Derya DİNÇER 

Sosyal Medya Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları 
Üzerindeki Etkileri: Facebook Örneği 
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  Ebru ONURLUBAŞ 
Salih YILDIZ 
Emel YILDIZ 
Derya DİNÇER 

Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen 
Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği 

  Hasan AYAYDIN 
Savaş DURMUŞ 
Alper Veli ÇAM 
Abdulkadir BARUT 

Kredi Temerrüt Swapları, Döviz Kuru, Faiz Oranı ve  Hisse Senedi 
Fiyatları Üzerine Bir Analiz 

  Hasan AYAYDIN 
Savaş DURMUŞ 
Abdulkadir BARUT 
Fahrettin PALA 

Halloween Etkisinin Borsa İstanbul’da Geçerliliğinin Testi 

16:30 – 17:45 Parallel Session V Hall 4 
Chair Person: Prof.Dr. Agah Sinan 
ÜNSAR 

 

  Nesrullah OKAN 
Seval ERDEN 

Öğrencilerin Sosyal Kaygılarının Karar Verme ve İrade Üzerindeki 
Etkisini Görmek Amacıyla Yapılan Bilişsel Temelli Bir Grup 
Çalışması 

  Cemal İYEM 
Burcu İYEM 
Canan YILMAZ 

Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve Özel Sektör Karşılaştırması 

  Cemal İYEM 
Emel İSLAMOĞLU 
Sinem YILDIRIMALP  

Kamu Çalışanlarında Sendikal Bağlılık: Bir Kamu Kurumu Örneği 

  Muhittin ADIGÜZEL Teknolojinin Küreselleşmesi ve Türkiye Açısından Bir 
Değerlendirme  

  Ozan Hikmet ARICAN 
Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ 

Yaşam Değerleri ve Tarzları (Vals) Modelinin, Kocaeli Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Rolüne Dair Kantitatif 
Bir Araştırma 

  Ayhan BAYRAM  
Yusuf YILDIRIM  
Senem ERGAN 

Yönetici Koçluk Davranışı İle İçsel Pazarlama Arasındaki İlişki 
 

  Arzu KARACA  Kamu Kurumlarındaki Kadın Çalışanların İş-Aile Çatışma Düzeyleri 
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Nurten POLAT DEDE İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Tunceli Örneği 

  Necdet AKAR  
Agah Sinan ÜNSAR  
Nihat TAŞ  
Onur ÇETİN 

Kişilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: 
KOBİ’ler Üzerinde Alan Araştırması 

17:45 – 18:00 Coffee Break   

18:00 – 19:00 Parallel Session VI Hall 1 
Chair Person: Prof.Dr. Zlatka 
GRIGOROVA 

 

  Zlatka GRIGOROVA 
Ivanka SHOPOVA 
Stefka TIMAREVA 

The Impact of Culture and History on Tourism: 
Case Study of Trakia Tourism Region 

  Mariyana IVANOVA 
Svetla DIMITROVA 
Ivanka SHOPOVA 

Sustainable Food in Kindergartens  
 

  İbrahim ÇETİN Tourism Product Analysis in New Emerging Tourist Destinations: 
Solution for Tourism Marketing for the Province Of Van  

  İbrahim ÇETİN Branding Strategies For Cities in Tourism Industry  
 

  Adnan DUYGUN Combining Game with Location as a Marketing Strategy: 
Pokémon Go Example 

  Harun HURMA 
M.Ömer AZABAĞAOĞLU 
Çağdaş İNAN 

Green Marketing Approaches to the Development of Sustainable 
Rural Tourism Activities 

18:00 – 19:00 Parallel Session VI Hall 2 
Chair Person: Assoc.Prof. Elena 
Nikolova NIKOLOVA 

 

  Tsvetan ILIEV New Conditions for the Social – Economic Development for the 
Districts for Planning in Bulgaria 

  Elena Nikolova NIKOLOVA 
 

Study the Possibility of Cultivation of Olives, Walnuts and 
Almonds in Ivaylovgrad in Bulgaria. 

  Natally MIHOVA STOYANOVA Investment in the Human Resource Management 

  Vyara SLAVYANSKA Possible Applications of It-Technologies in the Academic Staff 
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Radka TOSHEVA Management   

  Yasemin ORAMAN 
M. Ömer AZABAĞAOĞLU 

Tips to Deepen Customer Relationships of Turkey Groceries: 
Examples of Customer Club Membership Card Applications 

18:00 – 19:00 Parallel Session VI Hall 3 
Chair Person: Doç.Dr. Fanka RISTESKA  

 

  Ljupce MARKUSHESKI   
Aleksandra JOVANOSKA 

Modern Systems for Decision Support in Macedonian Companies 

  Monika ANGELOSKA-DICHOVSKA 
Julijana SILJANOSKA 
Katerina BOJKOVSKA 

Managing of Integrated Marketing Communication as a Key 
Factor in Creating Competitive International Tourist Offer: Case 
of Macedonia 

  Margarita JANESKA 
Dejan ZDRAVESKİ 
Suzana TALESKA 

Autonomic Computing Systems as Perspective for Integration of 
Business Processes 

  Ilija HRISTOSKI 
Olivera KOSTOSKA 
Zoran KOTEVSKI 
Tome DIMOVSKI 

Factors Affecting the Competitiveness of e-Commerce Firms: A 
Critical Appraisal 

18:00 – 19:00 Parallel Session VI Hall 4 
Chair Person: Prof.Dr. Rasim YILMAZ 

 

  Zdravka KIRICHEVA Some Features of Accounting of the Import and Export of Goods 

  Ognyana STOICHKOVA  
Yakim KITANOV  
Virginia ZHELYAZKOVA 

Contemporary Banking Innovations Wave: Roots, Typology and 
Trends 

  Rasim YILMAZ Determinants of Entrepreneurship: Literature Review 

  Rasim YILMAZ The Impact of ICT on Firm Level Performance 
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Sunday Sessions 

10:00 – 11:30 Parallel Session 
VII 

Hall 1 
Chair Person: Prof.Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

 

  Ibrahim MAYANJA 
Tolga TİPİ 

A Study of the Profitability of Oyster Mushroom Cultivation in 
Kampala Metropolitan Area, Uganda  

  Buket AKDÖL 
S. Ahmet MENTEŞ 

Policies for Managing Adverse Effects of Artifical Intelligence: A 
Forecast on Turkey 

  Erdoğan GÜNEŞ 
Berkay KESKİN 

Gıda Bankacılığı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme 
 

  Berkay KESKİN     
Erdoğan GÜNEŞ 

Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları 

  Elif UĞUR 
Fatma NOYAN TEKELİ 

İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik 
Modeli Kullanılarak İncelenmesi  

  Onur ÇETİN 
Tayfun SERT 

Girişimcilik Eğitimi ve Girişimcilik Kapasitesi İlişkisi: Üniversite 
Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma 

10:00 – 11:30 Parallel Session 
VII 

Hall 2 
Chair Person: Doç.Dr. Afşin ŞAHİN 

 

  Burcu BERKE  
Gülsüm AKARSU 

Türkiye için “J eğrisi” Analizi 
 

  Afşin ŞAHİN Mikro Temelli Parasal Teoriler ve İktisadi Belirsizlik 

  Cahit ŞANVER 
Hatice Yıldız TUNCAY 

1942 Yılında Uygulanan Varlık Vergisinde Zorunlu Çalışmaya İlişkin 
Tanıklık Gerçekleri ve Aşkale Halkı Üzerindeki Ekonomik Etkileri 

  Utku ALTINÖZ Bankaların Kredi Riskinin Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağları İle 
Tahmini: Türk Bankaları Örneği 

  Ahmet DENİZ 
Adem KARAKAŞ 

Anadolu Topraklarında Türk Egemenliğinin Başlangıcı: Milli Eğitim 
Açısından Bir Düzeltme Gerekliliği 

10:00 – 11:30 Parallel Session 
VII 

Hall 3 
Chair Person: Prof.Dr. Hamza AL 

 

  Hamza AL Bilge Bürokrat İbn Muqaffa: 
İran Yönetim Geleneklerinin İslam Yönetim Geleneklerine Etkisi 

  Alper KARA 
 

Sukuk 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

xxiv 
 

  Sinem YILDIRIMALP 
Cemal İYEM  
Emel İSLAMOĞLU 

Çalıştıranlar Gözüyle Toplum Yararına Programının Etkinliği: 
Sakarya İlinde Bir Araştırma 

  Emel İSLAMOĞLU 
Sinem YILDIRIMALP 
Cemal İYEM   

Türkiye’de Otel İşletmelerinin İşgücü Temininde Yaşadıkları 
Sorunlar ve Nedenleri: Kocaeli, Sakarya ve İstanbul İllerinde Bir 
Araştırma 

10:00 – 11:30 Parallel Session 
VII 

Hall 4 
Chair Person: Prof.Dr. Aziz KUTLAR 

 

  Aziz KUTLAR  
Ali KABASAKAL  
Abidin ÖNCEL 

Türk Devlet Üniversitelerindeki Fen ve Sosyal Bilimci Senatörlerin 
2011-14 Dönemi Yayın Performansları 

  Aziz KUTLAR 
Abidin ÖNCEL 
Ali KABASAKAL 

Türkiye’de 2011 -2014 Döneminde Kamu Üniversitelerindeki 
Yönetici Fen Bilim Akademisyenlerin Etkinlikleri 

  Aziz KUTLAR 
Pınar TORUN 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 

  Aziz KUTLAR 
Pınar TORUN 

Türkiye'de Kanserin Ekonomik Maliyetleri 

  Aziz KUTLAR 
Fuad SALAMOV 
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Özet: Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler teknoloji ve artan makineleşme ile işgörenlerin karşı karşıya kaldıkları 
riskler artmaktadır. İşletmelerde işin yürütülmesi ve yapılmasıyla ilgili olarak gerçekleşen tehlike ve tehditlerden, 
insan sağlığına zarar verebilecek nedenlerden korunmak, daha iyi ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayabilmek için 
sistemli iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin yapılması oldukça önemlidir. Bu teftişler ile iş kazalarının azaltılması 
hedeflenmektedir. Yaşanan iş kazaları kaza geçiren işgörenin kendisini ve ailesini en temelde etkilemekte olup 
bunun yanında ülke ekonomisine de çeşitli zararlar verebilmektedir. İş yerlerinde meydana gelebilecek kazaları 
önlemek için alınabilecek tedbir ve önlemlerin ortaya çıkaracağı maliyet, iş kazaları yaşandıktan sonra ortaya 
çıkabilecek maliyetten daha az olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İş hayatında meydana gelen bir takım 
olumsuzluklardan ve çeşitli eksikliklerden kaynaklanmakta olan iş kazaları,  günümüzde iş sağlığı ve iş güvenliği 
konularının oldukça sık gündeme gelmesine de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı iş yaşamında 
gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği tespitlerinin iş kazaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve incelenmesidir. Bu 
kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu çeşitli raporlardan elde edilen programlı teftiş 
verileri ile yaşanan iş kazaları verilerinden faydalanılmıştır. Yirmi farklı işkolunda üç yıla ait veriler tablolaştırılarak 
karşılaştırılmıştır. Sektör ve yıl bazında değerlendirilen veriler neticesinde gerçekleştirilen programlı teftişlerin iş 
kazalarını azaltıp azaltmadığına dair çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, iş güvenliği, iş kazaları 

The Effects Of Business Health And Safety Detections On Business Accidents: 
Evaluation By Basis Of Sector And Year 

Abstract: With today's fast-paced technological advances and increased mechanization, the risks faced by 
businesspeople are increasing. It is important to conduct systematic occupational health and safety inspections in 
order to protect employees from hazards and threats related to the conduct and performance of work, to prevent 
human health hazards, and to provide a better and healthier work environment. These inspections are aimed to 
reduce job accidents. Work place accidents affects the employee and the family first, and besides that,  it can cause 
various damages to the country's economy. The cost of the precautions and measures to prevent accidents that 
may occur in work place, is less than the cost that may occur when an accident happens is a fact that is undeniable. 
Work accidents arising from a number of negativities and various shortcomings in the work life are accompanied by 
the fact that the issues of occupational health and work security come up quite frequently nowadays. The aim of 
this study is to determine and examine the effects of job health and safety determinations carried out in work life 
on work accidents. Within this scope, data from scheduled and unscheduled inspection obtained from various 
reports that the Ministry of Labor and Social Security has published have benefited from the data of the work 
accidents. The data of three years and twenty different workshops were tabled and compared. Various data has 
been obtained,  whether the inspections carried out on the basis of sector and yearly evaluation have reduced job 
accidents. 

Keywords: Work Health, Work Security, Work Accidents 

1. Giriş 

İşletmelerde iş görenlerin sağlıklı iş imkânlarının sağlanması ve onların güvenliğinin oluşturulması 
günümüzdeki en önemli konulardan biridir. Dünyada meydana gelmekte olan iş kazaları ve çeşitli meslek 
hastalıkları iş yaşamının önemli sorunlarından biridir. 19. yüzyılda sanayi devrimi ile ortaya çıkan olumsuz 
iş koşullarının düzeltilebilmesi maksadıyla iş sağlığı ve güvenliği gündeme gelmiştir. Günümüzde de bu 
konu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanabilmesi hususunda son derece önemlidir. 
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İşletmelerde güvenli ve sağlıklı iş ortamının oluşmasında bu alanda yetişmiş kalifiye işgücünün istihdam 
edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun için ülkemizde yetişmiş işgücü olarak iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) uzmanlarının çalıştırılması zorunluluğu son dönemde çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda yerini almıştır (Yeşil ve Çalış, 2016: 1174). Bu çalışmanın ilk bölümünde iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin kavramsal çerçeve ikinci bölümde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen 
programlı ve programsız teftişlerin iş kazalarına olan etkilerinin sektör ve yıl bazında değerlendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. En son kısımda ise sonuç ve değerlendirmeye yer verilmiştir. 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Günümüze dünyada ve Türkiye’de teknolojik gelişmeler ve sanayileşmenin bir sonucu olarak çalışan 
bireylerde işe bağlı olarak güvenlik ve sağlıklarına ait bir takım problemler yaşanmaya başlamıştır. İlk 
başlarda önemsiz ve küçük gibi görünmekte olan bu problemler işin verimlilik ve güvenliğini tehdit 
etmeye başlayınca bunun ilgili tedbir ve önlemlerin gerekliliği üzerine çeşitli çalışmalar ve araştırmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda zamanla “işçi sağlığı ve iş güvenliği” kavramı ortaya çıkmıştır 
ve konu bilimsel anlamda incelenmeye başlanmıştır (Güngör, 2008: 42). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 22. Maddesi; altı aydan daha fazla olan ve sürekli işlerin yapılmakta olduğu tüm işyerlerinde 
ve elli ya ad elliden fazla işgöreni bulunan yerlerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasının zorunlu 
olduğunu belirtmektedir (Güner, 2016: 207). 20 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 
sayılı Resmi Gazete’de ise yayımlanan ve yürürlüğe giren bu kanun ile Avrupa Birliği uyum yasalarına 
göre Türkiye için gerekli olan daha modern ve kapsamlı bir iş kanununa duyulmakta olan gereksinin 
giderilmeye çalışılmaktadır. Bu kanun; işletmelerimizdeki güvenlik ev sağlık şartlarının iyileştirilmesini, iş 
sağlığı ve güvenliği olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır (Mezarıöz ve Oğulata, 2014: 73). 

İş güvenliği; işletmelerde işin yapılması ile meydana gelebilecek tehlike ve risklerden, gerçekleşebilme 
ihtimali bulunan kazalardan, çalışanın sağlığını tehdit edebilecek ve onlar için risk oluşturabilecek 
hususlardan korunmak ve onlara daha uygun bir iş ortamı yaratabilmek adına gerçekleştirilen çalışmalar, 
alınması gereken ve alınan önlemlerdir (Yeşil ve Çalış, 2016: 1175). İş sağlığı ve güvenliği kavramı; 
yaşanan iş kazaları ve oluşan meslek hastalıklarının tanı ve tedavisinden ziyade işgörenlerin sağlıklarının 
korumasını sağlamak ayrıca sağlıklarını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaktır (Yılmazer, 2008: 180- 
181). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; iş sağlığı ve güvenliği, 
bütün işgörenlerin zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlıklarını ve refahlarını en üst seviyeye yükseltmek ve 
korunmak, çalışma yeri şartlarını iyileştirmek, üretilen ürünlerin sağlığa olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırılmak, işgörenlerin yaralanmalarına sebebiyet verebilecek riskleri önlemek ve işgörenlerin 
ihtiyaçları ile uyumlu bir çalışma ortamı oluşturulmak şeklinde ifade edilebilmektedir (Karcıoğlu ve 
Bakan, 2016: 1290). İşverenlerin sahibi oldukları işletmelerde elliden daha çok işgörenin olduğu her bir 
işletmede ayrı ayrı kurul kurmaları gerekmektedir. İşverenin birden fazla kurul kurduğu zamanlarda 
kurullar arasında düzenli işleyen bilgi alış verişi ağı ve koordinasyon sağlaması gerekmektedir. İşverenler 
birden fazla işletmenin hepsinde kurulacak olan kurulların çalışma usul ve yöntemlerini düzenlemek, 
hazırlanan raporların üç ayda bir ilgili uzman ve teknik elemanlar tarafından değerlendirilmesini 
sağlamak ile yükümlüdürler. İşverenler bunların yanında ilgili raporları dikkate alarak ihtiyaç duyulan 
tedbirleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak ile de sorumludurlar (İSGK). İş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerinin alınmaması hem işverenler için hem de çalışanlar için bir takım olumsuz sonuçlar 
doğuracaktır. Bu durum işgören açısından çeşitli iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebebiyet 
verebilmektedir (Güngör, 2008: 50).  

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından önleyici teftiş yaklaşımı dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği 
açısından ve işin yürütümü açısından, klasik teftiş anlayışının dışına çıkılmak suretiyle programlı ve 
programsız teftişlere başlanmıştır. Bu teftişler; kaynakların verimli ve etkin kullanılması suretiyle, alakalı 
olan bütün sosyal tarafları içine alan; iletişim, bilgilendirme ve eğitime ağırlık vererek, çözüm odaklı “risk 
esaslı”, işkolu/sektör esaslı” veya “alan esaslı” teftişlerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
2011/8 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş olan iş teftiş rehberinde genel çalışma planının ağırlıklı olarak 
“programlı teftiş” şeklinde hazırlanması durumu getirilmiştir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 2014-2018 
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stratejik plan aralığında önleyici teftiş yaklaşımı dikkate alınarak, işin yürütülmesi ve ayrıca iş sağlığı ve 
güvenliği açısından, işletmelerde karşılaşılabilecek problemlerin öncelikle belirtilmesi ve bunların 
giderilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefin uygulanabilmesi açısından teftişlerin daha çok programlanmış 
teftişler biçiminde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Programlanmış teftişler; belirli bir ön hazırlık, 
planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürütülerek kontrollerin hedef ve kapsamı doğrultusunda 
sosyal tarafların da bu sürece dahil edilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, önleme amacına katkıda 
bulunan teftiş faaliyetleri durumundadır. Buradaki ana yaklaşım; tedbir almanın, zarar ödemekten çok 
daha insani ve ekonomik olduğudur. Çalışma ve iş barışının sağlanabilmesinin toplumların gelişme ve 
sosyal refahlarına olan arttırıcı etkilerinin önemi dikkate alındığında; çalışma ve iş ortamından meydana 
getirdiği risk ve tehlikelerin önlenmesi, kaza ve risk unsurlarının ortadan kaldırılması,  güvenlik ve sağlığın 
korunması, işveren ve işçilerin bilgilendirilmesi, mevcut çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi,  cinsiyet, yaş ve 
sosyal durumları nedeniyle özel anlamda korunması gerekli olan çalışanların korunması, sosyal 
sorumluluk bilinci ve güvenlik kültürünün gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek amaçlara yönelik 
olarak, “risk esaslı”, “işkolu / sektör esaslı” ve “alan esaslı” teftişlerin gerçekleştirilmesi ülkemiz için 
oldukça büyük önem taşımaktadır  (http://www.calisma.gov.tr/). Bunun yanında İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nca çeşitli programsız teftişler de gerçekleştirilmektedir. 

3. İş Kazaları 

Modernleşmeyle birlikte sanayinin iş yaşamına kurmuş olduğu çalışma yönteminin; üretim aşamasında 
emekle birlikte makinelerin ve devamlı yenilenen teknolojilerin kullanılmasını gerektiriyor olması 
işgörenler için de tehlikelerin artmasına ve farklılaşmasında sebebiyet vermiştir. Yoğun bir biçimde 
yaşanan makineleşmenin beraberinde getirmiş olduğu tehlike çeşitliliği, kaza risklerini ve aynı zamanda 
risklerin derecesini de arttırmış bulunmaktadır (Camkurt, 2013: 70).  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri (OHSAS) 18001: 2007 yönetim gereklerine göre iş kazalarını (WA), bir işle ilişkili yaralanma, 
sağlık durumu veya ölümle sonuçlanabilen olaydır, şeklinde tanımlamıştır. İş kazaları çalışma sırasında 
gerçekleşen doğrudan veya dolaylı yaralanmalar, fonksiyonel bozukluklar, hastalık sonucu yetenek 
azalması veya ölüm ile sonuçlanabilmektedir (Nunes, vd., 2015: 602). 

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre her yıl dünya çapında yaklaşık olarak 360.000 ölüm ve ölümle 
sonuçlanmayan 337 milyon iş kazası görülmektedir. Yalnızca yaşanan kazalardan ortaya çıkan tahmini 
masraf dünya çapında 5 milyar ABD doları olarak tahmin edilmektedir (Ajslev, vd., 2017: 320). Türkiye 
yaşanan iş kazalarında Avrupa’da ise birinci, dünyada ise üçüncü sıradadır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’ne göre Türkiye’de her sene ortalama 1000 kişi ölüm ile sonuçlanmakta olan iş kazalarına maruz 
kalmakta ve bunun yanında yaklaşık 1500 kişi sürekli iş görememezlik durumuna gelmektedir (Aytaç vd. 
2016: 1208). İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre vb. ülkelerde ‘100 binde 2’nin altında olan ölümle 
sonuçlanmış iş kazası rakamları, Türkiye’de ‘100 binde 20,5’ şeklindedir  (Çetin ve Gögül, 2015: 5).  

Yaşanan iş kazalarının birbirinden farklı sebepleri olmasıyla birlikte bu sebepler farklı sınıflandırmalara 
tabi tutulmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda iş kazalarının; beklenmedik olaylardan, 
insanlardan, makinelerden ve çeşitli çevre koşullarından kaynaklandığını belirlenmiştir. Bunun 
sonucunda iş kazalarının nedenlerini; beklenmedik olaylar, beşeri nedenler (insanlara bağlı nedenler) ve 
teknik nedenler (fizik ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler) olarak üç grupta toplanabilmektedir. 
Kişilerden kaynaklanan iş kazası sebepleri; bireysel, fizyolojik ve psikolojik faktörlerdir. Fizik ve mekanik 
çevre koşullarına bağlı olan iş kazası sebeplerini ise; makinelerden kaynaklı kaza nedenleri ve çevresel 
faktörlere bağlı kaza sebepleri biçiminde alt gruplar şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Camkurt, 2013: 
70). İş kazaları nedeniyle ülkemizin uğradığı iş günü kaybı, ödenen tazminatlar, araç gereç ziyanı, doktor 
ve ilaç vb. sağlık gider ve hizmetleri, sürekli olan veya geçici olan iş görememezlik ödenekleri, kazalar 
nedeni ile işletmelerde işgörenlerin motivasyon düşüklüğünden kaynaklanan verim düşüklüğü yapılan 
çalışma ve araştırmalara göre milli gelirimizin yaklaşık olarak %4’üne denk gelmektedir. Bunların yanında 
yaşanan meslek hastalıkları ve iş kazaları neticesinde ortaya çıkan olumsuzluklara ek olarak çekilen 
acılar, geride kalan aile fertlerinin üzüntü ve gelecek kaygıları, şeklinde manevi sıkıntılar da söz konusu 
olmaktadır (Korkut ve Tetik, 2013: 456). Sosyal korumanın kapsamı meslek hastalıkları ve iş kazaları 
olarak iki genel konu altında incelenebilmektedir. İlki; meslek hastalığı ve iş kazası ortaya çıkmadan 

http://www.calisma.gov.tr/
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gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması yolu ile oluşabilecek risklerin önüne geçilmesidir. 
Diğeri meslek hastalığının ya da iş kazasının meydana gelmesinin ardından çalışanın sağlık giderlerinin 
veya ailesinin maddi kayıplarının karşılanmasıdır. Önemli olan, çalışma ortamını güvenilir bir hale 
getirerek olası bir hastalık veya kaza ortaya çıkmadan riskleri yok etmektir (Karadeniz, 2012: 17). 

İş kazaları soruşturma yöntemleri doğrudan, dolaylı ve tümdengelim yöntemleri olarak 
sınıflandırılabilmektedir. Doğrudan yöntemler; kaza yaşanmadan önce meydana gelen risk faktörlerini 
analiz etmekte (risk değerlendirmesi metodoloji), dolaylı yöntemler; kazaların kendilerini analiz ederken,  
tümdengelim yöntemi; ilişkili tüm faktörleri analiz etmektedir (kaza analizi metodolojileri). Sebeplerin 
her biri kazalara doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmaktadırlar (Nunes, vd., 2015: 602). 

4. Uygulama 

20 farklı sektörde 2013-2014 ve 2015 yılları arasında gerçekleştirilen programlı teftişler ve yaşanan iş 
kazaları ile sonuçları tablolar halinde verilmektedir. 

Tablo 1. Avcılık Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Avcılık 

2013 7 3 0 2 4 0 
2014 60 6 0 2 0 4 
2015 0 3 0 1 2 0 

 

Avcılık sektörünün son 3 yılını incelendiğinde programlı teftiş en fazla 2014 (60) yılında programlı teftiş 
gerçekleştirilmiş olup 2015 yılında hiç programlı teftiş gerçekleştirilmemiş olup 2013 yılında 7 defa 
programlı teftiş yapılmıştır. 2013 ve 2015 yıllarda üç iş kazası, 2014 yılında ise 6 iş kazası gerçeklenmiştir. 
Kaza sonuçlarına baktığımızda ölüm sayısı 2013 ve 2014 yılında 2 iken 2015 yılında sadece bir ölüm olayı 
yaşanmıştır. Yaralanma en çok 2013 yılında gerçeklenmiştir, 2014 yılında ise hiçbir yaralanma olayı 
olmamıştır. Uzuv kaybı 4 ile sadece 2014 yılında olduğunu görülmektedir.  

Tablo 2. Gıda Sanayi Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Gıda 

Sanayi 

2013 206 19 0 17 15 1 
2014 3 12 0 6 26 1 
2015 0 9 0 4 5 0 

 
Tablo 2'de incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, gıda sanayisinde 2013 yılında en fazla programlı teftiş 
sayısı gerçekleşmiştir 206 ile. Zamanla yapılan programlı teftiş sayısı oldukça azalmıştır. 2014’te 3’iken 
2015 yılında hiç olmadığını görülmektedir. İş kazası, 2013 yılında 19 sayıla en fazla iken en az yaşanan iş 
kazası 2015 yılındadır, 2014 yılında ise 12 iş kazası gerçekleşmiştir. Kaza sonuçlarını incelediğimizde, 
ölüm 2013’te 17 yaşanan en yüksek ölüm sayısı, 2014’te 6 ve 2015 yılında en az yaşanan ölüm (4) 
sayısıdır. Yaralanma durumları baktığımızda en yüksek yaralanma olayları 2014 yılında 26, en düşük ise 
2015 yılında 5 olduğunu görülmektedir. Uzuv kaybıda, 2013 ve 2014 yıllarında 1 iken 2015 yılında hiç 
olmamaktadır. Gıda sanayinde yıllar itibariyle teftişler de, yaşanan iş kazaları da azalmıştır. 

Tablo 3. Madencilik ve Taş Ocakları Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları  ve 
Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Madencilik 2013 808 43 5 36 17 1 
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ve Taş 
Ocakları 

2014 777 31 4 325 143 4 
2015 978 34 13 38 37 5 

Madencilik ve taş ocakları sektörünü 2013 yılında programlı teftiş sayısı 808, iş kazası sayısı 43, mesleki 
hastalık sayısı 5’tir. 2013 yılının kaza sonuçlarına baktığımızda, ölüm sayısı 36, yararlanma sayısı 17 ve 
uzuv kaybı ise 1 olmaktadır. 2014 yılında, programlı teftiş sayısı 777, iş kazası sayısı 31, mesleki hastalık 
sayısı 4 olduğunu görülmektedir. 2014 yılının kaza sonuçları ise, ölüm sayısı 325 (diğer yıllara göre en 
yüksek sayı olmaktadır), yaralanma sayısı 143 (ölüm gibi yaralanma da diğer yıllara göre en yüksek 
sayısıdır) ve uzuv kaybı sayısı 4 olmaktadır. Programlı teftiş sayısına göre 2015 yılını, 2013 ve 2014 
yıllarıyla karşılaştırdığımızda, 978 teftiş ile en fazla teftişin yapıldığı yıldır. 2015 yılında, madencilik ve taş 
ocakları sektöründe iş kazası sayısı 34, mesleki hastalık sayısı 13, ölüm sayısı 38, yaralanma sayısı 37 ve 
uzuv kaybı sayısı 5 olmaktadır. Madencilik sektöründe programlı teftişlerin artması ile iş kazaları sonucu 
yaşanan ölüm olaylında azalma gözlemlenmiştir. 

Tablo 4. Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş  Kazaları 
ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Petrol, 
Kimya, 
Lastik, 

Plastik ve 
İlaç 

2013 709 15 2 3 12 3 

2014 607 27 0 6 25 10 

2015 200 21 2 2 26 4 

 
Tablo 4’te petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç sektörlerini incelediğimizde, programlı teftiş sayıları 
2013’te 709 en yüksek, 2014’te 607 ve 2015’te 200 en düşük olduğu görülmektedir. 2013 yılında, iş 
kazası sayısı 15, mesleki hastalık sayısı 2, ölüm sayısı 3, yararlanma sayısı 12 ve uzuv kaybı sayısı 3 
olmaktadır. 2014 yılında, iş kazası sayısı 27 en yüksek, mesleki hastalık sayısı hiç yaşanmamıştır, ölüm 
sayısı 6 en yüksek, yaralanma sayısı 25 ve uzuv kaybı sayısı 10 en yüksek olmaktadır. 2015 yılında 
baktığımızda, iş kazası sayısı 21, mesleki hastalık sayısı 2, ölüm sayısı 2 en düşük, yaralanma 26 en yüksek 
ve uzuv kaybı sayısı 4 olduğu görülmektedir. Bu sektörde yıllar itibariyle gerçekleştirilen teftiş sayısında 
azalma görülmektedir. 

Tablo 5. Dokuma, Hazır Giyim ve Deri Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Dokuma, 
Hazır 

Giyim ve 
Deri 

2013 664 15 0 12 39 3 

2014 371 9 0 3 44 2 

2015 4 12 2 4 6 2 

 
Dokuma, hazır, giyim e deri sektörlerini incelediğimizde, 2013 yılında diğer yıllara kıyasla, programlı teftiş 
(664), iş kazası (15), ölüm (12) ve uzuv kaybı (3) en yüksek sonuçlara sahip olmaktadır. Mesleki hastalık 
2013 yılında hiç yaşanmamış, yaralanma sayısı ise 39 olmaktadır. 2013 yılında 664 olan teftiş sayısı bir 
sonraki yıl hemen hemen yarıya düşmüş ve 2015 yılında da çok daha azalmıştır. 

Tablo 6. Ağaç ve Kağıt Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Ağaç ve 

2013 112 12 2 4 7 5 

2014 235 16 0 7 6 4 
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Kağıt 2015 14 14 0 3 13 2 

 
Tablo 6’da ağaç ve kağıt sektörüne baktığımızda, 2013 yılında programlı teftiş sayısı 112, iş kazası sayısı 
12 en düşük, mesleki hastalık sayısı 2’dir. 2013 yılının kaza sonucunu incelediğimizde, ölüm sayısı 4, 
yararlanma sayısı 7 ve uzuv kaybı sayısı 5 olmaktadır. 2014 yılında, 235 ile programlı teftiş en yüksek 
sonuç olmaktadır. İş kazası sayısı 16 iken mesleki hastalık ise hiç yaşanmamıştır. 2014 yılının kaza 
sonuçlarını incelediğimizde, 7 ile en yüksek ölüm iken yaralanma sayısı 6 ve uzuv kaybı sayısı 4 
olmaktadır. 2015 yılını incelediğimizde, en düşük programlı teftiş sayısının 14 olduğu görülmektedir. İş 
kazası sayısı 14, mesleki hastalık 2014 yılındaki gibi hiç yaşanmamıştır. Kaza sonuçları ise ölüm sayısı 3, 
yaralanma 13 ve uzuv kaybı 2 olmaktadır.  

Tablo 7. İletişim Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

İletişim 
2013 1 2 0 1 1 0 
2014 0 1 0 0 1 0 
2015 0 2 0 2 1 0 

 
İletişim sektöründe 2013-2015 yılları arasında incelediğimizde programı teftişi sadece 2013 yılında 
gerçekleştiğini görmekteyiz. 2013 ve 2015 yıllarda 3 iş kazası olmuşken 2014 yılında sadece 1 iş kazası 
gerçekleşmiştir, mesleki hastalık 3 yılda da yaşanmamıştır. Kaza sonuçları ise, ölüm 2013 yılında 1 iken 
2015 yılında 2 ölüm meydana gelmiştir. 2014 yılında ise hiç ölüm olayı yaşanmamıştır. Yaralanma 
durumu ise her 3 yılda da aynı, sadece 1 yaralanma görülmüştür. Uzuv kaybı, 3 yılda da meydana 
gelmemiştir. 

Tablo 8. Basın, Yayın ve Gazetecilik Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları  ve 
Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Basın, Yayın 

ve Gazetecilik 

2013 26 0 0 0 0 0 

2014 4 2 0 0 1 1 

2015 0 1 0 0 1 0 

 
Tablo 8'in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, basın, yayın ve gazetecilik sektöründe, 2013 yılında en 
fazla programlı teftiş sayısı 26 olduğunu, 2014’te 4’iken 2015 yılında hiç olmadığını görülmektedir. İş 
kazası, 2013 yılında hiç olmamışken, 2014 yılında 2 ve 2015 yılında 1 iş kazası gerçeklenmiştir. Mesleki 
hastalık ve ölüm, 3 yılda da görülmemiştir. Yaralanma ise, 2013 yılında hiç yaşanmamışken, 2014 ve 2015 
yılında sadece 1 yaralanma olayı yaşanmıştır. Uzuv kaybı, 2013 ve 2015 yılında hiç olmamakla birlikte 
2014 yılında sadece 1 defa yaşanmıştır. 

Tablo 9. Bankacılık Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Bankacılık 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 

 
Bankacılık sektöründe, programlı teftiş, iş kazası, mesleki hastalık, ölüm, yaralanma, uzuv kaybı olmadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 10. Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı  Teftiş, İş Kazaları 
ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Ticaret, Büro, 
Eğitim ve 

Güzel 
Sanatlar 

2013 125 3 1 0 2 0 

2014 17 14 0 2 10 2 

2015 15 16 0 8 19 1 

 
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar sektörünün 2013 yılında programlı teftiş sayısı en yüksek rakamla 
125 iken iş kazası sayısı en düşük rakam olan 3’tür, mesleki hastalık sayısı ise1’dir. 2013 yılının kaza 
sonuçlarına baktığımızda, ölüm hiç yaşanmamıştır, yararlanma sayısı 2 ve uzuv kaybı olmamaktadır. 2014 
yılında, programlı teftiş sayısı 17, iş kazası sayısı 14, mesleki hastalık ise hiç meydana gelmemiştir. 2014 
yılının kaza sonuçları ise, ölüm sayısı 2, yaralanma 10 ve uzuv kaybı sayısı 2 olmaktadır. Programlı teftiş 
sayısına göre 2015 yılını, 2013 ve 2014 yıllarıyla karşılaştırdığımızda, daha düşük (15) olduğunu 
görülmektedir. 2015 yılında, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar sektöründe iş kazası sayısı 8 en 
yüksek, yaralanma sayısı 19 en yüksek ve uzuv kaybı sayısı 1 olmaktadır. Bu sektörde programlı 
teftişlerin azalması ile iş kazaları sayısında artış olduğu görülmektedir. 

Tablo 11. Çimento, Toprak ve Cam Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları  ve 
Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Çimento, 
Toprak ve 

Cam 

2013 100 5 5 1 3 2 

2014 279 14 11 7 11 2 

2015 19 9 29 7 6 0 

 
Tablo 11’de çimento, toprak ve cam sektörünü baktığımızda, 2013 yılında programlı teftiş sayısı 100, iş 
kazası sayısı 5 en düşük, mesleki hastalık sayısı 5 en düşük olmaktadır. 2013 yılının kaza sonucunu 
incelediğimizde, ölüm sayısı 1 en düşük, yararlanma sayısı 3 en düşük ve uzuv kaybı sayısı 2 olmaktadır. 
2014 yılında, 279 sayıla programlı teftiş en yüksek sonuç olmaktadır. İş kazası sayısı 14 en yüksek, 
mesleki hastalık sayısı ise 11 olduğunu görülmektedir. 2014 yılının kaza sonuçlarını incelediğimizde, ölüm 
sayısı 7, yaralanma sayısı 11 en yüksek ve uzuv kaybı sayısı 2 olmaktadır. 2015 yılını incelediğimizde, en 
düşük programlı teftiş sayısının 19 olduğu görülmektedir. İş kazası sayısı 9, mesleki hastalık sayısı 29 
olduğunu görülmektedir. Kaza sonuçları ise ölüm sayısı 7, yaralanma sayısı 6 ve uzuv kaybı hiç 
olmamaktadır.  

Tablo 12. Metal Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölü1m Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Metal 

2013 1.422 57 6 28 25 11 
2014 1.482 97 9 17 112 24 
2015 952 37 7 6 20 16 

 
Tablo 12’de metal sektörünü 3 yıl için incelediğimizde, programlı teftiş sayısı, 2013’te 1.422 2014’te 
1.482 en yüksek, 2015’te 952 olduğunu görülmektedir. 2013 yılında, iş kazası sayısı 57 mesleki hastalık 
sayısı 6 ölüm sayısı 28 yararlanma sayısı 25 ve uzuv kaybı sayısı 11 olmaktadır. 2014 yılında, iş kazası 
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sayısı 97 en yüksek, mesleki hastalık sayısı 9 ölüm sayısı 17 yaralanma sayısı 112 (en yüksek) ve uzuv 
kaybı sayısı 24 (en yüksek) olmaktadır. 2015 yılında baktığımızda ise, iş kazası sayısında azalma olduğunu 
(21), mesleki hastalıkta ise yükselme olduğunu (9) görülmektedir. Ölüm (6) ve yaralanma (20) sayısında 
da azalma olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 13. İnşaat Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
İnşaat 

2013 739 81 1 42 38 2 
2014 1.057 77 2 59 57 9 
2015 3.348 96 0 65 85 1 

 
Ölümlerin çoğu inşaat sektöründedir. Sektördeki kazaların ölümcül nitelikte olması bunun başlıca 
sebebidir. 2013 yılın kaza sonucunu incelediğimizde ölüm sayısı 42 ve yaralanma sayısı 38’dir ve bu 
durum diğer yıllara göre en az orandadır. Ayrıca 2013 yılında en az gerçekleşen programlı teftiş sayısı 
739’dir. 2013 yılında iş kazası sayısı 81 mesleki hastalık sayısı 1 ve uzuv kaybı sayısı 2 olmaktadır. 2014 
yılında kaza sonuçlarının 2013’e kıyasla arttığı görülmektedir. Ölüm sayısı 59, yaralanma sayısı 57 ve en 
çok uzuv kaybı sayısı 9 ile 2014 yılında gerçeklenmiştir. 2014’te programlı teftiş sayısı 1,057 iş kazası 
sayısı 77 ve mesleki hastalık sayısının 2 olduğu görülmektedir. 2015 yılı 2013 ve 2014 ile 
karşılaştırdığımızda, programlı teftişinin (3.348) artmasıyla birlikte, iş kazası (96), ölüm (65), yaralanmada 
(85) artmaktadır. Mesleki hastalık (0) ve uzuv kaybında (1) düşüş olmaktadır. İnşaat sektöründe 
programlı teftişlerin artmasıyla iş kazaları sonucundaki ölüm ve yaralanma olayları da artmıştır. 

Tablo 14. Enerji Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Enerji 

2013 12 8 0 5 3 0 
2014 61 7 0 5 2 0 
2015 12 8 1 7 15 0 

 
Enerji sektörünün 3 yılını incelediğimizde programı teftişi en fazla 2014 (61) yılında, 2013 ve 2015 yılında 
ise aynı sayıda (12) olduğu görülmektedir. 2013 ve 2015 yıllarda 8 iş kazası, 2014 yılında ise 7 iş kazası 
gerçekleşmiştir. Kaza sonuçlarına baktığımızda ölüm sayısı 2013 ve 2014 yıılında 5 iken 2015 yılında 7 
olmaktadır. Yaralanma en çok 2015 yılında gerçekleşmiştir, 2014 yılında ise 2 yaralanma olayı en düşük 
sayı olmaktadır. Uzuv kaybı 3 yılda da görülmemektedir.  

Tablo 15. Taşımacılık Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Taşımacılık 

2013 13 4 0 2 3 1 
2014 4 10 0 3 7 0 
2015 0 8 0 5 7 0 

 
Tablo 15’e baktığımızda, taşımacılık sektöründe 2013 yılında en fazla programlı teftiş gerçekleşmiş iken 
2015 yılında ise hiç bir programlı teftiş olmadığı görülmektedir. 2013 yılında iş kazası sayısı 4’tür ve hiç 
bir mesleki hastalık yaşanmamıştır. Kaza sonuçlarına göre ise, ölüm sayısı 2, yaralanma sayısı 3 ve uzuv 
kaybı sayısı 1 olmaktadır. 2014 yılında, en fazla (10) iş kazası yaşanmıştır, mesleki hastalık görülmemiştir. 
Kaza sonuçlarına baktığımızda, ölüm sayısı 3, yararlanma sayısı 7 iken hiç bir uzuv kaybı olayı 
yaşanmamıştır. 2015 yılında ise, iş kazası sayısı 8’dir ve hiç bir mesleki hastalık görülmemiştir. Kaza 
sonuçları ise, ölüm sayısı 5 ve yararlanma sayısı 7’dir. Uzuv kaybı yaşanmamıştır. 
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Tablo 16. Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk Sektöründe Yıllar  İtibariyle 
Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Gemi Yapımı ve 
Deniz 

Taşımacılığı, 
Ardiye ve 

Antrepoculuk 

2013 36 6 1 5 1 0 

2014 124 11 1 8 15 0 

2015 160 3 2 2 4 0 

 
2013 yılında gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk sektöründe 36’tane programlı 
teftiş, 6 iş kazası, 1 mesleki hastalık, 5 ölüm, 1 yaralanma olayı meydana gelmiştir. 2014 yılında, 
programlı teftiş sayısı 124, iş kazası sayısı 11, mesleki hastalık sayısı 11, ölüm sayısı 8, yaralanma sayısının 
15 olduğu görülmektedir. 2015 yılında ise, programlı teftiş sayısında yükselme olduğu (160) 
görülmektedir. İş kazası sayısı 2, mesleki hastalık sayısı 2, ölüm sayısı 2, yaralanma sayısı ise 4 
olmaktadır. Uzuv kaybı ise 3 yılda da gerçekleşmemiştir. Yıllar itibariyle gerçekleştirilen programlı teftiş 
sayıları artmıştır. 

Tablo 17. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş   Kazaları 
ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Sağlık ve 

Sosyal 
Hizmetler 

2013 113 0 0 0 0 0 

2014 0 3 5 2 1 0 

2015 5 1 1 0 1 0 

 
Tablo 17’de sağlık ve sosyal hizmetler sektörünü incelediğimizde, programlı teftiş sayısı 2013’te 113 (en 
yüksek), 2015’te ise hiç teftişin gerçekleşmediği görülmektedir. 2013 yılında, iş kazası, mesleki hastalık, 
ölüm, yararlanma, uzuv kaybı hiç meydana gelmemiştir. 2014 yılında, iş kazası sayısı 3 (en yüksek), 
mesleki hastalık sayısı 5 (en yüksek), ölüm sayısı 2 en yüksek, yaralanma sayısı 1 olmaktadır. 2015 yılında 
baktığımızda ise, iş kazası sayısı 1, mesleki hastalık sayısı 1 ve yaralanma sayısının da 1 olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 18. Konaklama ve Eğlence İşleri Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Konaklama 
ve Eğlence 

İşleri 

2013 4 7 1 10 2 0 

2014 0 10 0 1 8 1 

2015 0 2 0 1 1 0 

 
2013 yılında konaklama ve eğlence işleri sektöründe 4 programlı teftiş, 7 iş kazası, 1 mesleki hastalık, 10 
ölüm, 2 yaralanma olmuştur. 2014 yılında, programlı teftiş olmamıştır, iş kazası sayısı 10’dur ve hiç bir 
mesleki hastalık yaşanmamıştır, ölüm sayısı 1, yaralanma sayısı 8 (en yüksek) olduğu görülmektedir. 
2015 yılında ise, programlı teftiş olmamıştır, iş kazası sayısı 2’dir ve hiç bir mesleki hastalık 
yaşanmamıştır, ölüm sayısı 1, yaralanma sayısı ise 1 olmaktadır.  
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Tablo 19. Savunma ve Güvenlik Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve  Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

 
Savunma 

ve 
Güvenlik 

2013 3 1 0 1 0 0 

2014 2 5 0 4 6 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 
Savunma ve güvenlik sektörünü incelediğimizde programı teftişi 2013 yılında en fazla ve 2015 yılında ise 
hiç uygulanmadığını görülmektedir. 2013 yılında 1 iş kazası olduğunu görülmektedir. Mesleki hastalık ise 
3 yılda da yaşanmamıştır. Kaza sonuçları ise, ölüm 2013 yılında 1 iken 2014 yılında 4’tür. 2015 yılında ise 
hiç ölüm olmamıştır. Yaralanma durum ise, 2013 ve 2015 yıllarında hiç yaşanmamışken 2014 yılında 4 
yararlanma olmuştur. Uzuv kaybı, 3 yılda da görülmemiştir. 

Tablo 20. Genel İşler Sektöründe Yıllar İtibariyle Programlı Teftiş, İş Kazaları ve Sonuçları 

İş kolu Yıl 
Programlı 

Teftiş 
İş Kazası 

Meslek 
Hastalığı 

Kaza Sonucu 

Ölüm Yaralanma 
Uzuv 
Kaybı 

Genel 
İşler 

2013 19 5 0 7 1 0 
2014 4 11 0 4 6 0 
2015 25 9 1 9 11 1 

 
Tablo 20’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, genel işlerde, 2015 yılında en fazla programlı teftişin 
gerçekleştiği ve 25 olduğu, 2014 yılında ise en düşük olduğu (4) görülmektedir. 2013 yılında, 5 iş kazası, 7 
ölüm, 1 yaralanma olduğunu görülmektedir. 2014 yılında, 11 iş kazası (en yüksek), 4 ölüm, 6 yaralanma 
olmuştur. 2013 ve 2014 yıllarında hiç bir mesleki hastalık ve uzuv kaybı yaşanmamıştır. 2015 yılında ise 9 
iş kazası, 1 mesleki hastalık, 9 ölüm, 11 yaralanma ve 1 uzuv kaybı görülmemektedir. 

5. Sonuç 

Araştırma sonucuna göre;  avcılık, gıda sanayi, madencilik ve taş ocakları, petrol, kimya, lastik, plastik ve 
ilaç, dokuma, hazır giyim ve deri, ağaç ve kağıt, iletişim, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, metal, 
enerji, sağlık ve sosyal hizmetler, konaklama ve eğlence işleri sektörlerinde programlı teftişin, iş kazaların 
etkisi olmadığını görülmektedir. İnşaat sektöründe programlı teftiş yüksek olmasına rağmen en çok iş 
kazası yaşanan sektör olmaktadır.  Bankacılık sektöründe üç yıl boyunca hiçbir teftiş olmamsına rağmen 
hiçbir iş kazası yaşanmamıştır. Bunun neden ise bankacılık sektöründe çalışanların müşteri ile birebir iş 
olması ve hemen hemen hiçbir tehlikesi olmamasıdır. Basın, yayın ve gazetecilik sektöründe 2013 yılında 
programlı teftişlerin iş kazalarına etkisi olmuştur. 24 programlı teftiş ile hiç bir iş kazası yaşanmamıştır. 
Çimento, toprak ve cam sektörün 2013 yılında 100 program teftişiyle sadece 5 iş kazası gerçekleşmiştir. 
Taşımacılık sektöründe 2013 yılında programlı teftişin iş kazasında etkisi gözlemlenmiştir. 13 programlı 
teftiş ile 4 iş kazası gerçekleşmiştir. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk sektöründe 
2015 yılında 160 teftiş programlıyla 3 iş kazası yaşanmıştır. Savunma ve güvenlik sektörünün programlı 
teftişin iş kazalarına etkisi 2013 yılında, 3 programlı teftiş ile 1 iş kazası meydana gelmiştir.“Genel işler” 
sektöründe ise 2013 yılında programlı teftiş iş kazalarında etkili olmuştur. 19 programlı teftiş ile 5 iş 
kazası gerçekleşmiştir. “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” sektöründe, 2013 yılında programlı teftiş 
125 ile 3 iş kazası yaşanmasında etkisi olmuştur. 

Yıllar itibariyle genel olarak gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk sektörü ve inşaat 
sektörü dışındaki hemen hemen tüm sektörlerde gerçekleştirilen programlı teftiş sayılarında azalma 
görülmektedir. 2015 yılında madencilik ve taş ocakları, inşaat, gemi yapımı ve deniz taşımacılığı ve genel 
işler sektörlerinde 2013-2014 yıllarına göre yapılan teftişler en fazla sayıdadır. Genel anlamda yapılan 
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teftişlerde yıllara göre bir artış değil bir azalış olduğu görülmektedir. Sadece gemi yapımı ve deniz 
taşımacılığı ile inşaat sektöründe düzenli bir artış olmuştur. Fakat bu teftişler iş kazaları üzerinde anlamlı 
bir etki göstermemiştir. Gıda sanayi, petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç, dokuma, hazır giyim ve deri, 
iletişim, basın yayın ve gazetecilik, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, taşımacılık, sağlık ve sosyal 
hizmetler, konaklama ve eğlence işleri, savunma ve güvenlik sektöründe üç yıl değerlendirildiğinde 
yapılan teftiş sayılarında düzenli bir azalma meydana gelmiştir. 

2013 yılında; gıda sanayi, madencilik ve taş ocakları, dokuma hazır giyim ve deri sektörleri en fazla iş 
kazaları yaşanan sektörlerdir. Fakat madencilik sektöründe 2014 yılında Soma’da yaşanan maden kazası 
sonucu en fazla ölüm oranı yaşanmıştır. 2014 yılında; basın yayın ve gazetecilik, çimento toprak ve cam, 
metal, taşımacılık, Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk, sağlık ve sosyal hizmetler, 
konaklama ve eğlence hizmetleri, savunma ve güvenlik, avcılık, petrol kimya lastik plastik ve ilaç, ağaç ve 
kağıt ile genel işler sektöründe en fazla iş kası oranı meydana gelmiştir.  

Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı’nın tabloları incelendiğinde programlı teftişlerin sektör ve yıl 
bazında incelenmesi sonucunda yaşanan iş kazaları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işgörenler, işletmeler ve ülkenin ekonomisi için önem arz etmektedir. İş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmış olduğu iş yerlerinde iş görenlerin üretkenliği ve işe ilişkin olumlu 
görüşleri artmaktadır. Bu durum işletmenin verimlilik artışını da beraberinde getirecektir. Bunların 
yanında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ülke ekonomileri ve işletmeler meslek hastalıklarının ve iş 
kazalarının yaratmış olduğu maliyetler de azalmış olacaktır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne 
geçilmesi en temelde birey, kurum ve toplum açısından maddi ve manevi kayıpların azaltılması 
bakımından son derece önemli bir konudur (Kabasakal ve Yücebalkan, 2016: 1158). Maddi ve manevi 
kayıpların yok edilebilmesi için verimli ve etkili bir biçimde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği stratejilerine 
gereksinim vardır. İş sağlığı ve güvenliği yalnızca çalışanların sağlık ve güvenlik tedbirlerini sağlamayı 
değil aynı zamanda çevre ve çevrede bulunan diğer kişilere de zarar vermemeyi amaçlamaktadır. Bu 
durum kurumların faaliyet ve eylemlerinden dolayı paydaşların ve üçüncü kişilerin de zarar görmemesini 
öngörmektedir (Korkut ve Tetik, 2013: 457). 

Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının çalışma yaşamının hemen hemen tüm aktörlerine önemli etkileri 
bulunduğu bir gerçektir. Bu etkiler; meslek hastalığı ya da iş kazası geçiren bir işgörenin kendisinin 
katlandığı acıların yanında yakınlarının karşı karşıya kaldıkları eksiklikler, işverenlerin katlandıkları maddi-
manevi yükümlülükler, devletin ödediği iş görememezlik ödenekleri vb. şeklinde sayılabilir. Yani, gerekli 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı ve uygulanmadığı durumlarda, zarar gören ve çeşitli 
maliyetlere katlanan yalnızca çalışanlar ve işverenler değildir. Yeni çıkarılan kanunlar, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları ortaya çıkmadan önce gerekli bir takım tedbirlerin gerçekleştirilmesini öngörmektedir 
(Korkut ve Tetik, 2013: 472). İş yerlerindeki kazalar ancak tehlike kaynağını kaldırarak önlenebilmektedir. 
İnsan faktörü, bir tehlikenin gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Kişilerin yapmış oldukları 
hatalar kişinin kendisini direk etkileyebildiği gibi bu olumsuz etki bir başka kişiyi de etkileyebilmektedir 
(Solymosı, 2016: 206). 

İş kazalarının önlenebilmesi için; 

− Hukuki, teknik ve yönetsel bir takım önlemlerle iş kazaları belirli oranlarda azaltılabilir.  

− İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman, nitelikli kişilerin sayısı arttırılmalıdır. 

− İşgörenler ve yöneticiler iş sağlığı konusunda bilgilendirilerek otokontrol gerçekleştirmeleri 
sağlanmalıdır. 

− Bakanlıklarca yapılan teftiş sayıları arttırılmalıdır. 
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Özet: Kadınlar iş hayatında aktif olarak yer aldığı günden beri, sadece cinsiyetlerinden ve toplumların bu cinsiyete 
yüklediği rol ve sorumluluklar yüzünden farklı davranışlar ve ön yargılarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle emek-yoğun 
olan turizm sektöründe daha zor bir çalışma koşullarında faaliyet göstermektedirler. Bu duruma ek olarak kadınlar, 
bir takım kariyer engelleri ile başa çıkmak zorunda bırakılmaktadırlar. Bu çalışmada, turizm sektöründe işgören ve 
yönetici olarak çalışan kadınların karşılaşmış oldukları kariyer engelleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma 
kapsamını, Malatya ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan bayanlar oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların büyük bir 
çoğunluğunun iş yeteneklerine güvendiği ve turizm sektöründe iş bulmada zorlanmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 
işletme içerisinde cinsel ayrımcılığa ve amirlerinin önyargılarına maruz kaldıkları, yaptıkları işten dolayı aileleri ile 
herhangi bir sorun ile karşılaşmadıkları araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Kadın Çalışanlar, Kariyer Engelleri, Malatya 

Career Obstacles That Women Had Confronted in Tourism Sector: The 
Example of Malatya 

Abstract: Since the day women actively took part in business life, they have been confronting different behaviours 
and prejudices because of only their sexes and roles and responsibilities that societies lay to this sex. They are active 
in more difficult business conditions in tourism sector which is especially labour intensive. In addition to this 
situation, women are obliged to cope with several career obstacles. In this research, career obstacles, which women 
who work as a worker and manager had confronted, were tried to be revealed. Women who work in four and five-
star hotels in Malatya form the scope of research.Questionnaire was used as a data collection technique in the 
research. According to the results of research, ıt was determined that the vast majority of women trust their own 
business abilities and they don’t have difficulty in finding a job in tourism sector. Also, The fact that they were 
exposed to sexual apartheid and prejudices of their bosses in business, they didn’t confront any problem with their 
families because of their jobs are among the results of the research. 

Keywords:  WomenWorkers, CareerObstacles, Malatya 

1. Giriş 

Kariyer kavramı bireyin; para, saygınlık, statü, saygınlık, başarma isteği, daha iyi yaşama biçimi, kişinin 
önüne çıkan fırsatlar, ödüller, terfiler, kişinin tüm yaşamı boyunca gelişimi şeklinde tanımlanabilir, ayrıca 
kariyer, sadece kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı olmayıp, bireyin yaşamı boyunca 
etkileneceği ve kısmen de olsa kontrol altında tutabileceği iş tecrübesi ve faaliyetleriyle bağlantılı bir 
süreçtir(Tunçer,2012: 13). 

Kariyer kavramı, kişinin çalışmak istediği meslek, bölüm, program alanında aşağıdan yukarıya doğru 
ilerlemesini ve bu şekilde ilerlemesi ile fazla ücret ile sorumluluk, saygınlık ve statüye sahip olunması 
olarak tanımlanmaktadır. Kariyer; 
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➢ Örgütün amaçlarını benimseyerek bireysel çıkarları ile eşleştirme gayreti ve aynı zamanda 
uygun görülen iş alanında ilerleme, kendini geliştirme, yükselme gibi isteklerini 
gerçekleştirmeye çalışmasıdır(Koçer,2015: 3), 

➢ Bireylerin çalışma hayatındaki deneyimleri, 

➢ Kişinin meslek hayatı boyunca ilerlemesi yani kademe kademe yükselmesi daha fazla para 
kazanmasına, daha fazla sorumluluk almasına, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmesini 
sağlamaktadır, 

➢ Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde olsun sadece başarılı bir şekilde izlediği yol ve 
çalıştığı alan, 

➢ Bir insanın çalışma hayatı boyunca, herhangi bir iş alanında devamlı olarak yol alması, tecrübe 
ve beceri kazanması olarak tanımlanmaktadır(Günay,2004: 92). 

Kariyer; kişilerin çalıştıkları meslek gruplarında veya iş yaşamında ilerlemek, başarılı bir geçmiş elde 
etmek ve kişinin bu süre boyunca üstlendiği rolleriyle ilgili deneyimlerinin bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Kariyer, bir kişinin çalıştığı süre boyunca iş alanında basamak basamak ve sürekli 
olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları 
işleri, iş yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri içeren bir kavramdır (Taşıyan, Arı ve Duzman,2011: 233). 

2. Kadının Kariyer Engelleri 

Konuyla alakalı farklı ele alınan yazılarda kadınların çalışma hayatındaki engelleri farklı kategorilerde 
sınıflandırmışlardır. Bunlar“karşı cins yöneticiler tarafından koyulan (kadınlarla kurulan iletişim zorluğu 
gibi), kadının kendi hem cinsi olan yöneticiler tarafından koyulan (kraliçe arı sendromu gibi) ve kişinin 
kendi kendine koyduğu (kendini geliştirme isteği olmaması gibi)” olarak üç bölümde 
incelenebilmektedir.Başka bir ifade de ise “çalışılan işletmenin kültürü, iklimi ve uygulamaları” 
olabilmektedir. Başka bir çalışmada ise “destekleyici olmayan bir örgüt kültürü, cinsiyetler ile ilgili 
basmakalıp düşüncelerin olması, kadınçalışanların itirazdan etme ile ilgili sakınca duymaları, aileye 
öncelik vermeleri ve çoğunlukla erkek egemen çevre(toplum)”konu başlıkları içerisinde incelemektedir 
(Yıldız,2014: 74). Kadınların çalışma hayatındaki kariyer engelleri, kadınların çalışma yaşamlarında 
beklediği yükselme, yetki, itibar ve ücret vb. sonuçları elde etmesini engelleyen ve bireyden 
kaynaklanmayan problemleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu engellere “basmakalıp yargılar, 
rol çatışması, rehberlik, iletişim ağları ve ayrımcılık” neden olduğu da görülmektedir(Anafarta, Sarvan ve 
Yapıcı,2008: 115-120). 

Kadınların kariyer engellerinde; akıl hocalarının olamaması, aile-iş dengesizliği, erkeklerin sosyal ağ 
paylaşımları, maddi eşitsizlikler, manevi eşitsizlikler olarak tanımlanabilmektedir (Güzel,2009: 87). İş 
yerinde var olan önyargılı davranış ve tutumların yarattığı engeller, kadının cesaretini kırmakta ve 
ilerlemesini önlemektedir. Kadın elemanın yönetimi altında çalışmak istemeyen erkek elemanların 
sayısının yüksekliği de, işverenlerin kadınları yönetim kademelerinden uzaklaştırmalarına yol açmaktadır. 
Türkiye’de yükseköğrenim eğitimi almış kadın sayısının yükseköğrenim eğitimi almış erkek sayısından az 
olması, kadınların yönetici kadrolarından uzak kalmasına neden olmaktadır(Leblebici ve Karcıoğlu, 2014). 

Kadını çalışanı ucuz ve vasıfsız eleman olarak değerlendiren toplumsal düşünce, istihdam politikalarında 
kadının karşısına engeller çıkmaktadır(Nergiz ve Yemen,2011: 2). Kadınların kariyer engellerinin 
nedenlerini açıklayan: 

➢ İnsan kaynağı yaklaşımı, 

➢ Pazar koşulları yaklaşım, 

➢ Geleneksel yaklaşım,  

➢ Örgütsel faktörler yaklaşımı, 

➢ Önyargılar, olarak ayrı görüşler bulunmaktadır(Öğüt,2006: 9). 
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Kadınların iş hayatlarında üst düzey yönetici kadrolarına gelmelerinde ‘erkek yöneticilerin koyduğu 
engeller, kadın yöneticiler tarafından konulan engeller, kişinin kendi kendine koyduğu engeller olarak 
üçe ayrılmıştır(Örücü,Kılıç ve Kılıç,2007,s.3). Kişinin kariyer sürecinde ilerlerken karşılaştığı sorunlar; 
gözden düşme, işten çıkarılma, stres ve tükenmişlik, engellenme olarak örnek verilebilmektedir. 
(Koçer,2015: 12-13). 

Turizm sektörü göz önüne alınarak kadınların kariyer engelleri ve statüsünü etkileyen durumlar aşağıdaki 
gibi; 

➢ Cam tavan ve anneliğe özgü (maternal) duvarlar, 

➢ Göstermelik ödün verme (tokenism), 

➢ Gelişim fırsatlarının azlığı, 

➢ Kadınların örgütteki yüksek kademelere gelmesiyle ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, 

➢ Örgüt iklimi, 

➢ Resmi olmayan iletişim ağlarına ulaşamamaları veya dışında bırakılmaları, 

➢ Geleneksel işe alma metotları, 

➢ İş-aile çatışması, 

➢ İş yükünün fazla olması (ev işleri, çocuk bakımı vs.), 

➢ Sosyal olmayan uzun çalışma saatleri, 

➢ Esnek çalışma saatlerinin yokluğu, 

➢ Eğitim ve hizmet içi eğitimde eşitsizlikler, 

➢ Toplum ve ailenin beklentileri, 

➢ Yetersiz çocuk bakımı düzenlemeleri, 

➢ ‘Kadının yeri evidir’ gibi önyargılar, 

➢ ‘Erkekler ekmek kazanır’ ve ‘kadın daha az kariyer düşünmelidir’ gibi cinsiyet ayrımcılıkları 
yapılmakta ve kadınlar yukarıdaki gibi sebeplerden dolayı engellenmektedir(Tükeltürk ve 
Perçin,2008: 15-16). 

Türkiye gibi geleneksel görüşe sahip olan ülkelerde kadınlara genellikle en çok yakıştırılan meslek 
gurupları daha çok hemşirelik ve öğretmenlik olarak ön plana çıkmaktadır. Fakat günümüz şartları 
dikkate alındığında meslek grupları içerisinde kadınlar avukatlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgisayar 
bilimleri, mühendislikler vb. alışık olunmayan meslek grupları içerisinde de bayanları yavaş yavaş görmek 
mümkün olmaktadır. Toplumun uygun görmediği meslek gruplarını seçen kadınların iş ortamında cinsel 
taciz, bayan rol model ve mentora ulaşmadaki sınırlılık, soyutlanmaya kadar ulaşan özel kısıtlılıklarla 
karşılaşabilmektedir(Soysal ve Baynal,2016: 228). 

Yapılan araştırmalara göre kadınların tepe noktalara gelme önündeki engeller şunlardır; Kadınların çocuk 
büyütmek için kariyerlerini durdurmaları, mühendislik, işletme, liderlik becerilerinden yoksun oldukları 
düşüncesi, evlilik ve çocuk kadınların tam gün kendilerini işlerine vermede engel oluşturduğunun 
düşünülmesi, genellikle insan kaynakları alanındaki kariyerleri tercih etmeleri, tepe yöneticisi olmaları 
için gerekli beceri ve tecrübeleri azdır, duygusal olmaları nedeniyle yönetim becerisinden 
yoksundurlar(Aytaç,2000: 909). 
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3. Literatür İncelemesi 

Kadınların aktif olarak çalışma hayatında yer almalarından bu yana sayı bakımından sürekli bir artış 
göstermektedir. Geçmişte tarım sektörüne yoğunlaşan kadınlar, hizmet ve sanayi kollarına da yönelerek 
varlıklarını bu alanlarda artırmaktadırlar.Konaklama işletmeleri üretim özelliği ve yapısı gereği hizmet 
sektörü içerisinde yer almaktadır. Konaklama işletmeleri yapısı itibari ile bünyesinde kadın istihdamına 
daha çok yer vermekte, bununla birlikte yönetim kademelerinde kadınların yer almasına rağmen, vasıfsız 
birimlerde daha çok kadın çalışanlara yer verilmektedir(Akşit,2014: 86). 

Kadınların çalışma hayatlarında belirli bir çalışma statüsüne eriştikten sonra kademelerindeki en yüksek 
noktaya ulaşmalarını engelleyen görünür veya görünmez düzeydeki faktörler “cam tavan veya cam tavan 
sendromu” adı verilen bir kavramla karşılaşılmaktadır(Şiyve,2004).Cam tavan kavramı 1970’li 
dönemlerde ABD’deortaya atılmış, temeli ise gerek toplumsal önyargı gerekse kadınlara karşı geçmişten 
gelen bakış açıları ve kalıplara dayanan, çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki yükselişlerini 
güçleştiren yapay engeller olarak tanımlanmıştır (Akşit,2014: 91-92). 

1986’da Wall Street Journalgazetesinde “İş Yaşamında Kadın” konulu bir haberde kullanılmış ve 
‘işletmelerde, hükümet ile ilgili işlerde, eğitimde ve kâr amacı gütmeyen kurumlarda kadınların tepe 
noktalara gelmek için karşılaştıkları engeller’ olarak açıklanmıştır. Cam tavan kavramı sadece kadınları 
ilgilendiren bir kavram olarak tanımlanmamış, etnik azınlıklar ile erkek çalışanlarında kadınların 
yaşadıkları sorunlar ile karşılaştıkları ve bunları da cam tavanda yapay bariyerler ile açıklamanın mümkün 
olduğu ortaya konulmuştur(Bingöl, Aydoğan, Şenel ve Erden,2011: 117). 

Turizm sektöründe ve işletmelerinde aynı zamanda bütün sektörlerde kadın yöneticilerin yetenekleri ve 
başarıları göz ardı edilmektedir; bu durum cam tavan sendromu olarak açıklanmaktadır. Bu 
kavramkonaklama işletmelerinde çalışan kadınların katkılarını olumsuz etkileyebileceği gibi, performans 
ve verimleri üzerinde de olumsuz etkilemektedir(Günden, Korkmaz ve Yahyaoğlu,2012: 1-2). 

Cam tavan sendromu olarak kadınlar ve üst yönetim arasında yer alan, çalışanların başarı ve 
yetkinliklerinin önemsemeden, belirli pozisyonlara kadar ilerleyebilmeleri, sebeplerinin tam olarak 
ortaya konamayan neden ve kalıplaşmış önyargılardan kaynaklı, işletmelerin üst yönetim kadrolarına 
terfilerinin engellenmesi ve bu engellerin açıkça görülmeyen(invisible), aşılamayan engeller ile 
kadrolarından uzaklaştırılmaları olarak ifade edilmiştir(Hoşgör, Hoşgör ve Memiş,2016: 347; Mızrahi ve 
Aracı,2010: 150). 

Cam tavan, örgütsel bir takım işlem ve kararlar veya örgütteki insanların sahip oldukları önyargılar 
tarafından oluşturulan, kadın çalışanların örgütte üst yönetici pozisyonlarına gelmelerini engelleyen, 
ancak herhangi bir şekilde görünür olmayan yapay engellerdir(Akt. Özyer ve Azizoğlu, 2014: 96) 

Aytaç’a (2000) göre, kadınların kariyerini engelleyen şeffaf tavanlar diye tabir edilen, işletmelerin 
rekabet üstünlüğü elde edebilmek için gerekli olan farklı ve çeşitli yeteneklere sahip kişilerin üst düzey 
yönetimde görev alamamalarına ve özelliklerine bakılmaksızın işletmenin kârlılığına ve sağlığına katkıda 
bulunabilecek yeteneklerin kullanılmamasına neden olmaktadır. Kısaca kadınların üst düzeylere 
ulaşmalarını yavaşlatan veya durduran engeller bulunmaktadır. Bu tavan, kırılması oldukça zor bir engel 
olarak görülmektedir. Gerçekten de, çok az kadın bu engelleri aşarak tepe yönetime ulaşabilmektedir. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin (CEDAW) birinci 
maddesinde, kadınlara karşı ayrımcılığı “İşbu Sözleşmeye göre, “kadınlara karşı ayrımcılık” deyimi, 
kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, 
sosyal, kültürel, sivil ve diğer alanlardaki insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, 
kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını yerine getirmeyen ya da ortadan kaldıran ya da bunu 
amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, dışlama ya da sınırlama anlamına 
gelecektir” şeklinde ayrıntılı olarak tanımlamaktadır(Akt. Arabacı, 2012: 99). 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

17 

 

4. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan kadınların üst düzey yönetici kadrolarına yükselmelerinin 
önündeki engellerin belirlenerek ve cam tavan sendromu ile karşılaşıp karşılaşmadıkları belirlenerek otel 
işletmelerinde çalışan kadınlar üzerine etkisinin ortaya konulmasıdır. Bundan hareketle; kadın 
çalışanların karşılaştığı sorunlar incelenerek, sorunların kadın çalışanların çalışma hayatlarında ne kadar 
etkili olduğunu tespit etmek üzere bu araştırmanın yapılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.Çalışmada 
veri toplama yöntemi olarak anket tekniği ve ikincil verilerden yararlanılmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılanların demografik özelliklerini belirlemeye yardımcı soruları 
kapsarken; ikinci bölümde ise kadın çalışanların karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmaya yönelik 
sorular bu Güzel(2009)’in kullandığı ölçek temel alınarak uygulama yapılmıştır.Çalışmanın evreni Malatya 
ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan bayanlar oluşturmaktadır. Bu otellerden dört tanesi 5 yıldızlı, altı 
tanesi 4 yıldızlı otellerden oluşmaktadır ve bu oteller şehir merkezinde olduklarından dolayı rahat 
ulaşılabilecek konumlarda bulunmaktadırlar. Bu otellerde çalışan toplam 36 kadın çalışan üzerinde anket 
uygulaması yapılmıştır. Bu otellerden bazıları turizm belgeli ve bazıları da özel belgeli işletme 
gruplarından oluşmaktadır.Çalışma Malatya ilini kapsıyor olması, Malatya ilindeki sadece 4 ve 5 yıldızlı 
otellere uygulanmış olması ve Malatya’nın çok fazla gelişmemiş bir sanayi ve turizm şehrinin olmaması 
nedeni ile otel sayısının fazla olmaması ve bir tatil yöresinde bulunan otellerde çalışan kadın sayılarından 
daha az sayıda kadın işgörenin çalışıyor olması, araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

5. Araştırmanın Bulguları 

Gerçekleştirilen uygulama sonucunda elde edilen veriler, 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanlarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

 n %  n % 

Yaş Grubu Çalışma Süreleri 
20-29 19 52,8 1 yıl ve altı 10 27,8 
30-39 11 30,6 1-5 yıl 22 61,1 
40-49 5 13,9 6-9 yıl 2 5,6 
50 ve üzeri 1 2,8 10-13 yıl 1 2,8 
Toplam 36 100,0 14 yıl ve üzeri 1 2,8 

Medeni Durumları Toplam 36 100,0 

Evli 14 38,9 Çalıştıkları Departman 
Bekâr 22 61,1 Ön büro 6 16,7 
Toplam 36 100,0 Servis 13 36,1 

Eğitim Düzeyi Mutfak 1 2,8 
İlköğretim 3 8,3 Kat hizmetleri 11 30,6 
Ortaöğretim 14 38,9 Diğer 5 13,9 
Önlisans 12 33,3 Toplam 36 100,0 

Lisans 5 13,9 Gelir Düzeyi 
Yüksek Lisans 2 5,6 1001-1500 TL 33 91,7 
Toplam 36 100,0 1501-2000 TL 2 5,6 

Çalışılan İşletme Türü 2001 TL ve üstü 1 2,8 
5 Yıldızlı 25 69,4 Toplam 36 100,0 
4 Yıldızlı 11 30,6    
Toplam 36 100,0    

 
Araştırmaya katılan katılımcılar ile ilgili demografik verilere Tablo 1.’de yer verilmiştir. Bu verilere göre, 
katılımcıların %52,8’i 20-29 yaş aralığındadır. %30,6’sı 30-39 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğunun genç yaş grubu içerisinde yer aldığı 
görülmektedir.Araştırmaya katılan katılımcıların %61,1’i bekar, %38,9’u evlidir.Araştırmaya katılan 
katılımcıların %38,9’u ortaöğretim, %33,3’ünün önlisans mezunu oldukları belirlenmiştir.Katılımcıların 
çalıştıkları işletmelerin, %69,4’ü 5 yıldızlı %30,6’sı 4 yıldızlı otel işletmeleri olduğu saptanmıştır. 
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Katılımcıların çalışma süreleri incelendiğinde % 61,1’inin 1-5 yıl arasında çalışmış oldukları görülmektedir. 
Çalışılan departman sıralamasında ise ilk sırada %36,1 ile servis departmanı, ardından da %30,6 ile kat 
hizmetleri yer aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların gelir düzeyleri incelendiğinde, otel işletmelerinde 
çalışan kadınların %91,7’sinin 1001-1500 TL arasında gelire sahip oldukları belirlenmiş olup bu aralıkta 
ücret alan çalışanların asgari ücret aldığı düşünülmektedir. %2,8’inin ise 2001 TL ve üzeri ücret aldıkları 
ve otelde yönetici düzeyinde çalışıyor oldukları düşünülmektedir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri 
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 n % n % n % n % n % n % 

Gelecekteki işimde iyi yerlere 
geleceğimden eminim. 

- - 2 5,6 2 5,6 5 13,9 5 13,9 22 61,1 

Kariyer planları sebebiyle fikir 
değiştiririm. 

1 2,8 3 8,3 5 13,9 2 5,6 16 44,4 9 25,0 

Kariyer tercihlerimi sınırlandıran 
engellerim var. 

2 5,6 15 41,7 5 13,9 1 2,8 10 27,8 3 8,3 

Amirlerim çalışma disiplinimi 
beğenir. 

1 2,8 1 2,8 - - - - 5 13,9 29 80,6 

Yaptığım işten sıkılmıyorum 1 2,8 1 2,8 4 11,1 2 5,6 6 16,7 22 61,1 

Turizm sektöründe iş bulmada 
zorlanmıyorum. 

1 2,8 8 22,2 5 13,9 1 2,8 9 25,0 12 33,3 

İş yeteneklerim konusunda kendime 
güveniyorum. 

- - 1 2,8 - - 1 2,8 2 5,6 32 88,9 

İşim nedeniyle başka şehre 
taşınmak istemem. 

- - 7 19,4 2 5,6 - - 7 19,4 20 55,6 

Aynı kademedeki meslektaşlarımla 
aynı ücreti alırım. 

1 2,8 4 11,1 4 11,1 5 13,9 3 8,3 19 52,8 

Bu işi yapma konusunda kararlıyım - - 2 5,6 1 2,8 5 13,9 8 22,2 20 55,6 

 
Tablo 2. incelendiğinde, araştırmaya katılan kadınlara sorulan ‘Gelecekteki işimde iyi yerlere 
geleceğimden eminim’ ifadesine %61,1’i tamamen katıldığını, %44,4’ü kariyer planı sebebiyle iş 
değiştiririm sorusuna kısmen katılarak fikir değiştirebileceğini, %41,7’si kariyer tercihlerini sınırlandıran 
engellerinin olmadığını ifade etmişlerdir. %80,6’sı amirlerim çalışma disiplinini beğendiğini, %61,1’i 
yaptığı işten sıkılmadığını, %33,3’ü turizm sektöründe iş bulmada zorlanmadığı saptanmıştır. Araştırmaya 
katılan kadınların %88,9’u iş yetenekleri konusunda tamamen kendilerine güvendikleri, %55,6’sı işi 
nedeniyle başka şehre taşınmak istemediğini, %52,8’i meslektaşları ile tamamen aynı ücreti 
aldıkları, %55,6’sının bu işi yapma konusunda tamamen kararlı olduğu saptanmıştır. Araştırma 
sorularından bazılarına cevap vermeyen katılımcıların yanıt vermedikleri ifadeler “belirtmemiş” olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri-2 
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 n % n % n % n % n % n % 

Bu mesleği yapma konusunda 
kararlıyım 

1 2,8 2 5,6 2 5,6 4 11,1 8 22,2 19 52,8 

İşimde ilerleme konusunda hayal 
kırıklıkları yaşamıyorum 

- - 8 22,2 8 22,2 3 8,3 6 16,7 11 30,6 

İşime olan ilgim arttı - - 4 11,1 5 13,9 2 5,6 9 25,0 16 44,4 

Ekonomik nedenlerden dolayı işimi 
değiştiririm 

- - 3 8,3 2 5,6 2 5,6 10 27,8 19 52,8 

Terfilerde cinsiyet ayrımcılığı 
yaşamadım 

- - 6 16,7 6 16,7 4 11,1 4 11,1 16 44,4 

Kariyerimle ilgili konularda olgun 
kararlar alırım 

1 2,8 1 2,8 1 2,8 1 2,8 3 8,3 29 80,6 

Bu iş yerinde danışabileceğim veya 
bana model olabilecek biri vardır 

- - 11 30,6 8 22,2 4 11,1 4 11,1 9 25,0 

İşe başvurularda cinsiyet ayrımcılığı 
yaşamadım 

- - 7 19,4 6 16,7 3 8,3 3 8,3 17 47,2 

Amirlerim cinsiyet ayrımcılığı 
konusunda önyargılı değildir 

1 2,8 2 5,6 1 2,8 4 11,1 8 22,2 20 55,6 

 
Tablo 3.’te Tablo 2.’de olduğu gibi araştırmaya katılan kadınların kariyer ile ilgili görüşleri incelenmiştir. 
Araştırmaya katılan kadınlar ‘bu mesleği yapma konusunda kararlıyım’ ifadesine %52,8 oran ile tamamen 
katıldıkları görülmüştür. Kadınların %30,6’sı işinde ilerleme konusunda hayal kırıklığı 
yaşamadığını, %44,4’ünün işine olan ilgisinin arttı, %52,8’inin ekonomik nedenlerden dolayı iş 
değiştirebileceklerini, %44,4’ünün terfilerde ayrımcılık yaşamadığı saptanmıştır. Kadınların %80,6’sı 
kariyerleri ile ilgili konularda olgun kararlar aldıklarını, %30,6’sı iş yerinde rol model olabilecek birinin 
olmadığını, %47,2’si işe başvurularda cinsiyet ayrımcılığı yaşamadıklarını ve %55,6’sı da amirlerinin 
cinsiyet ayrımcılığı konusunda önyargılı olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

20 
 

 

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri-3 
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 n % n % n % n % n % n % 

Kadınların erkekler ile aynı ücreti 
aldığını düşünüyorum 

1 2,8 5 13,9 1 2,8 6 16,7 8 22,4 15 41,7 

İşimde yükselme ihtimali vardır - - 3 8,3 3 8,3 6 16,7 9 25,0 15 41,7 

Kadınların her işi yapabileceğini 
düşünürüm 

- - 1 2,8 1 2,8 2 5,6 7 19,4 25 69,4 

Olası terfiler konusunda önceden 
bilgi edinirim 

1 2,8 7 19,4 3 8,3 7 19,4 8 22,2 10 27,8 

İşim beni tatmin ediyor - - 3 8,3 5 13,9 1 2,8 13 36,1 14 38,9 

İşimin duygusal ve fiziksel şartları 
ile baş edebilirim 

- - 2 5,6 1 2,8 1 2,8 6 16,7 26 72,2 

Bu iş için yeterli öğretime sahibim - - 2 5,6 5 13,9 1 2,8 8 22,2 20 55,6 

Bu iş için yeterli deneyime sahibim - - 1 2,8 2 5,6 2 5,6 12 33,3 19 52,8 

Kadınların her türlü işi 
yapabileceğine inanırım 

- - 2 5,6 1 2,8 2 5,6 7 19,4 24 66,7 

Amirlerim eğitim konusunda beni 
destekler 

- - 1 2,8 4 11,1 8 22,2 9 25,0 14 38,9 

 
Araştırmaya katılan kadınların %41,7’si erkekler ile aynı ücreti aldıklarını düşünürken, %41,7’si işinde 
yükselme ihtimali olduğunu, %69,4’ü kadınların her türlü işi yapabileceğini, %27,8’i olası terfilerde 
önceden tamamen bilgisi olduğunu ve %22,2’si de kısmen bilgisi olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya 
katılan kadınlara ‘işiniz sizi tatmin ediyor mu’ sorusuna %38,9’u tamamen katılmış ve %13,9’u fikrinin 
olmadığını belirtmiş, %72,2’si işi ile ilgili duygusal ve fiziksel şartları ile baş edebileceği, %55,6’sı yeterli 
öğretime sahip olduğunu ve %52,8’i de yeterli deneyime sahip olduğunu belirtmiştir.%66,7’si kadınların 
her türlü işi yapabileceğini, %38,9’u amirlerinin eğitim alma konusunda kendilerinin desteklediklerini 
belirtmişlerdir. 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

21 

 

 

 

 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri-4 
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 n % n % n % n % n % n % 

İş yerimde medeni durumuma göre 
ayrımcılık yapılmaz 

- - 2 5,6 6 16,7 3 8,3 7 19,4 18 50,0 

Doğru destek ve yönlendirme ile 
kadınların her işi yapabilir 

- - 2 5,6 1 2,8 1 2,8 6 16,7 26 72,2 

İşim yüzünden ailemle sorun 
yaşıyorum 

2 5,6 19 52,8 7 19,4 - - 5 13,9 3 8,3 

Evimde yaşadığım sorunlar işimi 
etkiler 

1 2,8 18 50,0 8 22,2 - - 5 13,9 4 11,1 

Belli işlerin kadınlar için uygun 
olmadığını düşünüyorum 

2 5,6 11 30,6 6 16,7 1 2,8 10 27,8 6 16,7 

İşimle ilgili kişilik özelliklerine sahibim 1 2,8 - - 2 5,6 - - 7 19,4 26 72,2 

Özgüvenim genel olarak yüksektir - - - - 2 5,6 1 2,8 4 11,1 29 80,6 

 
Araştırmaya katılan kadınlara yöneltilen ‘iş yerinde medeni durumunuza göre ayrımcılık yapılmaz’ 
ifadesine %50,0 oran ile tamamen katılarak, işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı yapılmadığını 
belirtmişlerdir. %72,8’i kadınların doğru destek ile her işi yapabileceğini ifade etmişlerdir. “İşimden 
dolayı ailemle sorun yaşıyorum”ifadesine %52,8 oran ile kadınların katılmadıkları görülmektedir. 
“Evimde yaşadığım sorunlar işimi etkiler”ifadesinekadınların %50,0’sı tamamen katılmadıkları yani 
işlerini etkilemediklerini belirtmişlerdir. Kadınların %30,6’sı belli işlerin kadınlar için uygun olmadığı 
ifadesine tamamen katılmadıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %72,2’sinin iş ile ilgili 
kişilik özelliklerine sahip olduklarını, %80,6’sının öz güveninin yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri-5 
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 n % n % n % n % n % n % 

İş ile ilgili değerlerimden 
eminim 

- - - - 1 2,8 1 2,8 8 22,2 26 72,2 

Dini inançlarım işime bakış 
açımı etkiler 

- - 27 75,0 2 5,6 1 2,8 1 2,8 5 13,9 

Genel olarak iş yerindeki 
engeller kadınların kariyerini 
olumsuz etkiler 

- - 9 25,0 3 8,3 5 13,9 7 19,4 12 33,3 

Genel olarak toplumsal 
engeller kadınların kariyerini 
olumsuz etkiler 

- - 5 13,9 2 5,6 3 8,3 13 36,1 13 36,1 

Kariyerimin geri kalanını iş 
yerimde geçirmekten mutlu 
olurum 

1 2,8 3 8,3 4 11,1 2 5,6 10 27,8 16 44,4 

İş yerimin sorunlarını kendi 
sorunlarım gibi hissediyorum 

- - 4 11,1 7 19,4 2 5,6 8 22,2 15 41,7 

İşyerimde kendimi ailenin bir 
parçası olarak hissetmiyorum 

- - 12 33,3 3 8,3 2 5,6 8 22,2 11 30,6 

İşyerime karşı duygusal bir bağ 
hissetmiyorum 

1 2,8 13 36,1 4 11,1 3 8,3 8 22,2 7 19,4 

 
Araştırmaya katılan kadınlara sorulan ‘iş ile ilgili değerlerimden eminim’ ifadesine %72,2’si tamamen 
katılarak emin olduklarını, %75,0’i dini inançların işe bakış açısını etkilemediğini, %33,3’ü ‘genel olarak iş 
yerindeki engeller kadınların kariyerini olumsuz etkiler’ ifadesine tamamen katıldıklarını, %36,1’i ‘genel 
olarak toplumsal engeller kadınların kariyerini olumsuz etkiler’ ifadesine tamamen 
katıldıklarını, %44,4’ünün ‘kariyerimin geri kalanını iş yerimde geçirmekten mutlu olurum’ ifadesine 
tamamen katıldıklarını belirtilmişlerdir.Araştırmaya katılan kadınlara sorulan ‘İş yerimin sorunlarını kendi 
sorunlarım gibi hissediyorum’ ifadesine %41,1’inin tamamen katıldığı, ‘işyerimde kendimi ailenin bir 
parçası olarak hissetmiyorum’ ifadesine %33,3’ünün tamamen katılmadığı ve %30,6’sının ise tamamen 
katıldığı tespit edilmiştir. ‘İşyerime karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum’ ifadesine %36,1’i tamamen 
katılmadığını yani işyerine karşı bir bağ hissettiği saptanmıştır. 
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Tablo 7. Araştırmaya Katılan KadınlarınKariyer İle İlgili Görüşleri-6 
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İş yerime karşı güçlü bir aidiyet 
duygusu hissetmiyorum 

- - 10 27,8 4 11,1 3 8,3 9 25,0 10 27,8 

Şu an işyerimden ayrılmaya karar 
verirsem hayatımın büyük bölümü 

olumsuz etkilenir 
2 5,6 8 22,2 4 11,1 1 2,8 8 22,2 13 36,1 

Şu an işyerimde kalmam, bir istek 
olduğu kadar zorunluluktur 

1 2,8 5 13,9 2 5,6 1 2,8 12 33,3 15 41,7 

İşyerimden ayrılmama 
nedenlerimden biride olası işyeri 

alternatiflerinin azlığıdır 
- - 9 25,0 2 5,6 1 2,8 5 13,9 19 52,8 

İşyerimde çalışmaya devam 
etmek için herhangi bir zorunluluk 

hissetmiyorum 
- - 3 8,3 8 22,2 3 8,3 9 25,0 13 36,1 

Benim için avantajlı olsa bile, 
işyerimden şimdi ayrılmak bana 

doğru gelmiyor 
- - 5 13,9 5 13,9 1 2,8 11 30,6 14 38,9 

İşyerim benim bağlılığımı hak 
ediyor 

1 2,8 4 11,1 11 30,6 2 5,6 8 22,2 10 27,8 

İşyerimdeki sorumlulukların 
nedeniyle işten ayrılmamın doğru 

olmayacağını düşünüyorum 
- - 2 5,6 5 13,9 4 11,1 12 33,3 13 36,1 

Kariyer gelişimim açısından 
işyerime çok şey borçluyum 

- - 10 27,8 5 13,9 1 2,8 12 33,3 8 22,2 

 
Araştırmaya katılan bayanlara sorulan ‘işyerime karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissetmiyorum’ 
ifadesine %27,8 oranında tamamen katılmıyorum ve tamamen katılıyorum yönünde cevapları verdikleri 
görülmektedir. %36,1’i ‘şu an işyerimden ayrılmaya karar verirsem hayatımın büyük bölümü olumsuz 
etkilenir’ ifadesine tamamen katılarak bu işletmede çalışmanın kendileri açısından büyük bir önem arz 
ettiğini ifade etmişlerdir.  %41,7’si ‘şu an işyerimde kalmam, bir istek olduğu kadar zorunluluktur’ 
ifadesine tamamen katıldığını, %52,8’i iş yeri alternatiflerinin azlığını, %36,1’i işyerinde çalışma 
zorunluluğu hissetmediğini, %38,9’u avantajlı olsa bile şuan işyerinden ayrılmayı doğru 
bulmadığınıbelirtmiştir. Araştırmaya katılan kadınlara ‘işyerim benim bağlılığımı hak ediyor’ 
ifadesine %30,6’sı kısmen katılmadığını, %36,1’i iş yerindeki sorumluluk nedeni ile işten ayrılmanın doğru 
olmayacağını’ ifadesine tamamen katıldığını, %33,3’ü de kariyer gelişimi için işyerine kısmen borçlu 
olduğunu belirtmiştir. 
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6. Sonuç ve Öneriler  

Cam tavan etkisi kadınların kariyer engellerinde en büyük rolü üstlenmektedir ve çalışma yaşamında 
kadınların yükselmesinin önündeki engellerdendir. Bu engeller kadın çalışanların, kadın veya erkek 
yöneticileri ya da erkek meslektaşları, çalışan kadının kendisi tarafından, genel olarak toplumun kadına 
yüklediği rollerden kaynaklı kadının yeteneklerini gösterememesini ve üst düzey yöneticilik statülere 
geçilmesini engellemektedir. Bu araştırmada bir alan çalışması olup, kadın çalışanların kariyerlerindeki 
engellerin neler olduğuna dair veriler elde etme amacı hedeflenmiştir ve bu sebeple literatürdeki 
bilgilerin gerçek hayatta ne kadar gerçekleştiği bilgilerine ulaşılmak istenmiştir. Bu araştırma sonuçları 
incelendiğinde konaklama işletmelerinde çalışan kadınlara yöneltilen ‘kariyer engelleri’ olup olmadığı 
sorulduğunda verilen cevaplar genel olarak iş yerindeki ve toplumsal engellerin kariyerleri olumsuz 
etkilediği ve ayrımcılık yapıldığı katılımcılar tarafından onaylamış olduğu belirlenmiştir. İşlerinden 
ayrılmalarının hayatlarını olumsuz etkileyeceği ve çalışma zorunluluklarının olduğu, iş alternatiflerinin az 
olduğu sonuçları saptanmıştır. Kadın çalışanların önlerindeki engelleri kaldırmada, toplumdaki kadın 
algılarını değiştirmek, kadınların kendilerine toplum tarafından konulan engelleri yıkmalarını sağlayacak 
düşüncelerin oluşmasını sağlama ve kadınların kariyer yapmaları konusunda kararlı, tutarlı ve hırslı 
davranmaları, kadın çalışanların çalışma şartlarının devlet tarafından iyileştirilmesi, korunması ve 
güvence altına alınması, yöneticilerin; kadınlar yapamazlar, beceremezler, akıl edemezler düşüncelerinin 
değiştirilmesi onlarında düşünen, çalışan birer birey olduğunu kabul etmeleri gerekmektedir. 
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Sömürüsü 
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1Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı 

1. Giriş 

İnsan toplumun varoluşsal edimi olan iletişimle ilgili çalışmalar, alanın doğası gereği disiplinler arası 
olmak zorundadır. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi iletişim alanında da yapılan 
araştırmaların, kavramlaştırmaların ve nihayet kuramsallaştırmaların, söz konusu faaliyetleri 
yürütenlerin dünyayı anlama ve yorumlama tarzlarına bağlı olarak şekillendiği de açıktır. 

İletişime ekonomi politik yaklaşımın, Karl Marx’ın kendisinden önce Adam Smith ve David Ricardo gibi 
burjuva liberal iktisatçıların ekonomi politik yaklaşımlarını eleştirerek geliştirdiği kapitalist sistemin 
ekonomik analizinden temellendiği için, eleştirel ekonomi politik yaklaşım olarak nitelendirilmesi doğru 
olacaktır. Çünkü Marx’ın kült eseri Kapital’in alt başlığı “Ekonomi Politiğin Eleştirisi”dir ve Almanca ilk 
baskısına yazdığı önsözde işaret ettiği gibi Kapital aslında yazarın 1859 tarihli Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı adlı eserinin devamı niteliğindedir (2011, s.17).   

Eleştirel ekonomi politik yaklaşımın, Marx’ın kapitalizm analizinin meta üretimi, emek gücü sömürüsü, 
sermaye birikimi ve kâr gibi temel kategorilerinin iletişim alanına izdüşümlerinin kavramsallaştırılması 
olduğu söylenebilir. Değişik versiyonları olsa da, temel bakış açısı, liberalizmin savunduğunun tersine 
kapitalist sistemin özünde bir sömürü sistemi olması ve medyanın da bu sistemin temel gerekliliklerine 
göre hareket etmesidir.  

Bu çalışmada, iletişim alanında eleştirel ekonomi politik yaklaşımının gelişimine kısaca değinildikten 
sonra Marksist iletişim çalışmaları alanında son yıllarda en göze çarpan akademisyenlerin başına gelen 
Christian Fuchs’un enformasyon ve iletişim teknolojileri çerçevesinde dijital emek ve dijital emek 
sömürüsünü ele aldığı Digital Labour and Karl Marx (2014) eserine odaklanılmıştır. Buradan hareketle 
kurumsal sosyal medya alanında dijital emek sömürüsünün mekanizması ortaya konulmuştur. Emek-
sermaye karşıtlığı çerçevesinde dijital emek sömürüsünün sonucunda oluşan dijital sermaye ve bu 
sermaye temelindeki e-business iş modellerine ise bu çalışmanın kapsamı dışında kaldıkları için 
değinilmemiştir. Çalışmanın araştırma kısmında kurumsal sosyal medya kullanıcılarının dijital emek 
sömürüsünün farkında olup olmadıkları bir saha çalışmasıyla ölçülmüştür. Keşfedici araştırma türünde 
olan bu saha çalışmasında örnekleme yöntemi olarak amaçlı örneklemeye, veri toplanmasında ise anket 
yöntemine başvurulmuştur. Bu örneklem türünün seçimi, saha çalışmasının Galatasaray Üniversitesi 
öğrencileri arasında yapılmasına ve ankete katılanların sosyal medya kullanma alışkanlıklarının yanı sıra 
bilinç düzeylerinin de yüksek olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Bu çalışmasının amacı, kuşkusuz, kapitalizmin kitleleri eğlendirirken bile sömürüyor olması gerçeğinin 
deşifre edilmesi ve alternatif sosyal medyaya olan ihtiyacın vurgulanmasıdır.  

2. Kuramsal Çerçeve Olarak Eleştirel Ekonomi Politik 

Marx, analizine kapitalist toplumun temel hücresi olan ve onun tüm özelliklerini taşıyan metadan başlar. 
O, Kapital’de öz olarak şunları söyler: Her meta ihtiyaç karşılama özelliğinden dolayı kullanım değeri, 
pazarda başka metalarla değişime sokulması özelliğiyle de değişim değeri ya da değer olmak üzere ikili 
bir yapıya sahiptir. Tarihsel gelişim içinde meta üretiminin genişlemesiyle birlikte meta (M)- meta (M) 
değişimine para (P) aracılık eder ve süreç M-P-M şeklini alır. Kapitalizm koşullarında bu süreç, yani satın 
almak için satma işlemi, yerini daha fazlaya (P') satmak için satın almaya bırakır ve formül P- M- P' 
biçimine dönüşür. İşçinin emek gücü pazardaki diğer metalar gibi bir metadır, ancak değer üretme 
yeteneğine sahip özel bir metadır. Kapitalist pazarda üretim için gerekli olan makine ve hammaddeler 
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gibi diğer metaların yanı sıra işçinin emek gücünü de satın alır ve bunun için ücret biçiminde metanın 
tam fiyatını öder. Kapitalist, satın aldığı emek gücünü üretim sürecine sokarak daha fazla meta üretir ve 
bunları satarak başlangıçtakinden daha fazla para elde eder, yani sermayesini büyütür. Sermayenin bu 
şekilde büyümesi kapitalistin tam değerini ücret olarak ödediği işçinin emek gücünü sömürmesi 
sayesinde gerçekleşir. Çünkü kapitalistin ödediği ücretin o işçinin ertesi gün işe gelmesi için gerekli olan 
asgari yaşam koşullarını sağlayacak olan yani işçinin kendini aynen yeniden üretmesi için gerekli olan 
miktardır. Kapitalist ücret ödeyerek meta olarak emek gücünün kullanım değerini satın alır, oysa emek 
gücü özel bir meta olduğu için değerinden daha fazla meta üretir. Bu fazla üretim artık-üretim,  işçinin o 
üretimde cisimleşen ve karşılığı ödenmeyen emeği de artık-emektir. Kapitalist işte bu karşılığını 
ödemediği artık-değere kâr maskesi altında el koyarak işçileri sömürür ve sermayesini büyütür. Kısacası 
sermaye artık-değer sömürüsüne dayanır, onun sayesinde oluşur ve genişler. Marx’a göre kapitalist 
üretim tarzı kâra endekslidir ve üretilen zenginliklerin kaynağı işçilerin el konulan artık-emekleri yani 
artık-değer sömürüsüdür (2011).  

Marx’ın bu kuramsal çerçevesi içinde iletişim alanına eleştirel ekonomi politik yaklaşımın 

“kaçınılmaz olarak önce kitle iletişiminin tarihsel olarak toplumsal üretim 
tarzları ve üretim ilişkileri içinde konumlandırılmasını gerektirir. Bununla 
birlikte örgütlü etkinlik olarak kitle iletişimin kendi örgütlenme biçimleri, 
ürettiği ürünleri, üretim biçimleri ve üretim ilişkileri ele alınması gereken 
konulardır. Aynı zamanda kitle iletişimin ürettiği emtia ile üretilen veya 
üretilmek istenen ‘izleyici-tüketici’ ile ilişkilerinin, kendine bağlı olan ve 
kendinin bağlı olduğu endüstrilerle olan ilişkilerinin incelenmesi önde gelen 
sorunsallardır.” (Erdoğan & Alemdar, 2005, s.268-269) 

Frank Webster,  eleştirel ekonomi politik yaklaşımın temel ilkelerinden en önemlisi olarak yazılı ya da 
görsel medyada yer alan haberlerin arkasında yatan medyanın sahiplik yapısı, ilan ve reklam gelirleri, 
okuyucu ve izleyicinin tüketim kapasiteleri gibi ekonomik karakteristiklere bakmak olduğunu söyler. 
Çünkü ona göre sözünü ettiği bu ekonomik temel, medyada yer alan içeriğin sınırlarını çizmektedir. İkinci 
olarak bu yaklaşım, holistiktir; yani, enformasyon ve iletişimi bütün bir sosyo-ekonomik sistem 
bağlamında analiz eder. Ekonomi politik yaklaşım ayrıca tarihe, trend ve gelişmelerin 
dönemselleştirilmesine vurgu yapar. Bu çerçevede kapitalizmin gelişiminin farklı dönemlerine ve bu 
dönemlerin ortaya koyduğu özel sınırlara ve fırsatlara dikkat çeker (2006, s. 126). 

İletişim alanında eleştirel ekonomi politik yaklaşımı temel alan çalışmalarda yoğunlaşma esas olarak 
1970’lerden sonra görülmeye başlar. Kanadalı iletişim bilimci Dallas Smythe, 1977 yılında yayınladığı ve 
Avrupalı Marksistleri özellikle maddi tabanın belirleyiciliğini gözden kaçırmakla eleştirdiği 
Communications: Blind Spot of Western Marxism makalesi ile bu alanda tartışmaları tetikler. Smythe, 
medya şirketlerinin aslında izleyicileri reklam verenlere “sattığını”,  onları sömürdüğünü ileri sürerek 
“izleyici metası” kavramını ortaya atar.  

Kısmen Smythe’den esinlenen Christian Fuchs, Eleştirel İnternet Kuramı’nı ortaya attığı ve kapitalist 
internet ekonomisinde Google gibi şirketlerin kullandığı sermaye birikim modelinin analizini yaptığı 
makalesinde şunları söyler (2009, s.75):  

“Marksist eleştiri kavramına dayanan Eleştirel İnternet Kuramı, internet ve 
toplum ilişkisindeki antagonizmaların tanımlanması ve analiz edilmesi olarak 
anlaşılabilir. O, internetin nasıl biçimlendiğini ve çatışma halindeki rekabet 
ve işbirliği güçlerini nasıl biçimlendirdiğini gösterir. Tahakküm ve sömürünün 
nasıl yapılandığının ve interneti nasıl yapılandırdığının, sınıfların oluşumuna 
ve potansiyel sınıf mücadelelerine teknolojik olarak nasıl aracılık ettiğinin 
gösterilmesini hedefler. Toplumsalın henüz kuvveden fiile çıkmamış, internet 
destekli gelişim potansiyellerini saptar ve işbirliği, kendi kaderini tayin, 
katılım, mutluluk ve öz yönetim açısından insani ve toplumsal potansiyelleri 
sınırlandıran yapıları radikal biçimde sorgular.”   



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

28 
 

Çağdaş kapitalizmin üretici güçlerinin enformasyonal ağlar etrafında örgütlendiğini savunan ve bununla 
bize Manuel Castels’i hatırlatan Fuchs, bu ağların kapitalist sermaye birikimini hem geliştirdiğini hem de 
altını kazdığını söyler. Çünkü bir tarafta AT&T, Vodafone, Verizon, Deutsche Telekom, Nippon ve 
Telefonica gibi enformasyon devlerinin hâkim olduğu bir sistem, diğer tarafta bu sistemin kâr mantığına 
karşı toplumsal faydayı temel alan alternatif bir üretim modeli söz konusudur. Belirli ölçüde kapitalizme 
meydan okuyan bu model, ekonomik malları bireysel olarak sahiplenilen mülkiyet olarak değil tüm 
insanların erişebildiği ve herkesin faydalandığı ortak mallar olarak görür. Açık bilgi, açık erişim ve 
işbirliğiyle üretim biçimlerine vurgu yapar. Kaynak kodlarına serbestçe ve ücretsiz olarak erişilmesini 
hedefleyen sanal açık kaynak toplulukları bu modelin felsefesine göre faaliyet gösterirler. Keza 
Wikipedia gibi çevrimiçi ansiklopediler de açık kaynak ilkesinin uygulandığı bilgiye ücretsiz erişim 
sağlayan platformlardandır (2009, s.77-78).    

Burada bir parantez açarak açık kaynak kodlarının kâr ve kapitalizmi ortadan kaldırmadığının ve 
kaldırmayacağının altının çizilmesi gerekir. Tek tek kişiler ve şirketler bu açık kaynak kodlarını kullanarak 
fikri ürünler yaratmakta ve para kazanmaktadır (Weber, 2004, s.3).  Bununla birlikte açık kaynak ilkesinin 
internetin ortak çıkara dayanan bir platform olarak kullanılmasına imkân vermesi asıl öne çıkarılması 
gereken yönü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim açık kaynak hareketleri, dev yazılım 
firmalarının dijital alanı “kapatması”na karşı programcıların dijital araçlar ve web mimarisini kullanarak 
mücadele ettikleri bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Jackson & Kuehn, 2016, s. 415). 

Kapitalizmin internet üzerinde sermaye birikim modeli ile alternatif modeline  dikkat çeken Fuchs,  aynı 
çizgiyi devam ettirerek metalaşmış internet ekonomisi ve metalaşmamış internet ekonomisi kavramlarını 
geliştirir (2009, s.80):   

“Sadece kullanım değeri olan, değişim değeri olmayan ve bu nedenle de 
kullanıcılara bedelsiz olarak ve reklam verenlere yer açılmadan sağlanan 
kârsız armağanlardan oluşan internet ekonomisi, metalaşmamış olarak tarif 
edilebilir. Dosya paylaşan platformlar, Wikipedia, Linux ve Indymedia buna 
örnektir. Metalaşmış internet siteleri ise her zaman kâr yönelimlidir ama 
sundukları mallar zorunlu olarak değişim değerine sahip olması ya da piyasa 
yönelimli olması gerekmez. Bazı hallerde (örneğin Google, Yahoo, MySpace, 
YouTube, Netscape)  kâr amacıyla yüksek reklam fiyatları istenilmesini 
sağlayacak şekilde mümkün olan en fazla sayıda kullanıcıyı çekmek için ücretsiz 
mallar ve platformlar armağan olarak sunulur. Bazı hallerde de dijital ya da 
dijital olmayan mallar internet yardımıyla satılır (örneğin Amazon) ya da 
malların değişimine aracılık edilerek kazanç sağlanır (örneğin eBay). Bu tür 
sitelerin birincil yönelimi araçsal akıldır: yani kâr etme ve yatırılan sermayeyi 
büyütme.” 

Bu çalışmanın konusu olan sosyal medyada dijital emek sömürüsünün mekanizmasının anlaşılması 
açısından Fuchs’un tarif ettiği biçimiyle armağan ekonomisi önemli bir işlev görmektedir. Çünkü mümkün 
olduğunda fazla sayıda kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan hizmetler sayesinde söz konusu platformlar 
üçüncü kişilere satılacak reklam yerlerinin fiyatlarını yükseltebilmekte ve kullanıcıların profil bilgilerini 
reklam verenlere ya da diğer şirketlere satabilmektedir.  Bu çerçevede Fuchs, internet armağan 
ekonomisinin Smythe’in izleyici metasının özel bir biçimi olarak okunabileceğini belirtir (2009, s.81).  

Dijital armağan olgusuna, sosyal medya platformlarının kâr yönelimli işleyişini kabul etmekle birlikte 
kullanıcıların karşılıklı olarak birbirlerini tanımalarına ve sosyalleşmelerine imkân sağlamasına daha çok 
önem veren bir yaklaşım da söz konusudur (Romele & Severo, 2016). Sosyolojik olarak 
nitelendirilebilecek bu yaklaşım, insanların şirketlerin kendi üzerlerinden kazanç sağlamalarına rağmen 
platformları kullanmaya neden devam ettiklerinin açıklanmasında işlevsel olabilir. Fuchs’un dijital 
armağana eleştirel ekonomi politik yaklaşımı, hâkim sistemin ekonomik kodlarını çözmeyi, o temelde güç 
ilişkilerini açığa çıkarmayı ve alternatifler sunmayı hedefler.  

Fuchs’un internet üzerinden kapitalist sömürü mekanizmasının işleyişine ilişkin düşünceleri ve 
kavramsallaştırmaları zaman içinde derinleşen bir seyir izler. Diğer bir ifadeyle, armağan ekonomisi 
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çerçevesinde baktığı emek sömürüsünü, kullanıcıların sosyal medya platformlarında yürüttüğü tüm 
faaliyetlerine genişletmesi,  yani dijital emek ve dijital emek sömürüsü kavramlarına ulaşması söz 
konusudur.   

Fuchs, dijital emek ve dijital emek sömürüsü kavramlarını Digital Labour and Karl Marx (2014) kitabında 
geliştirir. Ona göre enformasyon ekonomisiyle ilgili günümüzde yapılan çalışmalarda sermaye tarafına 
ağırlık verilmesi, emek tarafının büyük ölçüde ihmal edilmesi söz konusudur. Fuchs bu duruma Nicholas 
Garnham’ın Capitalism and Communication (1990) ve Emancipation, The Media and Modernity (2000) 
kitaplarında dikkat çektiğini hatırlatır.  Keza Vincent Mosco’nun The Political  Economy of  
Communication (2011) kitabına atıf yaparak yazarın “Emek, iletişim ve Kültürel Çalışmalar’ın kör noktası 
olmaya devam ediyor. O nedenle emeğin Kültürel Çalışmalar’ın yenilenmesi gündeminin ya da 
projelerinin üst sırasına yerleştirilmesi lazım” tespitini aktarır (2014, s.5). Dijital medya bağlamında emek 
ve değer üretiminin mekanizmasını açığa çıkarmaya çalışan Fuchs’a göre Web 2.0 ile kullanıcı tarafından 
üretilen içeriğin, sosyal ağ platformlarına ücretsiz erişimin ve çevrimiçi reklamcılıkla gelir elde eden diğer 
ücretsiz erişilen platformlarının yükselişe geçtiği günümüzde, fotoğraf dâhil her türlü imajı yükleyen, 
yorumlar yazan, ilişkide olduğu kişilere mail gönderen, arkadaş sayısını artırmaya çalışan ya da 
başkalarının profillerini tarayan internet kullanıcılarının izleyici metası ürettiklerini, söz konusu 
platformların hiçbir karşılık ödemedikleri bu emeğin ürününü reklamcılara sattıklarını, dolayısıyla aktif 
kullanıcıların emeğini sömürdüğünü savunur (s.100). Bu dijital emek sömürüsünün üç unsuru vardır (s. 
95-96): 

➢ Zorlama: Kullanıcılar, iletişime girmek, paylaşmak, toplumsal ilişkiler kurmak ve sürdürmek için 
ticari platformları kullanmaya ideolojik olarak zorlanırlar. Aksi durumda hayatlarının daha az 
anlamlı olacağı onlara hissettirilir. 

➢ Yabancılaşma: Platformların ve yaratılan kârın sahibi kullanıcılar değil şirketlerdir.  

➢ El koyma: Kullanıcılar, hedefli reklam sermayesi birikim modelleriyle fonlanan kurumsal 
internet platformlarında vakit geçirirler.  Bu esnada karşılığı ödenmeyen dijital emek tarafından 
değer yaratılır. Yani kullanıcıların dijital emekleri, toplumsal ilişkileri, profil verilerini, kullanıcı 
tarafından üretilen içeriği ve işlem verilerini (tarama davranışlarını) üretir. Bu ise internet 
şirketleri tarafından hedeflemek istedikleri belirli kullanıcı gruplarını seçmeleri için reklam 
şirketlerine satılmak üzere sunulan veri metasıdır. Sömürü, kullanıcıların kendi çevrimiçi çalışma 
zamanlarının nesnelleştirdiği veri metası yaratmaları ve bu verilere kendilerinin değil, kullanma 
ve gizillik politikaları koşulları sayesinde onları sahiplenme hakkını elde eden kurumsal internet 
platformlarının el koymasıyla gerçekleşir. Kurumsal internet platformları, internet kullanıcısının 
faaliyetinin sonucu olan veri metayı satış için reklam şirketlerine sunarlar. Değerin gerçekleşme 
süreci, yani değerin kâra dönüşümü, hedeflenen kullanıcıların ilanı gördükleri anda (görme 
başına ödeme) ya da ona tıkladıklarında (tıklama başına ödeme) gerçekleştir. Veri metaların 
tümü her zaman satılmaz ve bazı spesifik veri metası grupları diğerlerine göre daha popülerdir, 
ama sömürü her zaman metanın üretimi ve el konulması noktasında ve metanın satımından 
önce meydana gelir.”  

İnternet kullanıcılarının bu dijital emek sömürüsünü nasıl karşıladıkları yani ücretsiz olarak kurumsal 
platformlara erişimlerinin karşılığında dijital emek ürünlerinin metalaşması ve reklam verenlere 
satılmasına gönüllü olup olmadıkları sorusunun yanıtının kuramsal olarak verilemeyeceğine dikkat çeken 
Fuchs, koordinatörlüğünü üstlendiği “Gözetim Toplumunda Sosyal Ağ Siteleri” araştırma projesinin 
sonucunda katılımcıların yüzde 82,1’inin ziyaret ettikleri web sitelerinde hedeflenmiş reklamlar 
istemediklerini ortaya koyduğunu belirtir. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59’u Facebook’un 
verileri reklam şirketlerine satmaması halinde bile bu tür reklamları istemezken, satılması koşulunda 
karşı çıkma oranı yüzde 94,7’e yükselir. Fuchs, bu araştırmanın sonuçlarının şirketlerin kontrolü altında 
bir internetin yerine tüm kullanıcıların kontrolünde ve onların yararına işleyen bir internete yani, ortak 
üretim, ortak sahiplik, ortak kontrol, sınıfsal çıkarın ötesinde ortak çıkar ve ortak yarara yönelik bir 
internet talebine işaret ettiğini ileri sürmektedir (2014, s. 291-292). 
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Çalışmanın kuramsal çerçevesini çizen bu bölümü noktalamadan önce sosyal medyanın 
demokratikleşmeye olan etkisiyle ilgili yeni medya söylemine Fuchs’un eleştirel yaklaşımına işaret etmek 
yerinde olacaktır. Fuchs’a göre demokrasinin hiçbir önemli siyasal sonucu olmayan ve hâkim iktidar 
yapılarını öylece bırakan enformasyon üretimi olarak anlaşılması, mevcut tahakküm biçimlerinin 
ideolojik olarak meşrulaştırılmasından başka bir şeye hizmet etmez. Sosyal ağların ideolojik bir karakteri 
vardır. Onlar kapitalist bireyselleşmeyi, sermaye birikimini ve mevcut düzenin meşrulaştırılmasını ileriye 
götürürler. Bunun alternatifi, kolektif siyasal ve toplumsal hedeflere açık biçimde yönelik grup 
profillerine, ortak profil yaratımına ve grup bloglarına imkân sağlayan platformların yaratılmasıdır (2009, 
s.83, 84). Kurumsal sosyal medya platformlarından kitlesel kopuşu sağlama potansiyelinde olan Occupii, 
N-1 ve Diaspora* gibi platformlar bu türdendir (2014, s.303).    

3. Araştırma Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Bu çalışma çerçevesinde özellikle sosyal medya platformlarında dijital emek sömürüsüne yönelik olarak 
bir farkındalık araştırması yapılarak Fuchs’un da işaret ettiği yönde bir eğilimin olup olmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  

Bu amaçla daha sonra yapılacak kapsamlı araştırmalar için bir zemin yoklaması niteliği taşıyan keşfedici 
araştırma tasarımından yararlanılmıştır.  Erdoğan’a göre keşfedici araştırma bilinmeyeni bulma ve 
olasılıkları keşfetme ve sonraki araştırmalara temel oluşturma bağlamında önemlidir.  Amaç, olanı 
anlamak, bilinmeyeni bulmak ve tanımlamak, böylece kontrol mekanizmaları geliştirmektir. Nasıl 
yapılacağı belli bir teknikle ya da olası her yöntemi kullanma şeklinde belirlenebilir (2012, s.169). 

Keşfedici araştırma tasarımı çerçevesinde amaçlı örnekleme yapılmıştır. Amaçlı örneklemde inceleme 
için önceden tanımlanarak belirlenmiş amaca uygun birimler seçilir (2012, s. 210). Galatasaray 
Üniversitesi öğrencilerinin amaca uygun olarak seçildiği açıktır. Çünkü öğrencilerin bilinç düzeyinin ve 
sosyal medya kullanma oranının yüksek olduğu yargısından hareket edilmiştir. Değerlendirilecek verilerin 
toplanmasında ise anket yöntemine başvurulmuştur. Rastgele seçilen 50 katılımcıya hazırlanmış anket 
formlarında şu sorular yöneltilmiştir: 

1. Cinsiyetiniz? (Kadın/Erkek) 

2.  Kurumsal sosyal medya kullanıcısı mısınız? (Evet/Hayır) 

3. Kurumsal sosyal medya platformlarını kullanırken tüm faaliyetlerinizin reklam şirketlerine 
satıldığının farkında mısınız? (Evet/Hayır/Fikrim yok) 

4. Sosyal medya kullanırken platformdaki tüm faaliyetlerinizin reklam şirketlerine satılması sizi 
rahatsız eder mi? (Evet/Hayır/Fikrim yok) 

5. Bu faaliyetlerden elde edilen bilgilerin şirketlere ücretsiz olarak verilmesi sizi rahatsız eder mi? 
(Evet/Hayır/Fikrim yok) 

     Bu çerçevede yürütülen araştırmada kullanılan örnekleme yönteminin olasılığa dayanmayan 
örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme olması, örneklem büyüklüğünün 50 olarak 
belirlenmesi ve sadece Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile sınırlı olması Türkiye çapında kurumsal 
sosyal medya kullanıcılarının dijital emek sömürüsüyle ilgili görüşleri hakkında genellemeye gidilmesine 
kuşkusuz izin vermez. Gelecek araştırmalarda daha kapsamlı bir örnekleme yöntemi ve büyüklüğü 
kullanılabilir. Bu kısıtlara rağmen Galatasaray Üniversitesi öğrencileri üzerinde yürütülen keşfedici 
araştırmanın daha sonra yapılacak geniş çaplı araştırmalara kapıyı açtığı ölçüde amacına ulaşacağı da 
açıktır.  

4. Bulgular ve Değerlendirme 

    24 Kasım 2016 tarihinde üniversitede rastgele seçilen kişiler üzerinde yapılan anket çalışmasında 29’u 
erkek, 21’i kadın 50 denekten anket formundaki 2,3,4 ve 5. sorulara verdikleri yanıtlardan elde edilen 
sonuçlar şöyledir:  
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Tablo 1. Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinde Sosyal Medya Platformlarında Dijital Emek Sömürüsü 
Farkındalık Araştırması 

 

2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru 

E H E H 
Fikrim 

yok 
E H 

Fikrim 
yok 

E H 
Fikrim 

yok 

Kadınlar 20 1 15 4 2 15 5 1 15 6 - 

Erkekler 26 3 20 6 3 20 7 2 23 5 1 

Toplam 46 4 35 10 5 35 12 3 38 11 1 

Oran (%) 92 8 70 20 10 70 24 6 76 22 2 

       

Yüzde 92’sinin kurumsal sosyal medya platformu kullanıcısı olan deneklerin, yüzde 70’i dijital emek 
sömürüsüne maruz kaldıklarının farkındayken, bu durumdan duyulan rahatsızlık oranının yine yüzde 70 
olduğu görülmüştür. Sosyal medyadaki faaliyetlerin şirketlere ücretsiz olarak verilmesi durumunda 
duyulan rahatsızlık oranı ise yüzde 76 olmuştur. 

Katılımcılar arasında üç ve dördüncü soruya “evet” yanıtını veren 20’sinin beşinci soruya da “evet” 
yanıtını vermiş olması dikkat çekmektedir. Bu durumun, katılımcıların yüzde 40’lık kesiminin şirketlerin 
elde ettiği verilerin ticari olsun ya da olmasın hiçbir suretle kullanılmasından yana olmadığına işaret ettiği 
söylenebilir.  

Elde edilen bu sonuçlar, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında kurumsal sosyal medyadaki dijital 
emek sömürüsüne ilişkin farkındalığın ve bu durumdan duyulan rahatsızlığın hatırı sayılır ölçüde yüksek 
olduğunu göstermektedir.  Oranlar arasında farklar olmakla birlikte bu araştırmanın sonuçları ile  
“Gözetim Toplumunda Sosyal Ağ Siteleri” araştırma projesinin sonuçlarının aynı eğilimde olduğu 
söylenebilir.  Diğer bir ifadeyle kurumsal sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu dijital emek 
sömürüsünün farkında ve bundan rahatsız durumdadır.  Bununla birlikte mevcut durumdan rahatsızlık 
duymayanların oranı da azımsanmayacak boyuttadır. Bu durumun nedenlerinin hâkim toplumsal-
ekonomik sistemin “meşruiyet” üretme kapasitesinde aranması yerinde olacaktır. Kurumsal sosyal 
medya platformlarının diğer insanlarla ilişkide olma ve iletişimi sürdürme biçiminde kullanıcılara 
sunduğu “armağan”, dijital emek sömürüsüne duyarsızlık ve tepkisizlik hali yaratmaktadır. Daha önce 
işaret edildiği gibi Fuchs bu durumu sosyal ağların ideolojik karakteri olarak nitelendirmektedir. Ünlü 
Fransız felsefeci Louis Althusser, 1970 yılında yayınladığı çığır açan makalesi Idéologie et appareils 
idéologiques d’État’da kapitalist sistemin yeniden üretilmesini garantileyen devletin baskı aygıtları ile 
ideolojik aygıtlarından söz eder. Baskı aygıtlarının ordu, polis ve hapishane gibi kurumlardan oluştuğunu 
belirten Althusser, ideolojik aygıtlar olarak aile, eğitim gibi diğerlerinin yanı sıra enformasyonu (basın, 
radyo-tv, vb.) yani medyayı da sayar. O halde Althusser’in yaklaşımıyla bir paralellik kurarak kurumsal 
sosyal medyanın hâkim küresel kapitalist sistemin ideolojik aygıtı olarak işlev gördüğünü ileri sürmek 
mümkün görünmektedir.   

5. Sonuç ve öneriler 

Bu çalışmada iletişim çalışmalarında eleştirel ekonomi politik yaklaşımın son yıllarda en göze çarpan 
isimlerinden Christian Fuchs’un dijital emek sömürüsüyle ilgili alana yaptığı katkılar temel alınarak 
kapitalizmin artık-değer sömürüsü ve kâr gibi temel gerekliliklerin her alanda olduğu gibi siber uzamda 
da geçerli olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Dünya çapında milyar dolarlarla ifade edilen piyasa 
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değerine sahip Facebook ve Google gibi şirketler, dijital emek sömürüsünün sonucu olan bir sermaye 
birikim modelini temsil etmektedir. İşçinin geçimini sağlamak için emek gücünü kapitaliste sattığı reel 
sektörden farkla, kurumsal sosyal medya platformlarını kullananların emeği sosyal ilişki ağı içinde olma 
ve bu ilişkileri sürdürme ihtiyacı suiistimal edilerek sömürülmektedir.  

Söz konusu dijital emek sömürüyle ilgili Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında yürütülen keşfedici 
araştırma,  öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’inin bu sömürünün farkında olduğunu ve bu durumdan 
rahatsızlık duyduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu sömürüden rahatsızlık duymayan 
azımsanmayacak bir kesimin de olduğu dikkat çekmiştir. Bu durum hâkim kapitalist sistemin “meşruiyet” 
üretme kapasitesinin bir işareti olarak değerlendirilmiştir. 

Siber uzamın, sosyal medya ve diğer kurumsal platformlar marifetiyle dijital sicil tutulmasına hizmet 
ettiği ve bu anlamda bir gözetim toplumu aracı olarak da işlev gördüğü genellikle bilinmekle birlikte, 
dijital sömürü boyutu ekseriyetle gözden kaçmaktadır.  O nedenle bu alandaki araştırmaların hem nicelik 
hem de nitelik olarak artması ve bu yöndeki çabaların desteklenmesi gerekmektedir.  Çünkü dijital emek 
sömürüsüne dayanmayan alternatif sosyal medya ağlarının geliştirilmesi, sözü edilen araştırmaların 
yaratacağı farkındalığın ve bizi kuşatan sisteme ilişkin kavrayışın derinleşmesine ve yaygınlaşmasına 
bağlıdır.  
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Özet: Tarihçiler, 1071 tarihli Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun yurt edildiğini savunmuşlar ve yıllardır bizlere Türk 
Tarihini Malazgirt'le başladığını öğretmişlerdir. Biz çalışmamız boyunca gerekli kanıtlarla bu tezin doğru olmadığını 
savunduk. Çalışmamızı iktisadi ve sosyal yönlerden kanıtlarla, Anadolu'ya giriş ve ilk yerleşim yapılan bölgenin, 1064 
yılında Ani ve Kars bölgesi olduğunu, ispatlamaya çalıştık. Ani bölgesinde, Selçukluların Anadolu'da ilk mimari 
eserleri yer alırken, sosyal devletin ilk özellikleri de vurgulanmıştır. Okurlarımız 7 senelik farkın çok önemli olduğunu 
anlayacaklar ve Ani’de şehit düşen Müslüman ahalinin haklarının yenmemesi gerektiğinin farkına varacaklardır. Ani 
ve Kars bölgesinde Türklerin yurt edinebilmek için yaptığı sosyal politikalar ve ekonomik mücadele ile bıraktıkları 
mimari eserlerin neler olduğunu bileceklerdir. Ayrıca gerçekler bilinerek tam anlamıyla gerçek Türk Tarihinin 
sapmalar olmadan doğrusunu öğrendiklerinin farkına varacaklardır. En azından bir yanlıştan dönülüp, Türk tarihinin 
gelecek kuşaklara gerçekleriyle öğretileceğine inanmaktayız. 

Anahtar Kelime: Selçuklu, Ani, Anadolu, Kars, Türk Tarihi 

 

Abstract: Historians argued that Anatolia was settled by the Battle of Malazgirt dated 1071 and taught us Turkish 
history by Malazgirt. Throughout our study, we argued via necessary evidence that this argument was not correct. 
In our study, through evidence from economic and social aspects, we tried to prove that the first region that was 
entered and settled in Anatolia was Ani and Kars in 1064. While the first architectural works of Seljuk’s in Anatolia 
take place Ani region; first characteristics of the social state were also expressed. Our readers will understand that 
seven years of difference is quite important and will notice that Muslim communities, who martyred in Ani, should 
be given due. The readers will know the social politics and economic battle, which Turks gave in Ani and Kars 
regions in order to settle, and what the architectural works they left are. Additionally, they will understand that 
they will learn the correct Turkish history without biases, by knowing the truth. We believe at least a mistake will be 
corrected, and Turkish history will be taught to future generations with its truths. 

Key Words: Seljuk, Ani, Anatolia, Kars, Turkish History 

1. Giriş 

Türkler, tarih boyunca birçok medeniyete öncülük etmişlerdir. Orta Asya’nın bozkırlarından çıkıp 
dünyanın farklı yerlerine kültürlerini yaymışlardır. Bu yayılmanın en etkin olduğu bölgelerden biri de 
Anadolu coğrafyası olmuştur. Orta Asya’daki iklim koşullarının elverişsiz olması, sürüp giden savaşlar ve 
artan nüfus, Türk göçlerini zorunlu kılmıştır. Nitekim Türkler hayvan sürüleriyle birlikte batıya doğru göç 
etmeye başlamışlardır. Uygun yerleşim alanı bulmak için göçlerden önce akınlar yapılmıştır. Bu akınlar 
sonucunda Anadolu’nun yurt edinilmeye uygun olduğu anlaşılmış ve Anadolu’ya fetih hareketleri 
başlamıştır. 

Anadolu’nun giriş kapısı olan Ani bölgesi Türkler için ilk hedef olmuştur. Bu bağlamda birçok Türk 
topluluğu buraya akınlar düzenlemiştir. İlk akını düzenleyen Türk topluluğu ise İskitler olmuştur. Daha 
sonra Hunlar ile devam eden Türk akınları, Selçuklular döneminde en yoğun halini almış ve nitekim 
yerleşimlerle sonuçlanmıştır. Bu göç hareketlerinin en etkin nedenlerinden bir tanesi de Türklerin 
bulundukları bölgede iktisadi zorluklar içerisinde olmaları akınların yapılmasını mecbur kılmıştır. Türkler 
iktisadi zorluklardan kurtulmak için verimli topraklar olan Anadolu coğrafyasına akınlar da 
bulunmuşlardır. Yani göç hareketlerinde, cihat anlayışı etkili olduğu kadar iktisadi nedenlerde bir o kadar 
etkili olmuştur. Bu nedenle Türk göçlerini tek nedenle açıklamak yanlış olacaktır. 
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Anadolu’nun giriş kapısı olarak görünen Ani, Türk akınları için kilit rol oynamıştır. Aslında 1071 Malazgirt 
Savaşı Türkler için bir açılış değil, bir kapanıştır. Çünkü Türkler 1071 yılından önce Anadolu’nun giriş 
kapısı olan Ani (1064) şehrine hâkim olmaya ve yerleşmeye başlamışlardır. 1071 tarihi, gelişip olgunlaşan 
bir sürecin son olarak yerine oturması olarak algılanabilir. 1071 Malazgirt savaşı daha önce yapılan 
akınların meyvesidir. Zaten bu savaşa baktığımız zaman Anadolu’ya yapılan akınların ilk ne zaman 
başladığını ve nasıl bir gelişim süreci kaydettiğini görebiliriz. 

Türklerin 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte mi yoksa 1064 yılında fethedilen Ani bölgesiyle mi yerleşmeye 
başladıklarını açıklamaya çalışacağız. Eldeki kaynaklar Türklerin Malazgirt savaşından önce Ani bölgesine 
yerleşmeye başladıklarını bize göstermektedir. Bu çalışmanın amacı da yıllardır süre gelen 1071 tarihinin 
Türklerin Anadolu’ya yerleştikleri tarih olarak gösterilmesi tezi yerine, Türklerin 1064 yılında Ani şehrinin 
fethiyle yerleşmeye başladıkları tezinin doğru olduğunu anlatmaya çalışacağız. 

2. Anadolu’da Sosyo-Ekonomik Hayatına Bakış 

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Anadolu coğrafyası, farklı iklimleri içinde barındıran, geçiş yolları üzerinde 
bulunan, her mevsim üretim yapılan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Anadolu tarihinin en önemli 
kaynağı arkeolojik kazılardır. Arkeolojik kazılara temel oluşturan da belirli yükseltilerde bulunan 
höyüklerdir. Eski uygarlıklara ait kentlerin yıkılması ve yerine yeni kurulan kentlerinde birbirinin üstüne 
yığılmasıyla meydana gelen oluşuma höyük denir. Arkeolojik bulgulara ulaşmak için çok dikkatli kazı 
çalışması yapılmalıdır. Çünkü aynı şehirde kurulan farklı uygarlıklara ait kalıntılar üst üste yığıldığından 
kazı çalışmaları çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Arkeolojik kazılar da bulunan eşyalar, aletler ve mimari 
tarzlar farklı uygarlıkların egemenlik kurduğunu göstermektedir1. 

Anadolu tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın konumundan dolayı transit bir bölge olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu bağlamda çok köklü bir uygarlığa sahiptir. Anadolu’da ki insanların iktisadi hayatları 
ticaret ve tarımla geçmiştir. Kervansarayların geçiş güzergâhı üzerinde bulunmalarından dolayı ticari 
hayat canlı olmuştur. Balkanlardan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan ve Arabistan çöllerinden gelen 
tüccarların buluştuğu merkez olmuştur. Bu anlamda bölge halkı ticari faaliyetler sayesinde 
zenginleşmiştir. Bir yandan tüccarların getirdiği altınlarla zenginleşen kent halkı, bir yandan da verimli 
tarım arazilerinden dolayı zenginleşen köylüler, diğer bölgelere göre çok ileri bir medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Zenginleşen halk kültürel anlamda da kendisini ileriye taşımıştır. Bu bakımdan Anadolu iktisadi 
anlamda geliştiği gibi kültürel anlamda da büyük bir medeniyete merkezi olmuştur. Bu gelişmeler. 
Anadolu’nun birçok devletin hedefi olmasına neden olmuştur. Anadolu defalarca istilaya uğramış, her 
yıkılan devletin ardından yeni bir devlet kurulmuş ve Anadolu çok köklü bir kültüre erişmiştir. 

Yapılan kazılarda Anadolu’da yaşamın M.Ö. 3500 yıllarına dayandığı anlaşılmaktadır. Bu tarihten daha 
eskiye de gittiği düşünülmektedir. Kazı çalışmalarında Anadolu’nun eski dönemlerde ki ilişkileri de ortaya 
çıkmaktadır. Anadolu’nun farklı bölgelerle ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgeler arasında Kıbrıs, 
Mezopotamya, Suriye, Kafkasya, Ege ve Akdeniz bulunmaktadır. Özellikle Mezopotamya, Ege ve Akdeniz 
bölgeleriyle ilişkiler daha etkili olmaktaydı. Bu ilişkilerden dolayı bazı devletlerin Anadolu’da ticari 
anlamda koloniler kurdukları bilinmektedir. Bunlar arasında Asurlular en etkin ticari faaliyetlerde 
bulunan topluluk konumundaydı2. 

3. Ani Bölgesinin Coğrafi Konumu 

Ani şehri, Kars’a 42 km uzaklıkta bulunup, askeri kale şeklinde yüksek bir plato üstüne kurulmuştur. Bu 
bağlamda ticari, askeri ve siyasi açıdan önem arz edecek bir şehir olmuştur. İktisadi anlamda çok gelişmiş 
bir bölge olmasından dolayı yüzyıllarca çeşitli devletlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Anadolu’nun giriş 
kapısı konumunda olmasından dolayı Anadolu coğrafyasına hâkim olmak isteyen devletlerinde ilk hedefi 
olmuştur. Fakat şehrin coğrafi konumundan dolayı fethedilmesi zor olmuştur. Bu bölümde Ani şehrinin 
Selçuklular tarafından fethedilmeden önce nasıl bir tarihi süzgeçten geçtiğini anlamaya çalışacağız. Ani 

 
1 Tabakoğlu, 1986: s. 46. 
2 Tabakoğlu, a.g.e., s. 47 
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şehrini egemenlik altına alan her devlet ayrı bir şekilde isimlendirmiştir. Bunu da aşağıda ki kaynaklardan 
anlamaktayız. 

Ani Şehri Anadolu’nun girişinde bulunan bir kapı özelliği taşımaktadır. Tarih boyunca birçok istilaya 
uğramıştır. Birçok millete ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda bugüne kadar 
gelebilmiş mimari eserlerden anladığımız kadarıyla başta Roma, Bizans, İran, Arap, Gürcü, Ermeni ve 
Türk medeniyetlerinin yaşadığını göstermektedir3. Ani coğrafi konumu ile İran, Suriye ve Orta Asya’nın 
arasında kavşak niteliğindedir. Bu durumun farkında olan Bagratlılar Ani şehrini ticari bir merkez haline 
getirmeyi amaçlamışlardır. Nitekim Ani Divin’den sonra ticari bakımdan bölgenin en önemli şehirlerinden 
biri haline gelmiştir. Bu durumun oluşmasında Bagratlıların aldığı güvenlik önlemleri etkili olmuştur. 
Cazibe merkezi haline gelen Ani göç almaya başlamış, artan nüfus ekonomik hayata canlılık kazandırarak 
Aninin büyümesi hızlanmıştır. Şehirde bulunan 12 piskopos, 40 keşiş ve 500 civarında rahip nüfusun 
büyüklüğüne işaret etmektedir4. 

İlk insan yaşantısına ait bulunan bilgilere göre Ani ve çevresinde beş bin yıldır iskânlaşma olduğudur. İlk 
bulgular Bronz ve Demir çağlarına ait kalıntılardır. Bu çağlarda Urartu dönemine ait kalıntılar, yapılan 
kazılarda gün ışığına çıkartılmıştır. Zerdüş adeşgedesi olarak bilinen bir yapı ve iç kale duvarında 
kullanılan klasik usulde kesilmiş taş bir yapı da mevcuttur5. Henüz milattan önceki dönemle alakalı bilgi 
bulunmamaktadır. Ermeni müverrihlerinden Yeğişe ve Gazar Parbetsi tarafından “Fethedilmez bir kale” 
ve mülk olarak Kamsarakan sülalesine ait olduğu ilk kez V. yüzyılda değinmiştir. Ermeni, Gürcü, Bizans ve 
Arap Kaynaklarında sonraki dönemler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmeler yapılmıştır6. 

Ani, üçgenimsi bir alana sahip olup bir yandan Bostanlar Deresi, bir yandanda Arpaçay’ın hızlı akan suyu 
ile çevrelenir. Ani’nin arazisinde yumuşak tüf taşından oluşan toprak örtüsü mevcuttur. Ani, insan gücü 
ve mekanik yollar ile açılmış birçok mağarayı gizeminde saklayan bir ortaçağ şehridir. Ani’nin etrafını 
çeviren uçurumlar ve kayalıklar, sert bazaltlardan ve yumuşak tüflerden meydana gelmiştir. Ev yapımına 
toprak örtüsü çok uygundur. Burada yapılan odalar dini yapı, ev, güvercinlik, depo ve hatta mezar olarak 
kullanılmıştır7. Ani yerleşke olarak yüksek bir platonun üzerinde bulunmaktadır. Çevresi nehirlerin kolları 
tarafından muhafaza altına alınmıştır. Bu bakımdan Ani Şehri istilalara karşı korunaklı bir konumdadır. Üç 
tarafını kapsayan düzlükler üzerine inşa edilen güvenlik kuleleri de şehrin korunması amacıyla 
yapılmıştır8. Şehrin isminin bereket tanrıçası Anahita’ya adana bir mabetten geldiği savunulmaktadır. Bu 
bakımdan tarihçi Vardan, kalenin bulunduğu iç tarafın Ani, çevresini Kınamk olarak adlandırıldığını 
söylemektedir9. 

4. Selçukluların Ani Bölgesini Fethi 

Ani şehri tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Bu bağlamda Selçuklular için Ani şehri ayrı 
bir öneme sahip olmuştur. Anadolu’nun giriş kapısı olması dolayısıyla, Bizans imparatorluğu tarafından 
da çok önemsenmiştir. Buradan Türk ve Müslüman akınlarını engellemek için Kars ve Ani şehirleri 
olabildiğince güçlü tutulmaya çalışılmıştır. Bizans imparatorluğu, bölgedeki Ermeni ve Gürcü 
prensliklerinin hâkimiyetini kaldırıp Kars ve Ani şehirlerini merkezi yönetime bağlamıştır. 

Kars ilçesinde bulunan Ani, 1045 yılında Bizanslılar tarafından işgal edilip, ırk ve mezhep farklılığından 
dolayı Ermenilere karşı katliamlar ve zulümler yapmışlardır. Sağ kalanlardan din adamlarını sürgün etmiş, 
halka ağır vergiler koyulmuş ve kiliseleri kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu dönemde kimi kaynaklara göre 
1000, kimi tarih kaynaklarında 500 kilise olduğundan bahseder. (Erol Küçükoğlu, bu tarihi kaynakların  

 
3 Urfalı Mateos, 1987; s. 72-81; Kürkçüoğlu, 2002: s. 83. 
4 Grousset, a.g.e., s.523; Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s. 297. 
5 www.virtualani.com.tr, 06.05.2014 
6 Tuğlacı, (1983), a.g.e., s. 35. 
7 Gündoğdu, Hamza (2006), Kültürlerin Buluştuğu Bir Ortaçağ şehri: Ani, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı XVIII, 

s. 276. 
8 Tuğlacı, (1983), a.g.e., s. 435. 
9 Strabon, (1993), Antik Anadolu Coğrafyası, (3. Baskı), (Çev: Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul, s.46; 

Vardan, a.g.e., s.159. 

http://www.virtualani.com.tr/
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hangilerinin olduğunu belirtmemiştir. Ani’nin coğrafi yapısına, bu kadar çok kilisenin sığması imkânsızdır. 
Ani çevresinde bulunan kiliselerin Büyük Katedral ya da Türk devrindeki adıyla Fethiye Camii’ne bağlı 
olabilecekleri tahmin ediyoruz). Bu saldırılar ve zulümler Türklerin Ani’yi kuşatmasına kadar sürmüştür. 
Bölgede yaşayan Ermeniler ve Süryaniler bu baskılardan kurtulmak ve Rumlardan intikam alabilmek için 
Türklere yardımı uygun bulmuşlardır10. Ani’nin böylesine onurlandırılmasının nedeni ise yüzyıllar 
boyunca değişik ulus ve dinleri bünyesinde toplamasından gelen çok kültürlü bir kent olmasıdır. Türkler, 
Gürcüler ve Ermeniler bir orkestranın enstrümanları gibi uyum içinde yaşamışlardır. Günümüzün 
tahammülsüz dünyası düşünüldüğünde, binlerce yıldan beri yan yana duran cami, kilise ve Zerdüşt 
tapınağı insanı fazlasıyla şaşırtıyor. Bu yanıyla Ani, saygıyı fazlasıyla hak eden ticari üstünlüğü olan bir 
kenttir. 

Ani şehrinde 1045 yılından 1064 yılına kadar Bizans imparatorluğu hâkim güç olmuş, bu hâkimiyet 10 yıl 
sürmüş, 1064 yılında Türklerin Ani şehrini almasıyla son bulmuştur. Bizans imparatorluğu Ortodoks 
olmayan Ermeniler üzerinde sert politikalar uygulamıştır. Bu sert politikalar sonucunda bazı Ermeniler, 
İran, Gürcistan, Polonya, Moldova ve Galiçya gibi farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu göçleri engellemeye 
çalışan Bizans imparatorluğu bölgenin idarecilerini Ermeniler ve Gürcülerden seçip halkı devlete daha 
çok bağlı tutmaya çalışmıştır. Fakat bu çabalar bir yerden sonra boşa gitmiştir. Çünkü Selçukluların 
bölgeyi fethetmesiyle Bizans idaresi diye bir şey de kalmamıştır11. 

Xl.’nci yüzyılda Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle Ermenilerle Türklerin sosyal ve ekonomik ilişkileri 
başlamıştır. Ermeniler, Bizans hâkimiyeti altında, yaşamakta idiler. Aslında Selçuklular Anadolu’ya 
girdiklerinde Ermeni Devleti’yle değil gerçekte var olan Bizans Devleti ile karşılaşmışlardır12. Bizans’ın 
vergi sisteminin ve din politikasının yanı sıra, yabancı yöneticilerin ve birliklerin Ermenilerin başına 
yönetici atanması gibi hususlar da Ermenilerin, Selçuklulara yakınlaşmasında rol oynamıştı. Ermeniler, 
Bizans yönetiminde kalmaktansa Türklerin idaresinde kalmayı istemişlerdir. Bizans’ın Ermenilere karşı 
izlediği sert politikalar Ermenileri Türklere yakınlaştırmıştır. Bu bağlamda Ermeniler ile Türkler arasında 
sosyal ilişkiler de başlamıştır. Bazı savaşlarda Ermenilerin Selçuklu safında yer alması ve Melikşah’ın 
Ermeni tarihçiler tarafından övülmesi de, Selçuklularla Ermeniler arasındaki sosyal ilişkilerin en üst 
seviyede olduğunu göstermiştir13. Ermeniler kendi aralarında ara sıra çatışmalar olmuş ama en çok bu 
bölgede bulunan Müslüman Türklerin yanında yer alıp zaman zaman çeşitli isyanlar çıkararak, Bizans’ın 
zayıflamasını sağlamışlardı. Ziyaroğulları, Revvadiler, Şeddadoğulları vb. gibi Müslüman kavimlere yardım 
ederek kendi bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmışlardır. 1064 yılında Anı’da Bizans’ın hâkimiyetine son 
veren Türklerin, ilk kapitülasyonu ise Ermenilere vermiş olduğu görülmüştür. Ticari haklar ve çok düşük 
vergi, cizye vb. gibi14. 

Ani şehri konumundan dolayı bir geçiş bölgesi olmuştur. Bu bağlamda Bizans imparatorluğu için stratejik 
ve ticari anlamda büyük önem arz etmiştir.  

Arpaçay’ın sağ kenarında, Aras Nehri ile birleştiği noktaya yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan bir mevkide 
yer alan Anı şehri ve aynı ad ile ifade edilen kalesi, askeri, dini ve ticari açılardan önemli bir konum arz 
etmekteydi15. Bu önemli konumundan dolayı birçok devlet Ani şehrini almak istemiş ama çok azı bunu 
başarmıştır. Ani’nin bu konumundan dolayı kuşatmanın şartlarını zorlaştırmıştır. “Anı; kuzeyde Yavşanlık-
Düzü tarafı güçlü surlar ve su kanalları ile doğu ve güney yönünde Mığmığ deresiyle Arpaçay yatağı ve 
batıda Çiçek Deresi (Bostanlar Deresi) gibi dik ve sarp derin vadiler ile çevrili olarak öyle bir mevkide 

 
10 Küçükoğlu (2002), Erol, Tarihi Süreçte Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, 20-21 

Nisan, Ankara, s. 335-336. 
11 Marr, Nikolai (1934), Ani Knijnaya İstoriya Goroda İrostkopi Na Sheste Gorodişça, Moskova, s.24; Kırzıoğlu, (1982), 

a.g.e., s.40. 
12 Kodoman, Bayram (1995), Türk-Ermeni İtilafının Başlangıcı (1878-1897), Tarih ve Medeniyet Dergisi, S.15. 
13 Urfalı Matheos, (1987), Urfalı Matheos Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli (952- 1162), Trc: Hrant D. 

Andreasyan, Notlar: Edouard Dulauer-M.Halil Yinanç, Ankara, s. 146; Kerimüddin Mahmud Aksarayî (2000), 
Müsameret’ül- Ahbar”, Trc: Mürsel Öztürk, Ankara, s. 16. 

14 Sevim, Ali (2001), Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı II, Mart-Nisan, Ankara, s. 38-
95. 

15 Solmaz, Gürsoy (2000), Ortaçağ’da Erzurum-Kars Kaleleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, s. 102-103-104. 
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bulunmaktaydı ki kuşatmak için kimse teşebbüste bulunmamıştı16.” Bu nedenlerden dolayı Bizans 
İmparatorluğu’nun en korunaklı yerlerinden bir tanesi olduğunu yukarda belirttiğimiz kaynaklardan da 
anlamaktayız. Sultan Alp Arslan bu şehri kuşatırken birçok zorlukla karşılaşmıştır. Bu memleket ahalisi 
sultan ve askerlerini ilk gördüklerinde tüccar zannetmişlerdi. Sultan otağını bu şehrin tarlalarında 
(Yavşanlık Düzü) kurduğu sırada, ekin tarlalarının su mecralarını korumakla görevli süvariler sultanın 
askerlerini tarlalardan çıkarmak istemişler ve böylece Anı ’lı muhafızlar ile ilk çatışma başlamıştır. Bu 
muhafızlar Selçuklu ordusunun vaziyetini görünce başlarına geleceği anlamışlar ve şehre geri 
kaçmışlardır. Düşman askerleri şehre kapanmaya mecbur edildikten sonra şiddetli bir kuşatma 
başlamıştır (22-23 Temmuz 1064). Kuşatma sırasında Türklerin dikkatini çeken unsurlardan biride şehrin 
çok kalabalık oluşuydu. Anı (Şirak) bölgesinde yaşayan halkın kadın, çocuk ve ihtiyarları Türk korkusu 
sebebi ile güçlü surlara sahip Anı ’ya doluşmuştu. Müdafi sayısından çok fazla bu insanların varlığı, şehrin 
savunulmasında da olumsuzluklar ortaya çıkartmıştır17. 

Ani şehrinin büyüklüğünden dolayı kuşatma çok çetin geçmiştir. Ani fethedilirken birçok önlemin alınıp 
şehir tam anlamıyla kuşatılmasına rağmen ırmağın çok alan kaplamasından dolayı bazı yerlerden 
desteğin gelmesi engellenememiştir18. Aşağıda da belirttiğimiz gibi Ani’nin alınması uzun bir fetih 
sürecinin sonucudur. Alp Arslan, Ani şehrini fethetmeye başlarken dönemin veziri Nizam’ül-mülk, 
Bağdat’a dönemin geleneği olarak bir fetihname yollayarak, sultan alp Arslan’ın o döneme kadar 
fethettiği yerleri aktarmıştır. Bu belgeden Alp Arslan'nın hazar bölgesine girdiğinden, o döneme kadar 
ulaşılması zor olan bölgelere gitmiştir. Bu bölgelerin en önemlilerini aldığını anlatmıştır. Bu sırada 
ortalama 30.000 insanın öldürüldüğü, 50.000 insanın esir edilip köle edildiğini ve büyük bir gelirin elde 
edildiğini aktarmıştır. Başarılı bir şekilde bu seferlerden dönen Sultan Alp Arslan’nın, Bizans eyaletlerinin 
en gözdelerinden olan Ani şehrini kuşatarak Allah’ın yardımıyla şehri alacağını eklemiştir19. 

Sultan Alp Arslan, Ani’nin fethi için bütün hazırlıkları yaptıktan sonra şehri zapt etmeye başlamıştır. 
Bizans’lı Kroniki DEGUEGNES’ten yapılan nakle göre; Armenya’nın müdafaasına memur olan Pankras 
(Bagrat) ’ın ihtiyatsızlığı, Anı şehrinin ziyanına sebebiyet vermiştir. Sultan ’ın ordusu Rumlara hiçbir 
fenalık yapmadan bu şehrin civarından geçiyordu. Bazı Rum kumandanları sultanın artçılarına hücum ile 
bir hayli Türk öldürdüler. Bunun üzerine Sultan geri döndü, Anı ’yı muhasara ve birkaç gün içinde zapt 
etti. Civarındaki bütün havaliyi de ele geçirdi20. Ani’nin kuşatılmasında birçok zorlukla karşılaşılmış fakat 
Sultan Alp Arslan’ın dirayetiyle şehir fethedilmiştir. 

5. Türklerin Ani’de Yerleşim Yaptıklarının Kanıtı 

Türkler, Sultan Alp Arslan önderliğinde 1064 senesinde, Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında 
bulunan ve belgelerde “asla zapt edilemez” diye söylenen Ani şehrini kuşatmıştır. Anı şehrini, Bizans 
İmparatorluğu’nun idaresi altında olan iki komutan Bagrat ve Krikor savunmuştur. Sultan Alp Arslan’ın 
akıllı bir şekilde yaptığı planla şehir elde edilmiştir21. Ani şehrinin fethiyle, Türkler için yeni bir sayfa 
açılmış, Anadolu Türklerin yeni yurdu olmuştur. Sultan Alp Arslan bu fetihle İslam âleminin de önderliğini 
üstlenmiştir. 

Kesveri, Anı şehrini Alp Arslan ’dan önce kimsenin kılıçla ele geçiremediğini ve bu fethin tarihin büyük 
fetihlerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Bu tarihten itibaren Türkler Anadolu’ya yerleşmeye 
başlamışlardır. Bu açıdan Anadolu’nun kapılarının 1064’ten itibaren Türklere açıldığı, Türklerin bu 
tarihten sonra geçici değil, kalıcı yerleştiklerini söyleyebiliriz. Aşağıda verdiğimiz kaynaklarda da bu 
durum anlaşılmaktadır. Ani’li kadılardan biri olan EBU-NASR şöyle demektedir: Eğer duydu isen 
Ermeniye’de birbirine yakın iki şehir vardır: birinin adı Kars, öbürü Ani olup bunlar bir arada tanınırlar. 
Fakat Ani, daha büyüktür ve burada ensesi kalın koca gâvurlar vardı. İslamlar buraya hâkim olmadan 

 
16 Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s.337. 
17 Kırzıoğlu, (1983), a.g.e., s. 42; Köymen, (1992), a.g.e., s. 32. 
18 Meşahir-İ İslam (1885), Çev. Hamid Vehbi, Cüz 18, İstanbul, s. 558-559. 
19 Köymen, (1992), a.g.e., s.31. 
20 Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s.338, not:71. 
21 Sevim, Ali (1988), Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar), TTK, Ankara, s.41; Sevim A-

Yücel Y. (1989), Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu Ve Beylikler Dönemi, TTK, Ankara, s. 9,51. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

38 
 

önce onlar kâfir idiler. Her biri ülke tutmada şeytan gibi olan Ermeni milleti Melikleri, başlarını göğe 
değin yükseltip burada oturuyorlardı. Bu kâfirler burada bin-bir kilise yaptılar. Bu kadar kilise bulunan bir 
şehirde kâfirliğin vaziyetinin nasıl olacağını düşün! Bu şehrin hikâyesi çok uzundur. Fakat benim bunu 
söylemekteki maksadım başkadır: İslamlık kuvvet bulup her gün daha çok gelişerek ilerleyince, devlet 
sırası Türklere geldi ve Selçukluların yıldızı parlayınca, yeri daima yüce cennete olsun. Selçuk 
oğullarından Alp Arslan, işte bu ani şehrini kahir ve kuvvetle alıp düşmanın ağzının tadını bozdu, 
Müslümanlar buraya yerleştiler. Bu İslam âleminde büyük bir fetihtir22. Bu kaynak incelendiğinde 
Müslümanların yani Türklerin bu savaştan sonra yerleşmeye başladıklarını anlıyoruz. Özellikle 
“Müslümanlar buraya yerleştiler” cümlesinden anlaşılmaktadır ki, 1064 yılında Anı şehrinin 
fethedilmesiyle Türkler burayı yurt edinmeye başlamışlardır. Yani yıllardır söylenegelen 1071 yılında 
Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı, Türklerin bu tarihten itibaren 
Anadolu’ya yerleştikleri savını yukarda belirttiğimiz cümle çürütmektedir. Türkler 1071 Malazgirt 
Savaşından sonra değil 1064 Ani’nin fethedilmesiyle Anadolu topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. Bu 
nedenle 1064 yılında Ani’nin fethedilmesi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Nitekim Müslüman 
Türkler bu tarihten itibaren Anadolu’yu yurt edinmeye başlamışlardır. 

6. Sonuç 

Tarih bilmek neden önemlidir? Sorusunun cevabını aramakla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet gemileri 
karadan yürüten Türk olarak biliniyor olsa da gemileri ilk kez karadan yürüten Umur Bey olmuştur. Fatih 
Sultan Mehmet çok iyi bir tarih eğitimi almıştır. Fetih sırasında ise bilmiş olduğu tarih bilgisi analitik 
düşünmesine yardımcı olmuştur. Kendisinden yaklaşık 150 yıl öncesinde yaşayan Umur Bey23, 
Karadeniz'de seferdeyken Bizans Kraliçesine yardım amacıyla gemilerini altı mil karadan yürütmüştür. 
Meriç nehrine gemilerini indirip Bizans'a saldıran Avrupalıların gemilerini arkadan vurarak yok etmiştir. 
Fatih’in tarih bilgisi bir çağın kapanıp, yeni bir çağın başlamasına katkı sağlamıştır. Örneğimizde 
görüldüğü gibi tarihi doğru bilmek iş hayatımızda veya güncel hayatımızda bizlere ummadığımız bir anda 
analitik düşünmemizi kolaylaştıracağı gerçeğidir.  

Ani şehri neden unutuldu. Hipotezine cevaplar arayıp ulaştığım birkaç sonucu sizlerle paylaşmak istedim. 
Bu sonuçlar şahsi fikirlerimi kapsamaktadır. Sonuçta önemli olan tarihimizi irdelemek, gerçekleri 
bulmaktır. Bulduğum sonuçları maddelersek; 

1) Tarih yazıcılığının başlangıcında birincil el kaynakların çevrilerek yapıldığı bilinmektedir. Özellikle 
Ani ile ilgili olan kısımların tercümeleri yapılırken ağırlıklı olarak Ermeni ve Avrupa 
kaynaklarından çevrilmiş olmalıdır. Türk tarihini Ermeni kaynakların anlatımında Malazgirt'le 
vermektedirler. Ermeni kaynaklar, Alp Arslan'ın Ani’yi fethetmesinin ardından hemen 
satıldığından bahsederler, hâlbuki ikta satış değildir. İkta, vergi karşılığında verilen ve Sultana 
yakın kişilerin, ödünlendirilmesi amacıyla yönetimin sultan namına devredilmesidir. Ermenilerin 
ilk kaynakları bunu “sattı” olarak yorumlamışlardır. Tarih yazımı sırasında Ani ve bölgesi 
incelenmemiş olmalıdır. Kaynaklardan direk tercümeler yapılıp aktarılmış olmalıdır ki, bu da 
yüzyıllardır bizlere tarihimizin yanlış aktarılmasına neden olmuştur. 

2) Urfalı Mateos’un ifadesinde Türklerin, Ani ve bölgesini fethederek yerleştiklerini anlatmaktadır. 
Yukarda teferruatlı bilgi verilmiştir. 

3) Ani’de yapılan kazılar sonucunda bulunan paralar Kars Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu 
bağlamda 1072-1092 tarihleri arasında basılmış iki sikkenin olması başka bir kanıttır. Bir 
devletin varlığını ve gücünün simgesi olarak kabul edilen paralar Ani'nin tarihi açısından önemli 
bir kanıttır. Paranın bir yüzünde Melikşah’ın isminin olması, diğer yüzünde ise Menuçehr’in 
isminin olması Ani’de Türklerin olduğunun açıkça ispatıdır. 

 
22 Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s. 337, not:66. 
23 Umur Bey, 1334-1348 yılları arasında Ege’de, Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı büyük başarılar kazanmışdır. 

Rodos’tan Çanakkale Boğazı’na kadar, Mora ve Rumeli kıyıları da dâhil olmak üzere denizlerde kesin bir kontrol 
sağlamıştır. Haçlı Ordusuna karşı son derece atak ve taktik baskın şeklinde manevralar yapan Umur Bey, 1348 
yılında çetin deniz muharebelerinin birisinde şehit olmuştur. 
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4) Menuçehr Camii, kesin tarihi bilinmemesine rağmen Arkeoloji uzmanlarına göre 1073 olarak 
tahmin edilmektedir. İlk zamanlar için Katedralin camiye çevrilmiş olduğu bilinmektedir. Bu 
yüzden ilk mimari eserin Hamam olduğunu ve Nikola Marr hamamın tarihinde 1070’li yıllar 
olabileceğinden bahseder. Bizce Surların tadilatının ardından hamamın yapılmasının muhtemel 
görmekteyiz. İlk mimari eser olarak camiden önce hamam yapılmış olmalıdır. Anadolu’da 
Menuçehr Camii ilk Selçuklu Camisi olarak yapılmıştır. 

5) Anadolu Türk Tarihinin yazıldığı yıllar 1870-1890 arasında olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
dönemlerde Ani Şehri, Rusya’nın egemenliği altındadır. Tarih yazıcıları Ani şehrin pas geçip 
Malazgirt’le başlatmış olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti adına Atatürk’ün Ruslarla anlaşma 
yapması sonucu Batum Ruslara verilmiş, karşılığında Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı geri alınmıştır. 
Bu sayede Ani Türk Topraklarına geçmiş olmasına rağmen tarih değiştirilmemiş veya unutulmuş 
olabilir. Tarih bir ülkenin sınırları değiştiğinde veya yapılan kazılarda yeni bulgular sayesinde 
değişebilir olduğunu göstermektedir. Tarih canlıdır ve tarihin yenilenebilirliğini bizlere 
kanıtlamaktadır. 

6) Sonuç olarak çalışmamızda Türklerin Anadolu’ya girişi, Ani 1064 zaferi ile olduğu tarihi ve 
arkeolojik belgelerle ispat edilirken aynı zamanda burada bulunan muazzam Selçuklu kentinin 
varlığı da ön plana çıkarılarak vurgulanmıştır. Yukarıda anlattığımız bulgular kıyaslandığında 
1071’de Türklerin Anadolu’ya ilk kez yerleştiklerinin mümkün olmadığı görülmektedir. 1064 
Fethi Türk tarihinin en büyük ve anlamlı fethidir. Bu yüzden Türklerin Anadolu’ya yerleşim 
tarihinin 1064 olması gerekmektedir. 

7) Bu bakımdan Türk tarihinde yapılmış bir hatanın giderilmesi açısından son derece önem 
taşımaktadır. Bu duygular ışığında Malazgirt'e bizimdir, Ani'de bizimdir. Fakat gerçekleri bilmek 
ve öğretmek asli görevimizdir. Mili Eğitim Bakanlığı acilen Tarih derlerindeki bu hatayı 
düzeltmelidir. Türk Tarihi ve Türk İktisat Tarihinde Anadolu'nun Tarihi açısından yapılacak tüm 
çalışmaların hayırlı olmasını dilerim. 
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Balkanlardaki Siyasal Karışıklıklar ve 1876-77 Tersane Konferansı Bağlamında 
Siyasal Mücadelede Taraflar  

Ali ÇİFTÇİ 

Gümüşhane Üniversitesi-İİBF 

 

Giriş 

Bilindiği gibi 1299’da kurulan Osmanlı Devleti, Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen 
göstermiş, yönünü Batı’ya çevirerek Balkanlarda toprak fetihleri gerçekleştirmiştir. Kuruluşundan 50 yıl 
kadar sonra Balkanlara uzanmaya başlamıştır.  

14. yüzyılın ikinci yarısında Edirne’nin fethi, Sırpsındığı Savaşı, 2. Çirmen Savaşı, 1389 Kosova Savaşı, 
1396 Niğbolu Savaşı gibi savaşlarla ilerlemeler kaydeden Osmanlılar kısa zamanda bir Balkan Devleti 
görünümünü kazandılar. Balkan halklarından Sırplar, Macarlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Karadağlılar, Eflak 
ve Boğdan halkları Osmanlı egemenliğini kabul etmişlerdir. 15. Yüzyılda Mora’nın, Bosna’nın ve Hersek’in 
fethiyle Balkan fetihleri tamamlanmıştır. 

Osmanlı Devleti, millet sistemi çerçevesinde Balkanlardaki halkları 400 yıldan fazla barış ve huzur 
içerisinde yönetmiştir. 18. Yüzyılda Fransız Devrimi’nden sonra yayılan milliyetçilik akımının etkisinde 
Sırp İsyanı ile başlayan milliyetçi isyanlar, bütün bir 19. Yüzyıl boyunca Devleti uğraştırmıştır. Verdikleri 
mücadeleler sonucunda Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Arnavutlar ve diğerleri 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyıl 
başlarında Osmanlıdan ayrılmışlardır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda uğradığı en ağır savaş yenilgilerinden birisi şüphesiz Rumî 1293, 
Milâdî 1877-78’deki 93 Harbi’dir. Etkileri çok ağır hissedilmiş bulunan bu Osmanlı-Rus Savaşı, 
Balkanlarda birkaç yıldan beri şiddetlenen etnik karışıklıkları çözmek amacıyla İstanbul’da toplanan 
Tersane Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine çıkmıştır. Tersane Konferansı hem bu nedenle 
ve hem de o dönemde Osmanlı Devleti’nin iç siyasetinin işleyişini anlama bakımından incelenmesi 
gereken önemdedir. 

Osmanlı Devleti’nde 1875-1878 yılları arası siyasi tarih ve Türk siyasal hayatı açısından çok yoğun iç ve 
dış siyasal olaylarla geçmiştir. Her bir olay, üzerinde uzun uzun durulmayı haketmektedir. Elimizdeki 
çalışmada siyasi olayların gelişimi ışığında Osmanlı devlet adamlarının dış politika anlayışları ve 
uluslararası sorunlara yaklaşımları ile içerideki mücadeleleri birlikte ele alınmaktadır. İç ve dış 
politikadaki görüş farklılıkları Tersane Konferansı’nın yönetimine de yansımış ve Konferans Osmanlı 
Devletinin iç siyasetinde önemli etkilerde bulunmuştur.  

Çalışmanın sınırları Sultan Abdülaziz döneminden itibaren Osmanlı Devlet hayatındaki reformcularla 
gelenekçiler mücadelesi, Balkan Olayları ve bunların yol açtığı Tersane Konferansı, bunun yönetimi ve 
Konferans sonrasında ortaya çıkan olaylarla çizilmeye çalışılmıştır. Ama olaylar örgüsü büyük ölçüde 
dönemin iki baskın karakteri olan Sultan Abdülhamit ile Mithat Paşa arasındaki kavgada yaşandığı için 
çalışmada bu kısım daha fazla yer tutmuştur. Dönemin olayları arasında Sultan Aziz’in hal’ edilişine yer 
verilmekte ama ayrı bir çalışma konusu olacak kadar uzun bir tartışma konusu olduğu için ölümü ile ilgili 
tartışmalara girilmemektedir. Ayrıca olayların merkezinde yer alan Mithat Paşanın Tersane 
Konferansı’nın başarısızlığından sonra Sadrazamlıktan azline ve İtalya’ya sürgün edilişine değinilmekle 
birlikte afla ülkeye döndükten sonra 1881’de Yıldız Mahkemesinde yargılanmasına ve 1884’te Taif 
Zindanı’nda öldürülmesi tartışmalarına ayrıntılı olarak girilmemektedir. Bunun gibi, 93 Harbi ve Berlin 
Kongresi ve Antlaşması da çalışma konusuyla ilişkisini kuracak kadar değinilen konulardır.   
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Balkan Halkları Arasında Ayaklanma Hareketleri 

3. Selim zamanında 1804’te başlayan ilk milliyetçi isyan olan Sırp İsyanı aşamalarla ilerleyerek özerk bir 
prenslikten sonra 1878’de Ayastefanos Antlaşması’na göre bağımsızlıkla sonuçlanmıştır (Kutlu, 
2007:113). 1821’de başlayan Rum İsyanı ise daha kısa zamanda sonuçlanmış ve 1830’da Rumlar resmen 
Osmanlıdan ayrılarak bağımsız devletlerini kuran ilk millet olmuştur (Akyılmaz, 2015:161, 166).       

Tersane Konferansı’nın düzenlenmesine giden yoldaki karışıklıklar Balkanlar’da 1875 yılında yükselişe 
geçmiştir. Balkanlar’daki kaynaşmanın arkasında milliyetçilik rüzgârları olduğu kadar Rusya’nın Slav 
halkları üzerinden desteklediği Panslavizm hareketi de bulunmaktadır. Rusya, 1871’de Alman Birliğinin 
kurulmasıyla gündeme gelen Pancermen Bloku’nu dengelemek için buna karşı Panslav Bloku kurmak 
istiyordu (Sander, 2011:313). Panslavizm hareketi, Rusya’nın hakimiyeti altında bütün Slavları birleştiren 
bir devlet kurulmasını hedefliyordu. Bu ise Türklerin Avrupa’dan kovulmasını gerektiriyordu (Kurat, 
1993:343).   

1875 yılında Hersek’te vergi vermeme isteğinden kaynaklanan bir halk isyanı çıkmıştır. Bu isyan Tersane 
Konferansı’na ve 93 Harbi’ne yol açan en önemli olay olmuştur. Rusya, Almanya ve Avusturya-
Macaristan’ın ittifak içinde hareket ettiği Balkan olaylarında bu devletler konuyu uluslararası bir sorun 
haline getirmişlerdir. Tersane Konferansı bu bağlamda gündeme gelmiştir. 

Nisan 1876’da bu defa Bulgar isyanı çıkmıştır. Slav Bulgar Devleti kurma amaçlı bu isyanı da Rusya 
desteklemekteydi. Bulgar ayaklanması, aylar sonra Müslüman milislerin de rol almasıyla bastırılmıştır. 
Müslüman halkın Bulgar ayaklanmacılara zaman zaman haddi aşan karşılıklarda bulunması daha sonra 
Osmanlı Devleti aleyhinde kullanılmıştır.  

Temmuz 1876’da ise Sırbistan ve Karadağ aralarında ittifak yaparak Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. 
Bu savaşta Sırp askeri güçlerine Rus subayları komuta etmiştir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:289). Sırp 
askerleri içinde 5000 kadar gönüllü Rus subay ve eri de Osmanlıya karşı savaşın içindeydi (Kutlu, 
2007:103). Osmanlı Ordusu, Gazi Osman Paşa komutasında Sırbistan ve Karadağ’a karşı savaşta üstünlük 
elde ederek duruma egemen olmuştur. Bunun üzerine Sırbistan Avrupa Devletlerini devreye girmeleri 
konusunda yardıma çağırmıştır. Bu durum karşısında Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında 
Eylül 1872’de kurulmuş bulunan Üç İmparatorlar Ligi’nin1⃰ (Uçarol, 2013:345) devreye girmesinin 
çıkarlarına aykırı sonuçlar doğuracağını öngören İngiltere Osmanlıya başvurarak savaşı durdurmasını 
istemiştir. İngiltere, Rusya’nın Slav halklar üzerindeki haklarını ileri sürerek Balkanlara müdahale 
etmesinden çekinmekteydi. Rusya’nın da ültimatom vermesi üzerine Osmanlı Devleti Kasım 1876’da 
harekâtı durdurmuştur. İşte bu noktada Avrupa Devletlerinin Balkanlarda çelişen çıkarlarından dolayı bir 
uzlaşma sağlanamamış ve uluslararası bir konferans gündeme gelmiştir. Rusya, önce, Osmanlı Devleti’nin 
katılmadığı ve sadece Hristiyan devletlerden oluşan bir konferans toplanmasını, burada alınan kararların 
daha sonra Osmanlı Devleti’ne tebliğ edilmesini istemiştir (Armaoğlu, 2003:511). Osmanlı ile dostluk 
ilişkileri halâ sürmekte olan İngiltere ise Osmanlı Devleti’nin de katılmasında ısrar ederek İstanbul’da 
böyle bir konferans toplanmasını önermiş ve bu kabul olunmuştur.  

Tersane Konferansı Öncesi Türkiye’de Siyasal Olaylar ve Taraflar  

Tanzimat Döneminde Osmanlı sadrazamlarının her birisinin yakın ilişki içinde olduğu bir Avrupa devleti 
vardır. Örneğin Âli Paşa ve Tunuslu Hayrettin Paşalar Fransız siyasetine yakınlık gösterirken Mahmut 
Nedim Paşa Rusya yanlısı dış politikadan yanadır. Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa, Saffet Paşalar ise 
İngiliz siyasetine yakındırlar. Sadrazamlar yönetime geldiklerinde her biri bu ülkelerden birisine sırtını 
yaslamaktadır. Bu dinamiğin Abdülaziz döneminin sonları ve 2. Abdülhamit devrinin başlarına kadar 
sürdüğü söylenebilir. İncelenen dönemdeki olaylarda bu olgunun etkisi görülmektedir.  

1876 yılında Osmanlı Devleti’nin saltanat tahtına üç tane padişah oturmuştur. 1861 yılından beri Padişah 
olan Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876’da hal’ edilmiş ve yerine 5. Murat getirilmiştir. 3 ay sonra 5. Murat 
da akıl sağlığı sorunlarından dolayı hal’ edilerek saltanata 31 Ağustos 1876’da 2. Abdülhamit getirilmiştir.  

 
⃰ *1871’de Alman siyasal birliğini kuran Bismarck’ın öncülüğünde Fransa’ya karşı 1872’de önce sözlü olarak kurulan 

Üç İmparator Birliği ittifakı 1876’ya kadar sürmüş, değişen şartlarda 1881’de yazılı olarak yenilenmiştir.   
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Abdülaziz’in Hal’ Edilişi ve Sonrası 

Sultan Abdülaziz iki aşamada hal’ edilmiştir. İlk aşamada medrese öğrencilerinin ayaklanmasıyla 
etrafındaki devlet adamları olan Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi 
gibilerin değişmesi sağlanmış 3 hafta sonra da yeni bürokrat kadro tarafından kendisi hal’ edilmiştir. 
Sultan Abdülaziz’in özellikle son döneminde Rus Elçisi İgnatiyef ve Nedim Paşalarla sürdürdükleri 
yönetim tarzına karşı içeride güçlü bir muhalefet bloku oluşmuştur. Bu blokun askerî kanadında Hüseyin 
Avni Paşa ile Süleyman Paşa; sivil bürokrasi kanadında ise Mithat Paşa ile Mütercim Rüştü Paşa ve 
Şeyhülislam [Hasan Hayrullah Efendi] isimleri dikkat çekmektedir (Çavdar, 2013:43).  

Kamuoyunda Abdülaziz ve M. Nedim Paşa yönetimine karşı biriken tepkiler 10 Mayıs 1876’da medrese 
öğrencileri öncülüğünde bir ayaklanma ile patlak vermiştir. Sultan Aziz, ayaklanma karşısında Nedim 
Paşanın yerine Sadrazamlığa Mütercim Mehmet Rüştü Paşayı, Hasan Fehmi Efendinin yerine 
Şeyhülislamlığa Hasan Hayrullah Efendiyi getirmiştir. Seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa getirilmiştir. Mithat 
Paşa da vükela arasına girmiştir. Bu değişimde dikkati çeken şey görevden alınan Nedim Paşa ve 
arkadaşlarının Rusya’ya yakın politikalara eğilimli devlet adamları olmasına karşılık yeni gelenlerin 
yönünün Batı Avrupa ülkelerine, özellikle İngiltere’ye dönük olmasıdır. Gidenlerin mutlakiyetçi yönetim 
anlayışında olmalarına karşılık yeni gelenler meşrutiyet yanlısı, modernleşmeci görüşteki Mithat Paşa 
ekibi olarak bilinmektedir. Mithat Paşa ekibi, başında Serasker H. Avni Paşanın bulunduğu bir grupla 30 
Mayıs 1876’da bu defa Sultan Aziz’i hal’ etmişler ve 5. Murat’ı tahta geçirmişlerdir. Cuntada din 
adamları, medreseliler de olduğundan bu darbeye Softalar Darbesi de dendi. Resmi hal’ sebepleri olarak 
Halifenin mecnun olduğu, siyaset işlerinden anlamadığı, hazineyi israf içinde yönettiği, memlekete ve 
millete zararlı olduğu belirtilmiştir (Koçu, 1981:411).  

Mithat Paşa, müstebit, kibirli, gururlu olarak nitelediği Sultan Aziz’in hal’ edilişini savunurken 
kamuoyunda bu yönde bir ortak görüş bulunduğunu ileri sürmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.1: 274-
275). Hal’ sebeplerini ve Sultanın kötü icraatını sayarken Avrupa Devletlerine olan borçların artışı ve 
Tenzil-i Faiz Kararında olduğu gibi borçların ödenmesinde yaşanan krizleri, artan israfı, Nedim Paşanın 
Eylül 1875’te tekrar sadarete getirilmiş olmasını, haksız sürgün ve cezaları ve özellikle Balkanlardaki 
karışıklıklar ve bunların önlenememesini göstermektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.1: 269-271). Hal’de 
kişisel sebeplerin bulunduğunu da kabul etmek gerekir. 2. Abdülhamit’in de iddia ettiği gibi Abdülaziz’in 
hal’ edilişinde Sultan Aziz’in daha önce H. Avni Paşayı sürgün etmiş olmasından dolayı Paşanın ona 
beslediği kinin etkili olduğu söylenebilir (Abdülhamid’in Hatıra Defteri, 2012:16, 25). Mithat Paşanın 
hatıralarında H. Avni Paşa ile ilgili olarak, onun Padişahı hal’ etmeyi aklına çoktan koymuş olduğunu ifade 
etmesi 2. Abdülhamit’in iddiasını desteklemektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.2:63). Abdülhamit, 
Abdülaziz’in hal’ edilişi hakkında dış bir bağlantıya da değinerek onun orduyu ve donanmayı güçlendirmiş 
olmasından çekinen İngiltere ve Fransa’nın Amcasını yersiz eleştirilerle gözden düşürdüklerini, sonunda 
da hal’ edilmesini sağlayarak ondan kurtulduklarını ileri sürmektedir (Abdülhamid’in Hatıra Defteri, 
2012:65-66). Sultan Abdülhamit ile Mithat Paşa arasındaki güven sorununun önemli bir sebebi olan 
Abdülaziz’in hal’inde Mithat Paşanın yerini değerlendirirken Sultan Abdülhamit, Mithat Paşanın hal’ işine 
karışmakla idare adamlığından ihtilalciler sınıfına geçtiğini, hükümdarların hal’ işine karışanlara 
güvenmeyeceğini belirtmektedir (Abdülhamid’in Hatıra Defteri, 2012:16).   

Osmanlı siyasal hayatında bu dönemde görülen özelliklerden birisi İngiliz-Rus rekabetinin siyasal 
gruplaşmalara yansımasıdır. Diğer bir deyişle Osmanlı siyasetinde Rusya politikalarına eğilimli devlet 
adamları ile İngiliz yanlısı siyasete eğilimli devlet adamlarının mücadelesi göze çarpmaktadır. Mithat 
Paşa, Sultan Abdülaziz’in dış politikasını eleştirirken onun tahta oturmasından sonra Rusya’nın etki 
alanına girdiğini, yetenekli bir diplomat olan General İgnatiyef’in ⃰ telkinlerine uyduğunu savunmaktadır. 
Mithat Paşa, Rusya’nın Avrupa Devletleri ile Osmanlı Devletinin arasının açılmasını sağlamayı ve 
Hristiyan azınlıkların şikayetlerini kullanarak bu azınlıklar üzerindeki hegemonyasını sürdürmeyi 
amaçladığını düşünmektedir. Mithat Paşa ve arkadaşları ise ülkeyi Avrupa Devletleri ile uyumlu olarak ve 
onların istediği gibi yöresel meclislerin etkili olduğu yönetimlere dayalı (Çavdar, 2013:40) reformları 
yaparak yönetmek istemektedirler. Mithat Paşanın Sultan Aziz merkeziyetçiliğine karşı yönetimde adem-

 
⃰ İgnatiyef, 1864-1877 yılları arasında Rusya’nın İstanbul Elçiliğini yapmıştır. General İgnatiyef, Balkanlardaki Slav 
ayaklanmalarında, 1876 Tersane Konferansı’nda, 93 Harbi’nde etkili ve önemli bir aktördür. Koyu bir Panslavist olan 
İgnatiyef, Mithat Paşanın 5 Şubat 1877’de Sadrazamlık görevinden alınmasında da rol sahibidir. 
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i merkeziyet yanlısı olduğu bilinmektedir. Reformcular bu konuda özellikle İngiltere’nin beklentilerini 
karşılamaya özen göstermektedirler.    

Sultan Abdülaziz saltanatı döneminde reformcularla değil gelenekçi ve mutlakiyetçilerle çalışmayı tercih 
etmiştir. Örneğin Tanzimat Paşalarından Âli ve Fuat Paşaların vilayetlerin yönetiminde seçim usulünü 
getirme çabalarından çekinmiş ve onları uzaklaştırarak kendi görüşüne uygun adamlar aramaya 
başlamıştır (Kocahanoğlu, 1997, C.2: 34-35). Nedim Paşa ve Âli Paşalar aynı kabinede çalıştıkları 
zamanlarda Nedim Paşa Sultan Abdülaziz’i sürekli pohpohlamış, doğru olmasa da onun hoşuna gidecek 
tarzda davranmıştır. Rakipleri olan Âli Paşaları ise sürekli Padişaha gammazlamıştır. Abdülaziz’in ıslahat 
ve reformları terketmesinde, devlet borçlarını arttırmasında ve israfa kaymasında da Nedim Paşanın 
etkili olduğu bilinmektedir. Koçu’nun da kaydettiği gibi Nedim Paşa, Sultan Abdülaziz’i rüşvete alıştırmış, 
nefis zevklerine düşürmüş, devlet hazinesi zararına kendisine kişisel servet yaptırmıştır (Koçu, 1981:406).  

Burada Mithat Paşanın, rakibi veya muhalifi olan devlet adamlarını değerlendirmesinde dikkat çekici bir 
gözlem yapılabilir. O, Nedim Paşa ile Cevdet Paşa gibi muhaliflerini açıkça ve sert şekilde eleştirmektedir. 
Ama araları açık olduğu halde Mütercim Rüşdi Paşanın dirayet ve liyakatini inkâr etmemektedir (İrtem, 
2004:146). Ya da hürriyetler konusunda çok farklı tutumlara sahip olduğu halde M. Emin Âli Paşa 
hakkında da övücü sözler söylemektedir. Halbuki Âli Paşa, Mithat Paşayı nüfuz ve üstünlük kazanma 
peşinde görür ve merkezî hükümete karşı müstakilce hareketlerinden dolayı da onu sevmezdi (İrtem, 
2004:39). Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Yeni Osmanlılar, Âli Paşayı baskıcı-otoriter diye ağır eleştirilere 
tâbi tutarken Mithat Paşa onun reformculuğunu ve devlet adamlığını dikkate alarak övmektedir 
(Kocahanoğlu, 1997, C.2:38-42). Bu durum, Mithat Paşanın siyasi fikir mübayenetlerini (ayrılıklarını-A.Ç.), 
İrtem’in deyimiyle kişisel meziyetleri inkar derecesine vardırmadığını göstermektedir (İrtem, 2004:147). 
Bu konu siyasal hayatta aktörlerin en çok hataya düştükleri hususlardan biridir.  

Sultan Abdülaziz’in saltanat döneminin son 5 yılı bir istikrarsızlık ve belirsizlik dönemi olarak yaşanmıştır. 
1871’de M. Emin Âli Paşanın ölümünden 1876’da Abdülaziz’in hal’ edilişine kadar geçen 5 yıl içinde 9 
defa hükümet kurulmuştur (Koçu, 1981: 408). Balkanlardaki kargaşa ve isyanların gelişip büyümesinde iç 
siyasal istikrarsızlık da etkili olmuş olmalıdır.  

Mithat Paşanın Muhalifleri: Mahmut Nedim Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa 

Balkanlarda yaşanan ayaklanmalar sırasında Sultan Abdülaziz’in en yakın çalıştığı devlet adamı Rusya 
Büyükelçisi İgnatiyef’in faaliyetleri sonucu Sadrazamlığa getirilen (Karpat, 2013:65) ve İmparatorluğu, 
İgnatiyef ile istişareler yaparak yönetmeye kalkan (Karal, 2011:211) M. Nedim Paşadır. Nedim Paşa hem 
Tenzil-i Faiz Kararlarının yol açtığı krizden hem de Balkanlarda zamanında önlem alamayarak olayların 
büyümesine yol açmaktan sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla muhalefetin okları Padişahtan önce 
kendisine doğrultulmuştur. Reform karşıtı tutumuyla bilinen Nedim Paşa, reformcu Mithat Paşa ekibinin 
en büyük rakibi ve hasmı olmuştur. 1871’de Sadrazam olduktan sonra Mithat Paşanın valilikleri 
sırasındaki mali açıklarını yakalamaya uğraşmıştır (Kocahanoğlu, 1997, C.1:148). Nedim Paşanın, Rusya 
yanlısı politikalarının bir örneği Bulgar Kilisesi’nin Rum Kilisesi’nden ayrılarak müstakil bir Eksarh idaresi 
kurulmasını sağlamasıdır. Bu işte Nedim Paşa, çok koyu bir Panslavist olan İgnatiyef’in (Kurat, 1993:354) 
telkinlerine uymuştur. Bulgar Kilisesi’nin papazları Rusya’da eğitilmiş Slav papazları idi ki Bulgar fesadını 
bunlar tertiplemiştir (Kocahanoğlu, 1997, C.2, 43; Koçu, 1981:407). Bu durum Bulgar milliyetçiliğini 
güçlendiren bir sonuca yol açmıştır. Tenzil-i Faiz Kararlarının alınmasında da M. N. Paşanın İgnatiyef’in 
etkisiyle hareket ettiği ileri sürülmektedir. Paşa, İgnatiyef’in de etkisi ve teşvikiyle aldığı bu kararda 
Avrupalı Devletlere, borçların ve faizlerinin ancak yarısının ödeneceğini, kalan yarısı için beş yıl vadeli ve 
düşük faizli tahvil verileceğini ilan etmiştir (Kutlu, 2007:96). Aşırı Rus yanlılığından dolayı M. Nedim 
Paşaya Nedimof denmiştir (Kocahanoğlu, 1997, C.1 :153). 

Mithat Paşanın rakiplerinden biri de Ahmet Cevdet Paşadır. Yönetimle ilgili reform düzenlemelerinde 
birlikte çalışan Mithat Paşa ile Cevdet Paşa Kanun-u Esasi (KE) hazırlığı sırasında ters düştüler. Mithat 
Paşa hatıralarında, Sadrazamlığı sırasında KE taslağı tartışılırken Adliye Nazırı [Ahmet] Cevdet Paşanın, 
hilâfet makamında 5. Murat’tan farklı olarak akıllı bir padişah olan 2. Abdülhamit’in bulunuyor 
olmasından dolayı KE’ye gerek olmadığı (İrtem, 2004:29) şeklindeki sözlerini eleştirerek onu da muhalifi 
olan Nedim Paşa ile aynı safa koymaktadır (Kocahanoğlu, 1997, C.1:210). Gerçi, Tanzimatın yetenekli, iyi 
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yetişmiş Paşalarından olan [Ahmet] Cevdet Paşa, Nedim Paşa ile karşılaştırılamayacak kadar ilmî, ahlâkî 
düzeyi yüksek ve parlak bir aydındır. Ama o, Ortaylı’nın deyimiyle Tanzimatçıların yenilikçi heyecanını ve 
dış dünyaya dönüklüğünü değil ılımlılığını ve tutuculuğunu temsil etmektedir (Ortaylı, 2000:232). Siyasal 
görüş ayrılığı ve rekabet duygusu, Cevdet Paşa ile Mithat Paşanın birbirlerini haddinden fazla 
eleştirmelerine yol açmıştır. Cevdet Paşanın, KE’nin ilanından bir gün önceki bu tartışmada Kanun-u 
Esasiye gerek olmadığı sözüne fena halde kızan sert karakterli Mithat Paşa kendisine “Senin aklın Avrupa 
kanunlarına ermez sus” diye bağırmış, Cevdet Paşa da Mithat Paşaya “Birkaç kelimelik Frenkçenle sen mi 
bilirsin; senin bildiğin kadarlık Fransızcayı kunduracılar bile bilir” diye karşılık vermiştir (Berkes, 
1978:325). Cevdet Paşa, başka bir yerde Mithat Paşayı, “farfara (çok fazla konuşan, ağzı kalabalık-A.Ç.), 
bir işin sonunu getiremeyen birisi” olarak değerlendirmektedir (Ortaylı, 2000:233). Birbirinin muhalifi 
olan bu iki paşa, ilişkilerini çok daha kötü bir son ile bitirmişlerdir. Mithat Paşa, Yıldız Mahkemesi’nde 
yargılanmak üzere İzmir’den İstanbul’a getirilirken İzzettin Vapuru’nda Adliye Nazırı Cevdet Paşanın 
huzurunda sorguya çekilmiştir (Karal, 2011:508). Halbuki, Cevdet Paşanın, Abdülaziz’in hal’ini ve 5. 
Murat’ın cülusunu onaylayanlardan olduğu bilinmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.2:178).     

2. Abdülhamit’in Saltanatı ve Siyaset Tarzı  

Yeni Osmanlılar ve Mithat Paşa ekibi, 5. Murat zamanında Padişahın sağlık sorunlarından dolayı 
planladıkları reformları yapamadılar. Sultan Abdülaziz’in hal’i ve 5. Murat’ın tahta geçmesinin ardından 
af ilan edilmesini sağlasalar da Hersek ve Bulgar ayaklanmalarını durduramamışlardır (Kutlu, 2007:97).  

Mithat Paşa ve arkadaşları, 5. Murat’ın hal’inden sonra 31 Ağustos 1876’da 2. Abdülhamit’i tahta 
oturttular. Cülus öncesinde Sultan Abdülhamit ile Mithat Paşa arasında meşrutiyet ilan edileceği 
konusunda bir mutabakata varıldığı anlaşılmaktadır (Berkes, 1978: 307).  

2. Abdülhamit Padişah olduğunda Balkanlardaki etnik temelli kaynaşma devam ediyordu. 2. 
Abdülhamit’in siyaset ve yönetim anlayışında biri iç diğeri dış siyaseti doğrudan ilgilendiren iki yenilik 
dikkat çekmektedir. İç siyasette, Tanzimat Döneminde görülen, Babıâli’nin ve bürokratik kurumların öne 
çıktığı (Ortaylı, 2000:89) bir yönetim anlayışına karşılık Sultan Abdülhamit iktidar gücünü kısa zamanda 
Saray’da toplayacaktır. 1878’den sonra otoriter-merkeziyetçi modernleşme yolunu seçen Abdülhamit, 5. 
Murat’ı İngiliz destekli darbe girişimleriyle tekrar tahta çıkarma olaylarının da etkisinde kalarak ülkede 
baskı, sansür ve jurnale dayalı sıkı bir yönetim kurmuştur (Akşin, 2006:33-34). Dış siyaset açısından da 
Tanzimat Sadrazamlarının herhangi bir sefarete angaje olmayı tercih eden politikaları yerine daha 
pragmatik bir politika olan devletler arasındaki rekabetten yararlanmaya dayalı denge politikasına 
başvuracaktır (Çavdar, 2013:58). 

İngiltere’yi Osmanlı İmparatorluğu’ndan uzaklaştıran ve aradaki dostluğun sona ermesinde rol oynayan 
sebeplerden bazıları, Osmanlı Ülkesinde ve hinterlandında Abdülaziz zamanından itibaren yükselen 
İslamcılık Hareketinin İngiltere’yi ürkütmüş olması ve Süveyş Kanalını tam kontrolüne almış olan 
İngiltere’nin artık Osmanlı Devleti’ne ve onun toprak bütünlüğünün korunmasına çok fazla ihtiyaç 
duymamasıdır (Karpat, 2013:64, 67). İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin bozulmasının bir sebebi de 
İngiliz iç politikasındaki dengelerin Osmanlı aleyhine değişmesidir. Şöyle ki, Türk ve Osmanlı düşmanı 
olan Liberal Parti Lideri William Ewart Gladstone, Türk dostu sayılan iktidardaki Muhafazakâr Partili 
Disraeli Hükümetini yıpratmak için Bulgaristan’daki ayaklanmanın şiddetle bastırılmasını abartılı olarak 
bir broşürle İngiliz kamuoyunda duyurmuş ve Tersane Konferansı öncesinde Türkiye aleyhinde bir hava 
oluşturmuştur. Disraeli Hükümeti, İngiliz kamuoyunun etkisiyle ve yaklaşan seçimleri kaybetmeme adına 
Konferansa Rusya yanlısı Lord Salisbury baş delege olarak göndermek zorunda kalmıştır (Berkes, 
1978:324).         

Tersane Konferansı’nın Osmanlı Devleti’nden Talepleri  

İngiltere’nin öncülüğünde İstanbul’da 23 Aralık 1876’da toplanan konferans bu ülke açısından Rusya ile 
rekabetinde önemli bir anlama sahipti. İngiltere, Rusya’nın Osmanlı Devleti ile olası bir savaşta kendisi 
karşısında Balkanlarda üstün konuma gelmemesi için bu konferansı önemsemekteydi. 6 Avrupa 
Devletinin delegeleri, Konferans resmî olarak başlamadan önce 11 Aralık’ta İstanbul’da Rusya 
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Büyükelçiliği’nde toplanarak Konferansta izleyecekleri stratejiyi belirlemişlerdir. Bu toplantılarda 
Osmanlı temsilcisi bulunmamıştır.   

29 günde toplam 9 toplantının yapıldığı (Akyılmaz, 2015:291) konferansta Osmanlı Devleti’ni Hariciye 
Nazırı Saffet Paşa ile İkinci Başkan olarak Berlin Elçisi Ethem Paşa temsil etmiştir. Saffet Paşa Konferans 
Başkanı oldu. Ancak bu sırada Sadrazam olan Mithat Paşanın konferansın gidişatıyla yakından ilgilendiği 
ve asıl yetkilinin kendisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü Sultan 2. Abdülhamit, KE’nin yürürlüğe 
konmasında en etkili aktör olan Mithat Paşayı 19 Aralık 1876’da Mütercim Mehmet Rüşdi Paşanın yerine 
Sadrazam yaparak esas sorumluluğu ona vermiştir. Konferansa⃰ Osmanlı Devleti’nden başka Almanya, 
Rusya, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Fransa ve İtalya katılmıştır. Bu 6 devlet 1856 Paris Antlaşması’nı 
imzalayan devletlerdir. Konferansın ilk günü olan 23 Aralık 1876’da Kanun-u Esasi’nin yürürlüğe 
konulduğu ilan edilmiştir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:210-211).  

Mithat Paşa ve arkadaşları, KE’nin yürürlüğe konulmasıyla meşrutî bir yönetime geçileceği için kısa 
vadede Avrupalı devletlerin konferans aracılığı ile ülkenin içişlerine karışmasına engel olacaklarını 
düşünmektedirler. Bu anlamda bir yönüyle 1876 Anayasası Avrupa devletlerine verilen siyasi tavizlerden 
biri olarak değerlendirilebilir. Ancak, beklenen elde edilemediğine göre Akşin’in deyimiyle Avrupa’ya 
ilerici ve şirin görünebilmek için verilebilecek en son ödün olan Meşrutiyet de işe yaramamıştır (Akşin, 
2006:28).  

Orta ve uzun vadedeki beklentileri ise etnik toplulukların Osmanlı siyasal sisteminin eşit birer parçası 
olacakları için ayaklanmadan ve ayrılıkçı düşüncelerden uzaklaşacaklardır. Mithat Paşa ve arkadaşları bu 
konuda İngiltere başta olmak üzere konferansa katılan devletlerden yüksek bir beklenti içindeydiler. 
Hattâ böylece konferansı geçersizleştirebileceklerini veya gereksiz kılacaklarını düşünüyorlardı. Bizzat 
Osmanlı delegesi Hariciye Nazırı Saffet Paşa konferansın başında Osmanlı Devletinin bugünden itibaren 
anayasalı bir devlet olduğunu ve konferansa gerek kalmadığını ifade eden bir konuşma yaptı. Ancak 
elçiler bunu ciddiye almadılar. Avrupalı delegeler, Rus delegesinin kararlı tutumuna tâbi kalarak 
konferansı sürdürmeye karar verdiler. Osmanlı temsilcileri Saffet Paşa ve Ethem Paşa, büyük Avrupa 
Devletleri karşısında Osmanlı Devleti’nin hak ve çıkarlarını diplomatik olarak savunabilecek pozisyonda 
ve güçte değillerdi. Kendileri, KE ilanından beklentileri gerçekleşmeyince toplantıyı terketme yoluna 
gittiler (Çavdar, 2013:46). Tanzimat’tan beri izlenen Avrupa devletlerinden birisine angaje olma 
politikası, özellikle İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni gözden çıkardığının anlaşıldığı bir dönemde artık işe 
yaramıyordu. Mithat Paşa ve ekibinin Tersane Konferansı’nda ve sonrasında İngiltere’den bekledikleri 
desteği alamamalarını böyle açıklamak gerekir.  

Konferansta Osmanlı Devleti’ne sunulan başlıca öneriler şunlardır: Bosna Hersek’e otonomi verilecek, 
Bulgaristan Tuna Vilayeti ve Doğu Rumeli Vilayeti olmak üzere iki vilayete ayrılacak, iki vilayete Osmanlı 
Padişahınca Hristiyan genel vali atanacak, vilayetlerde uluslararası denetime açık reformlar yapılacak, 
Bulgarların milis askerî gücü olacak, kaleler dışındaki yerlerde Osmanlı askeri garnizonu bulunmayacak 
(Kutlu, 2007:107). Konferansın Osmanlı Devletinden talepleri arasında Bulgaristan’da toplanan 
gelirlerden bir kısmının devlet hazinesine verilmesi, büyük kısmının ise yerel masraflara harcanması gibi 
malî hususlar da vardı (Kocahanoğlu, 1997, C.1:208). Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da mahkemelerde 
Türkçenin yanında yerel dillerin de kullanılması teklifler arasındaydı.  

Sadrazam Mithat Paşa, Konferansın tekliflerini kabul edilemez bulmaktaydı. Ancak tekliflerin 
reddedilmesini Padişahın ve vükelanın da iktidarı dışında görerek kesin kararı vermek üzere geniş 
katılımlı bir istişare toplantısı düzenlenmesine karar verdi. Meclis-i Umumi adıyla 18 Ocak 1877’de 
toplanan söz konusu danışma meclisinde 200 kadar kişi vardı.** Bunlar, sivil ve asker ileri gelenler, ilmiye 
sınıfı temsilcileri ve gayrimüslim cemaatlerin temsilcilerinden oluşuyordu (Armaoğlu, 2003:514). 
Sadrazam Mithat Paşanın burada okutturduğu bir Beyannamede Balkanlardaki olayların gelişimi 
özetlenmekte ve Tersane Konferansı teklifleri karşısında alınacak olası pozisyonların sonuçları etraflıca 

 
⃰ İstanbul’da toplandığı için İstanbul Konferansı; Haliç Tersanesi’nde toplandığı için Tersane Konferansı ve Avrupalı 

devletlerin büyükelçileri katılımcı olduğu için Elçiler Konferansı denilen toplantı Kasımpaşa’daki Bahriye 
Nezareti’nde yapılmıştır.  

** Bazı kaynaklarda 250, bazılarında 240-300 katılımcı ile toplandığı ifade edilen Meclis-i Umumî’nin, seçimlerden 
sonra 19 Mart 1877’de toplanan yasama organı niteliğindeki Meclis-i Umumî ile karıştırılmaması gerekir. 
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kritik edilmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:288). Sonuç olarak, Osmanlı Devleti açısından büyük kayıplar 
ifade eden Konferans tekliflerinin masada kabul edilmesinin devletin itibarını hayli zedeleyeceği ve daha 
ağır kayıplara yol açsa da onurlu şekilde savaşarak kaybetmenin daha doğru olacağı görüşü ağır basmıştır 
(Armaoğlu, 2003:514, Kocahanoğlu, 1997, C.1:295).  

Bir çözüme ulaşılamayınca Konferans 20 Ocak 1877’de dağıldı ve yabancı elçi ve delegeler ülkelerine 
döndüler. Delegeler ülkeyi terkedince Osmanlı yönetiminde bunalım başgösterdi. Sadrazam Mithat Paşa 
ile Padişahın Konferans dağıldıktan sonraki günlerde görüş ayrılıkları derinleşti. Konferanstan beklentileri 
konusunda Padişah ile Sadrazamı Mithat Paşa arasında bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Mithat 
Paşanın Konferansta keskin davrandığını ve Rusya ile savaşa istekli olduğunu düşünen 2. Abdülhamit, 
Rusya ile savaşa karşıydı ve konferansta barışçı bir çözüm bulunmasını istiyordu.  

Gerilimli günlerde Mithat Paşa, Sultanı protesto bağlamında bir süre evinden çıkmayarak Saraya ve 
Sadaret makamına gitmedi, devlet işleriyle ilgilenmedi (İrtem, 2004:57).  

Konferans kararlarının reddi ile birlikte Osmanlı Devleti ile Rusya ve diğer Avrupa Devletlerinin ilişkileri 
de gerginleşti. Böylece 93 Harbi’ne giden yol açılmış oldu.    

Mithat Paşa-İngiltere İlişkileri 

Sadrazam Mithat Paşanın hatıralarına da yansıyan katı bir Rusya karşıtı tutumuna karşılık İngiltere 
siyasetine olan sıcak yaklaşımı dikkat çekmektedir. Bunun çok somut ve ilginç bir örneği Tersane 
Konferansı’nda İngiltere’den beklenen desteğin alınamamasını açıklarken başvurduğu bir yoldur. Mithat 
Paşaya göre Konferansa İngiltere adına delege olarak katılan Salisbury Türkiye’nin ve halkın durumu 
hakkında bilgi sahibi değildir ve bütün bilgileri İstanbul’a geldikten sonra Rusya’nın maksat ve talepleri 
doğrultusunda Rus Elçisi İgnatiyef’ten almıştır. Paşa, Konferanstan bu nedenle bir sonuç alınamadığını 
kaydetmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:214). Konferansta Rusya’nın aşırı isteklerini İngiltere’nin 
vereceği destekle engelleyebileceğine inanan Mithat Paşa, Meşrutiyetin ilanını da burada bir koz olarak 
düşünmektedir. Bu koz işe yaramamıştır. 2. Abdülhamit ise devletin içinde bulunduğu duruma bakarak 
savaştan mümkün olduğu kadar uzak kalınmasını ve devletin askerî ve mali olarak toparlanmasını gerekli 
görmektedir. O, belli bir devlete ümit bağlamayı doğru bulmuyor ve devletlerarası rekabetten 
yararlanmayı amaçlıyordu.  

Mithat Paşanın devletler arası ilişkilerdeki tutumu hakkında, Konferansın tekliflerini istişare etmek ve 
kesin kararı vermek üzere toplanan Meclis-i Umumî’de okutturduğu Beyanname’deki yaklaşımı da fikir 
vermektedir. Bunda Mithat Paşa Avrupa Devletlerinin Balkanlardaki isyanlarda isyancıların haksızlığını ve 
Osmanlı Devleti’nin haklılığını bildikleri halde yine de Osmanlıyı mağlup ve haksız duruma düşürdüklerini 
belirttiği halde (Kocahanoğlu, 1997, C.1:289-290) Avrupa Devletlerini eleştirmemeye özen göstermekte 
ve yine Rusya’ya yüklenmektedir. Paşa, Avrupa Devletleri’nin bu tavrını Rusya’nın politik baskıları ve 
başka sebeplerle açıklamaktadır (Kocahanoğlu, 1997, C.1:290-291). 

93 Harbi arefesinde, 1856’dan bu yana Avrupa Devletler Sistemi’ne dahil bulunan Osmanlı Devleti, 
Avrupa Devletleri’ni 1856 Paris Kongresi ruhuna uyarak savaşı engellemeye davet ettiğinde İngiltere 
dahil hiçbirisi olumlu karşılık vermemiştir. Mithat Paşanın en azından bu noktada İngiltere’yi eleştirmesi 
beklenirken o hatıralarında, İngiltere’yi bu konuda da bir anlamda masum göstererek savaş öncesinde 
Osmanlı Devleti İngiltere’nin önerilerini yerine getirmediği için İngiltere tarafından Osmanlıya yapılacak 
bir yardım ve destek ümidi kalmadığını kaydetmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:223).  

Mithat Paşanın İngiliz siyasetine olan yakınlığı ve İngiliz korumasına sahip olması onun Yıldız Mahkemesi 
yargılamalarında da kendisini göstermiştir. 1881’deki yargılama, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin kötüleştiği bir 
döneme denk gelmişti. Mithat Paşanın yargılandığı günlerde İngiliz kamuoyu gelişmeleri yakından takip 
etmiştir. Hattâ İngiltere Parlamentosu’nda, bir İngiliz dostu olduğu belirtilen Mithat Paşa ve arkadaşlarını 
yargılayan mahkemeye güvensizlik dile getirilmiş, Mithat Paşanın ünlü ve değerli bir siyasetçi olduğu 
belirtilerek kurtulması veya az ceza alması için nelerin yapılabileceği tartışılmıştır (Kocahanoğlu, 1997, 
C.2:401-409). 
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Mithat Paşanın Azline Giden Süreç  

Birinci Meşrutiyet dönemi siyasal olayları içinde Abdülhamit-Mithat Paşa çekişmesi büyük bir yer 
tutmaktadır. Sultan Abdülhamit ile Mithat Paşa başından beri çatışmalı ilişkiler içinde bulunmuşlardır. 2. 
Abdülhamit, 19 Aralık 1876’da onu gönülsüz olarak ve kamuoyu baskısı altında Sadrazam yapmıştır. 
Padişah Sadrazamı hem kişilik ve karakter olarak beğenmemekte hem de bazı icraatlarından rahatsızlık 
duymaktadır.  

2. Abdülhamit, her şeyden önce Sadrazamında, Osmanlı devlet geleneklerinde yerleşmiş bulunan saygı 
ve itaati görememekten şikayetçiydi. Kendisi hatıralarında Mithat Paşanın Sadrazamlığında daha ilk 
günden kendisine bir amir, bir vasi kesildiğini, kişilik olarak onun meşrutiyetçi değil despot ve müstebit 
eğilimli olduğunu ifade etmektedir (Abdülhamit’in Hatıra Defteri, 2012: 16-17).  

Sultan Abdülhamit’in Mithat Paşanın rahatsız olduğu uygulamaları arasında Millet Askeri adıyla 
Müslümanlardan ve Hristiyanlardan karma olarak teşkil edilecek milis tarzı bir ordu kurması 
bulunmaktadır. Onun askerî okullara gayrimüslim çocukların alınması konusundaki isteği de iki devlet 
adamı arasındaki görüş ayrılıklarından birisidir (Kocahanoğlu, 1997, C.1:309, 323). 

Bir başka konu Padişahın, Mithat Paşanın Osmanlı Hanedanına düşmanlığından ve cumhuriyetçiliğinden 
şüphelenmesiydi (Armaoğlu, 2003:514, Kocahanoğlu, 1997, C.2:103). İddialara göre Paşa bir gün bir içki 
masasında Osmanlı hanedanı yerine kendi hanedanını gündeme getirerek “Âl-i Osman" (Osmanoğulları) 
yerine "Âl-i Mithat"ın (Mithatoğulları) kurulabileceğini söylemiş bu da sağlam bir hafiye sistemine sahip 
olan Padişaha ulaşmıştır. Mithat Paşa, 1876 krizinde çözüm olarak bir “cumhuriyet” rejimi tasarladığı 
şeklindeki iddiaları hatıralarında reddetmekte ve “imam”a bağlı olunması gereğinden dolayı bir İslam 
toplumunda “cumhuriyet”in muhal olduğunu ifade etmektedir (Kocahanoğlu, 1997, C.2:107). Paşa, 
Cumhuriyetçilik dedikodularını Rusya yanlısı devlet yöneticilerine bağlamaktadır (Kocahanoğlu, 1997, 
C.1:264). 

Sultan Abdülhamit, Tersane Konferansı’nın sonuçsuz kalmasından da Mithat Paşanın sert tutumunu 
sorumlu görüyordu (Armaoğlu, 2003:514).  

Padişah-Sadrazam ilişkilerinin kopmasında bardağı taşıran son damla Mithat Paşanın bu gergin günlerde 
Padişah’a yazdığı saygısızca ifadelerle dolu bir mektup (İrtem, 2004:56) olmuştur. Söz konusu mektup 30 
Ocak 1877 tarihlidir ve özetle Padişaha meşrutiyet ve millet mefhumları karşısında hükümdarlık 
görevlerini, haddini, sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Mektupta, millet menfaatlerine aykırı en küçük 
bir hususta bile Padişaha itaat etmeyeceğini belirten Mithat Paşa, yönetim anlayışında Padişaha yüksek 
perdeden öğretici ifadeler kullanmaktadır.  

Azil ve sürgün kararını alan Mithat Paşa hatıralarında, idari olarak iyimser gelişmelerin yaşandığı bir 
sırada beklemediği sürgün kararının düzeltilemeyecek fenalıkları davet edecek bir karar olduğunu ifade 
etmektedir. Ülkeye geri geldiğinde Padişahı Sarayda ve mülkü yerinde bulamayacağını da eklemektedir 
(Kocahanoğlu, 1997, C.1:217, 219). Bu ifadeler, Mithat Paşanın kendisini sürgüne gönderen Osmanlı 
Padişahını, arkasında desteğini hep gördüğü İngiltere ile tehdit ettiği şeklinde anlamaya çok elverişlidir. 

Tersane Konferansı ve İç Siyasetteki Sonuçları 

Tersane Konferansı’nın ilk ve en acil sonucu olarak KE’nin Konferans’ın başladığı gün ilan edilmesi 
görülebilir. Hazırlıklar hızla tamamlanmış ve 23 Aralık 1876’da Anayasanın yürürlüğe konulduğu ilan 
edilmiştir.  

KE ilanında Abdülhamit acele etmeyen bir tavır takınarak her bir maddeyi ayrıntılı ve uzun uzun inceleme 
yolunu seçmiştir. Mithat Paşa ise çalışmaları bir an önce bitirerek KE’nin ilanını Konferansa yetiştirmek 
istiyordu. Paşa, Konferans öncesinde KE yürürlüğe girsin, eksiklikler daha sonra Mecliste düzeltilir 
düşüncesindeydi (Berkes, 1978:323). Hatta Mithat Paşa, işin başında, Mebuslar Meclisinin KE ilanından 
önce hemen toplanmasını da istiyordu. Ama Padişah bunu kabul etmedi ve seçimlerden önce KE’nin 
tamamlanmasını istedi (Berkes, 1978:321). KE’nin mimarlarından sayılan Namık Kemal’in bu konudaki 
tavrı Padişahın-Halifenin haklarının KE’de korunmasının sağlanması yönünde idi. 
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Konferansın önemli bir diğer iç siyasal etkisi Mithat Paşanın sadrazamlığının sona ermesi olmuştur. Zaten 
Mithat Paşanın Saraya ve kendisine karşı itaatsiz ve saygısız davranışlarından rahatsız olan 2. 
Abdülhamit, başka bazı gelişmelerin de elini güçlendirmesiyle 5 Şubat 1877’de Mithat Paşayı hem 
Sadrazamlıktan azletti hem de onu Kanun-u Esasi’nin 113. Maddesindeki düzenlemeye göre Avrupa’ya 
sürgün etti. Mithat Paşanın, azli ve sürgününde, kendisinin bazı yerlerdeki konuşmalarında diktatör 
olacağı yönünde sözler söylediği şeklindeki bazı jurnallere de dayanılmıştır (Kocahanoğlu, 1997, C.1:218).  

Mithat Paşanın siyasi rakipleri, Konferans Kararları ile ilgili istişare toplantısından red kararı çıkmasının 
sebebinin Mithat Paşa olduğunu ileri sürmekte geç kalmamışlardır. Hatıralarında da sitemle bahsettiği 
gibi basında ve siyasi çevrelerde muhalifleri bir yandan Bulgar Ayaklanmasının ve Rus Savaşının sebebini 
ona yıkmak için Tuna Valiliği sırasında Bulgarlara şiddet uyguladığını gündeme getirmekte (Kocahanoğlu, 
1997, C.1: 278), diğer yandan Balkanlarda yaptığı şose yollar olmasaydı Rus ordusunun Balkanları geçip 
İstanbul kapılarına kolayca dayanamayacağını dile getirerek onunla mücadele etmektedirler 
(Kocahanoğlu, 1997, C.1: 262). Mithat Paşa, muhaliflerinin eleştirilerini haksız bulduğunu söyleyerek 
verdiği cevaplarında Konferans kararlarının kabul edilmesinin Rumeli’nin yarısı büyüklüğünde olan geniş 
ve mamur bir bölgenin sebepsiz yere ve savaşsız terki anlamına geleceğini kaydetmektedir 
(Kocahanoğlu, 1997, C.1: 278).  

Mithat Paşanın azli ve İtalya’ya sürgününden sonra yerine İbrahim Ethem Paşa⃰ Sadrazam olarak 
atanmıştır. Saraya asi olduğu düşünülen bir Sadrazamdan sonra itaatkâr bir halefin geleceği 
beklenebilirdi, öyle de oldu. Kendisi Hanedana bağlılığı ile tanınan Ethem Paşa, kısa süren Sadrazamlık 
dönemindeki icraatlarında sürekli Padişahın güvenini kazanmaya önem vermiştir.  

Bu arada Mithat Paşanın kamuoyunda ve halk arasında büyük bir desteği bulunduğu ve görevden 
alınması durumunda lehinde büyük bir ayaklanma olacağı söylentileri ortalıkta dolaşmaktaydı. Hattâ bu 
nedenle Mithat Paşayı İtalya’ya götürecek olan geminin temkinli olma adına 24 saat bekletildiği söylenir. 
Ancak bu söylentiler boş çıkmıştır. Bununla birlikte kaynaklarda, sürgününde değilse de Mebusan Meclisi 
seçimlerinden sonra Meclisin açılışının ertesi günü çeşitli toplum kesimlerinden katılımın olduğu kutlama 
amaçlı yapılan gösterilerde Mithat Paşa lehinde, ülkeye dönerek işbaşına getirilmesi gerektiği yönünde 
sözlerin söylendiği aktarılmaktadır (İrtem, 2004:107).   

93 Harbi sırasında Mithat Paşa sürgünde idi. Avrupa ülkelerinde Osmanlı Devleti adına bazı diplomatik 
girişimlerde bulunmuştur. İngiltere’de bir gazetede yayımlanan bir makalesi “Türkiye’nin Mazisi ve 
İstikbali” adıyla Türkçeye çevrilmiş ve basılmıştır. Makalede, Hristiyan savunusu yaptığını ileri süren 
Rusya’nın aslında Balkanlarda Slav Birliği davası güttüğünü söyleyerek Rusya’ya karşı Avrupa kamuoyuna 
seslenmekte ve Osmanlı Devleti için destek istemektedir. Paşa, makalesinde aynı zamanda kısa bir 
Osmanlı tarihi çözümlemesi de yapmaktadır (Kocahanoğlu, 1997, C.1:327). 

Tersane Konferansı ve Dış Politikadaki Sonuçları 

Tersane Konferansı’nın Osmanlı Devleti’nin dış politikasında önemli etkileri olmuştur. Bunların başında 
İngiltere ile ilişkiler ve müttefik değişikliği gelmektedir. Uzun zamandır müttefiklik ilişkileri süren 
İngiltere’ye güven azalmış ve bu ülkenin tutum değiştirmesi karşısında ilişkiler bozulmaya yüz tutmuştur. 
İngiltere’nin en azından Rusya tehdidine karşı Osmanlıya daha fazla yakınlık göstereceğini bekleyen 
devlet adamları Osmanlıdan talep edilen ağır şartlara ses çıkarmayan İngiltere’nin tutumu karşısında 
beklediklerini bulamamışlardır. Hattâ İngiltere delegesi Lord Salisbury, Osmanlı yönetimine sunduğu 
raporda konferans tekliflerine uymaması durumunda Osmanlının felâketiyle sonuçlanacak bir savaş 
çıkabileceğini, böyle bir savaşta Osmanlıya yardım edemeyeceklerini, teklifleri kabul etmesi gerektiğini 
üst perdeden dile getirmiştir. İngiltere-Osmanlı ittifakının çatırdadığı anlaşılıyordu. 93 Harbi sonunda 
imzalanan 1878 Berlin Antlaşması’nda da İngiltere’den beklediği desteği göremeyen (Uçarol, 2013:416) 
Osmanlı Devleti, yavaş yavaş yeni bir Dünya gücü olan Almanya ile yakınlaşma gösterecek ve bu ülkeyle 
dostluk ve ittifak ilişkisine girecektir. İngiltere, Konferansta ve 93 Harbi’nde Osmanlıya destek sözünü 

 
⃰ İ. Ethem Paşa, iyi eğitimli, ilmî düzeyi yüksek, donanımlı birisiydi. Ancak mizaç olarak hiddet sahibi olmasıyla 

tanınmaktadır. Mithat Paşanın yerine Şubat 1877’de Sadrazam olmuştur. 93 Harbi onun Sadrazamlığı sırasında 
başlamış ve en felaketli sonuçlar onun zamanında alınmıştır. 
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tutmadığı gibi 1880’de iktidara gelen liberal Gladstone Hükümeti ile birlikte artık Osmanlıyı parçalama 
politikası gütmeye de başlamıştır. 

Tersane Konferansı’nın bir başka önemli dış politika sonucu 93 Harbi’dir. Konferansın dağılmasından 
sonra Rusya, İstanbul Konferansı’na katılan devletleri Londra’da toplamıştır. 31 Mart 1877’de imzalanan 
Londra Protokolü’nde yer alan Osmanlı Devleti’nin, Avrupa Devletleri elçilerinin gözetiminde Hristiyan 
halklar için ıslahat yapması, silahlı kuvvetlerini azaltması gibi isteklere (Uçarol, 2013:392 uymayı Osmanlı 
Devleti reddetmiştir (Armaoğlu, 2003:516). Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerini 1856 Paris 
Antlaşması’na uyarak savaşı önlemeye davet ettiyse de onlar buna yanaşmadılar ve Rusya 24 Nisan’da 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti (Akyılmaz, 2015:293). Rusya’nın isyancı Sırplar ve Karadağlıları 
kastederek Slavlara sahip çıkma adına açtığı ve 9 ay süren 93 Harbi’ni Osmanlı Devleti ağır bir şekilde 
kaybetmiştir.  

Savaş, 31 Ocak 1878 Edirne Mütarekesi ile sona erdirildi (Uçarol, 2013:401, Karpat, 2013:69). İki ülke 
arasında 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Barış Antlaşması’nın Avrupa Devletleri’nce kendi 
aralarındaki güç dengesine uymadığı gerekçesiyle Rusya aleyhine olarak Berlin Kongresi’nde 
yenilenmesiyle 13 Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti çok ağır siyasal 
sonuçlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu Antlaşma’ya göre Osmanlı toprağı olan Sırbistan, Karadağ ve 
Romanya Balkanlarda bağımsız devletler haline geliyordu. Bulgaristan özerk bir devlet statüsüne 
getiriliyordu. Bosna Hersek Avusturya’ya bırakılıyordu. Doğuda Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya 
bırakılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya yüklü miktarda savaş tazminatı ödemeye mahkûm 
ediliyordu. Ayrıca Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılması istenerek bu konu uluslararası bir 
boyuta taşınmış oluyordu. Aslında Berlin Kongresi, Osmanlı Devleti’nin paylaşılma pazarlığının yapıldığı 
uluslararası bir toplantı halinde geçmiştir (Uçarol, 2013: 417-421).  

Berlin Kongresi’nde Avrupalı Devletler Başbakan ve Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilirken Osmanlı 
daha düşük düzeyde temsil edilmiştir. Kongre Başkanlığını Prens Bismarck yürütmüş ve Osmanlı 
delegelerine her vesile ile sert ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmuştur (Karal, 2011:74). Osmanlı 
Devleti’ni Mehmet Ali Paşa ⃰, Kara Todori Paşa ve Berlin Elçisi Sadullah Bey (Paşa)** temsil etmişlerdir. Bir 
mühtedi ile birlikte Rum asıllı bir Paşa olan Aleksandr Kara Todori’nin 2. Abdülhamit tarafından delege 
olarak seçilmesi de kamuoyunda hayli tartışılmıştır. Sultan Abdülhamit’in Kongreye birisi gayrimüslim 
Rum; birisi de sonradan Müslüman olan Alman kökenli kişileri delege olarak göndermesi onun, Avrupalı 
temsilcilere Osmanlının çoğulcu, hoşgörülü yapısını göstermek amacı taşıdığı sanılmaktadır. Ancak 
beklenen olumlu etki görülmemiştir.   

Berlin Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan Osmanlı temsilcileri, o ana kadar Rusya’ya karşı 
gücünden yararlandıkları İngiltere de dahil olmak üzere bütün devletlerin Osmanlı Devleti’nin karşısına 
geçtiğini görmüşlerdir. Avrupalı Devletler, Rusya’ya karşı, 1856’da Avrupa Devletler Sistemi’ne dahil 
edilen Osmanlı Devleti’ne destek olmamışlardır.  

Sonuç 

Balkan halklarının 19. Yüzyıldaki milliyetçi ayaklanmaları Osmanlı devlet adamlarını en çok uğraştıran 
siyasal sorunların başında gelmiştir. Devletin modernleşme hamleleri ile aynı dönemde yaşanan etnik 
karışıklıklara karşı izlenecek politikalar konusunda siyasal aktörlerin farklı tavırları olmuştur. 1875 ile 
1878 arasında Osmanlı İmparatorluğu, adeta tarihinin en uzun yıllarını yaşamıştır. Bu tarih, 1856 Paris 
Kongresi’nin Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın eşit devletlerinden biri saymaya ve Rus hegemonyasına karşı 
korumaya dayalı kararlarının Avrupa Devletlerince artık bağlayıcı görülmemeye başlandığı tarihtir. Deyim 
yerindeyse uluslararası ilişkiler dengesinin kırılma anıdır. Bunun sonucu olarak Abdülaziz’in son dönemi 

 
⃰* Asıl adı Ludwig Karl Friedrich Detroit olan Alman kökenli Mehmet Ali Paşa, 93 Harbi’nde Tuna Cephesi’nde 

savaşmıştır. Müşirdir. Abdülhamit’in beklentisinin aksine Kongre Başkanı Bismarck’ın, Alman mühtedisi M. Ali 
Paşanın delegeliğini nezakete aykırı bulduğu söylenmiştir. 

** Sadullah Paşa, Mithat Paşa gibi modernleşmeci bir devlet adamıdır. Batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
takip eden Sadullah Paşa, entelektüel kimlikli birisidir. S. Paşa, toplumun gelişmesinde ve bilimin ilerlemesinde 
hürriyet, eşitlik, kanun hâkimiyeti ve insan hakları gibi kavramların önemli etken olduğunu düşünmektedir. 
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ile 2. Abdülhamit’in ilk yıllarında büyük karışıklıkların yaşandığı Balkanlar üzerinde Rusya’nın etkinliği 
artmıştır. 

Balkanlardan kaynaklanan dış politika sorunları Osmanlı siyasal hayatını da fazlasıyla etkilemiştir. Genel 
bir ifade ile belirtmek gerekirse Sultan Abdülaziz döneminden başlayarak Osmanlı siyasal hayatında 
reformcu-meşrutiyetçi-İngilizci kanat ile gelenekçi-mutlakiyetçi-merkeziyetçi kanat arasında siyasal 
mücadeleler yaşanmıştır. Mutlakiyetçi kanat daha çok Rusya politikalarına yakınlık duymuştur. 
Abdülaziz’in son yıllarında kaydığı mutlakiyetçiliğe karşı Yeni Osmanlıların öncülük yaptığı ve Batı Avrupa 
siyasi fikir akımlarından etkilenen meşrutiyetçi gruplar siyasal sistemde Padişahın yetkilerini kısmak ve 
denetime yer veren bir idari yapı kurmak için mücadeleye girmiştir. Bu kanat, 1876’da 1. Meşrutiyetin 
ilanı ile mücadelesinde sonuca ulaşmıştır.    

Reformcu-meşrutiyetçi kanat Mithat Paşa örneğinde olduğu gibi yerel katılıma önem veren yerinden 
yönetim esaslarını öne çıkarmak isterken gelenekçi-mutlakiyetçi kanat merkeziyetçi uygulamaları 
sürdürmek istemiştir. Osmanlı modernleşmesinde etkili isimlerden biri olan Mithat Paşa, valilik yaptığı 
yıllarda mülki yönetimde uyguladığı ve başarılı bulunan icraatları Kanun-u Esasi yoluyla bütün ülkeye 
genelleştirmek istiyordu. Bununla Osmanlı topluluklarının birlik ve bütünlüğünü sağlayabileceğini 
düşünüyordu. Ayrıca Balkanlardaki sorunları görüşmek üzere 1876’da toplanan Tersane Konferansı’nda 
Avrupa Devletlerinin muhtemel idari ve siyasi eleştirilerinin de önünü almak istiyordu.  

Başta meşrutiyete taraftar görünen 2. Abdülhamit, Yeni Osmanlıların beklediği bir Padişah olmamıştır. 
Tersane Konferansı, 2. Abdülhamit ile Mithat Paşa arasında var olan karakter ve siyasi yaklaşım 
anlaşmazlıklarını net olarak açığa çıkarmış ve çatışmaya dönüştürmüştür. Kendi coğrafyasındaki bir 
sorunun yine kendi başkentinde uluslararası bir müzakereye konu olmasının ezikliğini yaşayan Osmanlı 
Devleti, Mithat Paşanın politikalarıyla güvendiği İngiltere’den beklediği desteği alamayınca büyük bir 
hayal kırıklığı yaşamıştır. Mithat Paşa ve arkadaşlarının mücadeleleri sonucunda Sultan Abdülhamit her 
ne kadar meşrutiyete geçişi kabul etmişse de yoğun dış ve iç siyasal olayların gelişimi ona çok da 
istemediği meşrutiyete son verme fırsatı sunmuştur. Bunda artık Osmanlıyı terkeden İngiltere’nin 
hassasiyetlerini gözetme zorunluluğu kalmamasının da etkisi bulunmaktadır.  

Kısa süren 1. Meşrutiyet döneminden sonra 2. Abdülhamit Kanun-u Esasi’yi askıya alarak tekrar 
mutlakiyete geçiş yapmıştır. Saltanatın ve ülkenin güvenliğini gerekçe gösteren Padişah, Yeni 
Osmanlıların meşrutiyetçi ve hürriyetçi yönetim mücadelesinin aksine güvenlikçi politikalara dayalı bir 
yönetim kurmuştur. Onun mutlakiyeti, Mithat Paşa ve ekibinin adem-i merkeziyetçi ve meşrutiyetçi 
modernleşme anlayışı yerine otoriter-merkeziyetçi  modernleşmeyi koyuyordu.    
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Sukuk 

Alper KARA 

 
Özet: Bankacılık doğuşundan itibaren yaşayan bir canlı gibi gelişmesini devam ettirebilmek adına değişik ve farklı 
enstrümanlara gereksinim hissetmiştir. Bu gereksinimden dolayı finans yapısının faize dayalı parçalarından bir tanesi 
olan konvansiyonel bankacılık uzun yıllar rakipsiz kalarak bu sistemde üretilmiş olan neredeyse bütün enstrümanlar 
faize dayalı araçlardır.  

İslami değerlere uygun olan bankacılık sisteminin doğması ile beraber katılım bankacılığının temeli atılarak zaman 
süresinde gelişim gösterip finansal sistemin önemli faizsiz elemanlarından biri halini almıştır. Bu çalışmamızda, 
finansal sistemlerde meydana gelen gelişmeler, yeni sistem, bu sistemin getirdiği riskler ve meydana gelen finansal 
krizler ortaya konmuştur. Yaşanan değişime bağlı bir biçimde faizsiz finansal sistemin yeni finansal sistemdeki yeri 
değerlendirilmiş, sukuk özeli anlatılmaya çalışılmıştır. 

Sukuk 

Absract: As banking emerged, he felt he needed different and different instruments in order to be able to continue 
to develop as a living creature. We started the activity to finance this condition. Nearly all instruments produced in 
this system, which have remained unbeatable for many years in the banking sector of the United Nations, are 
instruments based on money. 

With the birth of a banking system with Islamic values, participation has evolved over time in which the banking 
system has not been laid, and has become one of the most important noninteresting members of the financial 
system. In this work, developments in financial systems, new system, risks brought about by this system and 
emerging financial crises have been revealed. Your financial system has been evaluated in the new financial 
statements, and sukuk has been tried to be explained. 

1. Giriş 

Katılım bankacılığının alt yapısına bakıldığı zaman insan yaşamındaki İslami prensiplerden ve Müslüman 
toplumların kültür ve hareketlerinden meydana gelmiştir. İslamiyet’te faizin haram kılınması toplumun 
ekonomi ve sosyal yaşamında faiz harici yöntem ve enstrümanların gelişmesini sağlamıştır.  

Faizsizlik temeli üzerine iş gören katılım bankalarının varlığı topluma bir yandan iktisadi olanaklar 
sunarken, öte taraftan da sosyal ve manevi bir açılım ve haz sağlamaktadır. Katılım Bankaları mali 
araçları çeşitli kılmak adına da mühim bir avantaj ve zenginlik olarak kabul görmektedir. Günümüzde 
gerek fon toplama, gerek fon kullandırma ve dahi gerekse öteki bankacılık hizmetleri sahasında hizmet 
verme şekli, ürün çeşitliliği, kalifiye iş gören ve teknolojik yeterliliği ile meydana getirdiği rekabet alanı 
sayesinde katılım bankaları iktisadi ve mali sahanın gelişmesine, derinleşmesine ve istikrarlı bir biçimde 
büyümesine önemli katkılar vermektedirler.  

İslami finansmanın başlıca faaliyet sahası reel sektörü finanse etmektir. Bu sahada çalışmalar gösteren 
kuruluşların ülke sathına yayılarak fon toplama ve kullandırmada yaygınlık kazanması bölgesel 
kalkınmaya mühim katkılar getirmiştir. Böylelikle bu kuruluşlar gerek toplumsal tabanda talep edilen 
yatırımları kişi ve kuruluşların ayağına getirerek gerekse yatırımın bölgesel gereksinimlere ve 
girişimcilere titiz bir izleme ile tahsisini sağlamıştır.  

Faizsiz bankacılık algısına uygun bir şekilde sermaye piyasası çalışmalarında bulunan İslami Finans 
Kuruluşları, bilhassa son senelerde gerek Müslümanların bulunduğu coğrafyada gerekse batının finans 
sahalarında izlenen faizi olmayan sabit getirisi olan mevduat enstrümanlarının uygulamasında mühim 
vazifeler üstlenmişlerdir.  

Sukuk’un ülkemizde uygulanması ile birlikte katılım bankaları, gerek sukuk ihracına aracılık vazifesi 
yapmışlar gerekse mevcutlarındaki atıl paraların değerlendirilmesinde sukuku kullanmışlardır. Bu ihracın 
bir gösterge meydana getirmesi ve özel sektörü tetiklemesi halinde ülkemizin daha önce yeterli bir 
şekilde çekemediği İslami yatırımcı portföyünden aşırı fazla fon sağlama mümkünü meydana 
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getirecektir. Portföylerinde yalnızca faizsiz enstrüman bulundurabilen katılım bankaları son aylarda 
Türkiye piyasasında da büyük gelişme  gösteren faizsiz borçlanma kağıdı olan sukuku kişisel emeklilik 
fonlarına da dahil etmişlerdir.  

Sukuk faizi olmayan borçlanma kağıdı (bono)’dur. İslami (Müslüman) bankacılık algısının Ortadoğu’da 
hem nitelik hem nicelik açısından finansal enstrümanlar ve yenilikçi çıktıların geliştirilmesiyle beraber 
sukuk mahsulünün de ilgili alanlarda etkili bir şekilde kullanılması İslami finans pazarı boyutunu önemli 
derecede yükseltmiştir.   

Sistem olarak İslami finansın geliştirdiği içinde faiz bulundurmayan sukuk enstrümanlarıyla kaynağın 
aktarım problemi bununla birlikte kaynağın aktarım problemini önemli biçimde ortadan kaldırmıştır. 
Sukukun en belirlenmiş niteliği orta ve uzun süreli durağan ya da değişik bir biçimde kazan getiren faizi 
olmayan sermaye pazarı mamulü olması, mevduat sürecinde düzgün bir gelir akışının sağlanması, nakit 
bir enstrüman olduğundan dolayı ve  de ikincil piyasada etkili olmasındandır.  

2. Finansal Yapı  

2.1. Finansal Düzenin İşleyişi ve Yapısı  

Finansal düzen, bir iktisatta fonların tasarruf yapan insanlardan ödünç olarak almak dileyen birey veya 
gruplara aktarımını sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle finansal sistemin temel amacı fonların bir elden 
diğerine aktarılmasıdır (Erdem, 2013: 47).  

Finansal sistem bankacılık hizmeti veren kuruluşlar, sigortacılık yapan kurumlar, yatırım fonları, finans 
kurumları ile yatırım bankaları gibi devlet tarafından düzenlenen birçok özel sektör finans kuruluşunu 
içeren karmaşık bir yapıya sahiptir (Mishkin, 2004: 7).  

Sistemin bir tarafında tasarruf sahipleri bulunurken, diğer tarafta ise borçlananlar ya da finansman 
ihtiyacı olanlar bulunmaktadır. Birikim sahipleri, bir ekonomide getirileri tüketimlerini aşan ülke 
içerisinden ve ülke dışarısından kişiler, işletmeler ve devletten meydana gelmektedir. Finansman ihtiyacı 
olanlar ise, girişimcilerden, devletten, hane halkı ve yabancı girişimlerden oluşmaktadır (Erdem, 2013: 
47).  

Fonlara finansal düzende bakıldığında değişik iki ayrı fon çıkış sistemi görülmektedir. Doğrudan 
finansmanda, fon ihtiyacı olanlar finansal piyasalarda fon fazlası olanlara ihraç ettikleri finansal araçları 
satarak fon temin etmektedir. Dolaylı finansmanda ise, fon ihtiyacı olanlar ile fon arz edenler arasında 
finansal aracılar bulunmaktadır. Fon ihtiyacı olanlar finansal aracılara başvurarak fon elde ederken, fon 
fazlası olanlar ellerindeki fonları finansal araçlara yatırarak gelir elde etmektedir. Finansal araçlar onları 
satın alanlar için “varlık” olarak değerlendirilirken, satanlar için bir “yükümlülük” ifade etmektedir. 
Finansal piyasaların yokluğunda, yatırım olanaklarına sahip olanlara kıyasla yatırım imkânı olmayanların 
ellerindeki fonları değerlendirmesi de zorlaşmaktadır. Dolayısıyla finansal sistem, yatırım fırsatına sahip 
olmayan bireyler için fonlarını değerlendirme imkânı sunmaktadır (Mishkin, 2004: 24-25).  

Geçerli olan fon akışı ulusal finans düzenden uluslar arası bir biçim aldığında uluslar arası (çok uluslu) 
kuruluşlar ve döviz kuru politikaları da ehemmiyet kazanmaktadır (Günal, 2012: 19). 

2.2. Finansal Aracılar 

Finansal kurumlar, fon sunanlarla fon isteyenler edenler için ortak bir buluşma adresidir. Tasarruf 
sahipleri, sadece mevcut fonlarını nerede değerlendirecekleriyle değil, aynı zamanda fon kullandırırken 
de karşılaşacakları olası riskleri yönetmek ile de ilgilenmektedir. İhtiyaç duyduklarında kullanımlarına 
hazır olmasını sağlamak için tuttukları aktiflerin likiditelerinin yeterince yüksek olmasını ve bütün bu 
imkânlardan yararlanabilmeleri için gerek duydukları bilgilere en ucuz yoldan ve zamanında doğru bir 
şekilde ulaşmak istemektedirler. Bu nedenle yatırımlarını finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmeyi 
tercih etmektedirler (Erdem, 2013: 60). 
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Finansal kuruluşlar parayı meydana getiren finansal kurumlar ve para oluşturmayan finansal kuruluşlar 
şeklinde ikili ayrıma tabi tutulmaktadır (Yardım, 2005: 37). 

2.2.1. Para Yaratan Finans Kuruluşları  

Para oluşturan finansal kuruluşlar, merkez bankaları, ticaret bankaları, katılım bankalarından 
oluşmaktadır (Doğukanlı, 2013: 10-11).  

Merkez bankaları, ülkelerin siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarının gelişme sürecine koşut olarak ortaya 
çıkan en temel kurumlardan biridir. “Ekonomide, bankacılık sektörünün yanı sıra finansal piyasaları etkisi 
altına alan ve para ihraç etme yetkisi olan bankalar” şeklinde tanımlanmaktadır (Orhan ve Erdoğan, 
2003: 36).  

Merkez bankalarının temel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Orhan ve Erdoğan, 
2003: 36):  

i. Para basma, egemenliğin en temel koşullarından biridir. Merkez bankaları, para basma işlevini 
imtiyaz ve tekel şeklinde ellerinde tutan kurumdur.  

ii. Merkez bankalarının asli görevi, kâr maksimizasyonu olmayıp, kamu hizmeti görmektir.  

iii. Merkez bankaları ulusal iktisat politikası amaçları doğrultusunda para ve kredi politikalarını 
yürüten bankalardır.  

iv. Merkez bankaları, bankalar üstü kuruluşlar olduklarından “bankaların bankası” şeklinde 
nitelendirilirler. Bankaların kredi politikalarının yöneliminde etkili olan bu kuruluşlar, bankacılık 
sektörünün finansını sağlayan nihai borç konumudurlar. 

Merkez bankalarının temel görevleri; para ve kredi hacmini ekonomik koşullara paralel bir şekilde 
ayarlamak, ülkenin hazine faaliyetlerini yapmak, bankaların mevduat karşılıkları ve nakit gereksinimlerini 
korumak, bankalar arasındaki alacak ve borçların mahsup ve takasını yapmak, uluslararası ödemelerde 
aracılık görevini yürütmek, ülkenin altın ve döviz ihtiyatlarını muhafaza etmektir (Orhan ve Erdoğan, 
2003: 38-42).  

Merkez bankasının ekonomiyi düzenlerken başvurduğu en önemli faktör para politikalarıdır. Para 
politikası, iktisadi büyüme, istihdamın artması ve fiyat istikrarı gibi amaçlara erişebilmek için paranın 
kazanılmasını ve maliyetini etkisi altına almaya yönelik alınmış olan kararları söylemektedir (TCMB, 2015, 
Erişim Tarihi: 02/03/2016). 

Merkez bankaları para politikalarını uygularken para politikası araçlarından yararlanmaktadır. Söz 
konusu araçlar doğrudan ve dolaylı araçlar şeklinde ikili bir sınıflandırma ile incelenebilmektedir (Önder, 
2005: 59): Doğrudan para politikası araçları, genel olarak bankalardaki kredi ve mevduatın meblağını ya 
da miktarının merkez bankası açısından kontrolünü sağlamaktadır. En çok kullanılan doğrudan araçlar, 
faiz nispetleri kontrolleri ve merkez bankası kredilerinin bankalar için tahsis edilmiş olan tavanıdır. 
Dolaylı para politikası enstrümanları ise merkez bankalarının piyasalara aracı gibi girip işlem görmesini 
sağlayan, önceliği piyasalara devreden enstrümanlardır. Dolaylı para politikası araçlarının en önemlileri, 
açık piyasa faaliyetleri, döviz ve efektif faaliyetleri, reeskont penceresi işlemleri ve mecburi karşılıklardır.  

Merkez bankasının rezerv parayı değiştirmek amacıyla açık piyasada finansal enstrüman alım-satım 
işlemlerini gerçekleştirmesi açık piyasa işlemleri olarak adlandırılmaktadır. Açık piyasa işlemleri en 
önemli ve etkili para politikası aracıdır. Açık piyasa faaliyetleri dahilinde yapılan menkul değer alımları 
parasal tabanı değiştirip paranın arzını genişletirken, satışlar ise parasal tabanı daraltıp para arzının 
kısılmasını sağlamaktadır (Orhan ve Erdoğan, 2003: 74). 

Merkez bankaları, tam dalgalı kur politikası uygulamadığı durumlarda, kur ayarlamasını döviz ve efektif 
satışları ile gerçekleştirmektedir. Bu işlemler, kur üzerindeki etkisinin yanı sıra milli para akışkanlığı 
üstünde de direkt olarak etki yaratmaktadır. Merkez bankası efektif ve döviz sattığı zaman piyasadaki 
milli paranın akışkanlığı düşerken; efektif ve döviz alındığında, piyasadaki milli paranın akışkanlığı artış 
göstermektedir. Ancak merkez bankalarının bu işlemleri likiditeyi kontrol etmek amacıyla kullanmaması 
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nedeniyle, döviz efektif ve satış işlemleri standart para politikası araçları içerisinde sayılmamaktadır 
(Önder, 2005: 80).  

Reeskont, yeniden ıskonto etmek anlamına gelmektedir ve ticaret bankalarının ellerinde bulunan 
senetlerin yeniden iskonto edilmesini sağlamak amacıyla merkez bankasının saptadığı oranlar, reeskont 
oranları şeklinde ifade edilmektedir (Orhan ve Erdoğan, 2003: 75).  

Mecburi karşılık genel manada mevduat kabul eden finansal işletmelerin toplamış oldukları mevduatlara 
karşılık olarak merkez bankası gözetimde tutmak mecburiyetinde oldukları parasal miktarı 
anlatmaktadır. Mecburi yani zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi para arzını etkisi altına aldığından 
dolayı merkez bankalarınca bir para politikası enstrümanı olarak da kullanılabilmektedir (Taslı, 2012: 3).  

Ticari bankacılık, bütün ticari çalışmalara katılan bankaları açıklamaktadır. Bu terime bakıldığı zaman 
(Ticari Bankacılık), genel bir şekilde mevduat kabul eden kredi kuruluşları şeklinde de kullanılmaktadır. 
Genel olarak çok taraflı bankacılık faaliyetleri veren ticaret bankaları, toplamış oldukları vadesiz ya da 
oldukça kısa vadeli kaynakları kredi sunmakta kullanan kuruluşlar olarak ifade edilmektedir 
(http://www.ekodialog.com).  

Ticaret bankalarının işlevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Erdem, 2013: 243): Hesaplar arasında 
devir işlemleri yaparak kaydi para oluşturmak, ticari ve diğer sahalara kredi temininde bulunmak, 
kambiyo faaliyetlerinde bulunmak, kasa kiralamak, tahvil ve hisse senedi emisyonuna aracılık 
faaliyetinde bulunmak, kefalet mektubu ve kabul kredisi vermek, diğer bankacılık faaliyetlerini yerine 
getirmektir.  

Katılım bankacılığı ise, faizsizlik ilkelerine göre çalışma yapan ve bu ilkelere uygun bir biçimde her çeşit 
bankacılık çalışmalarında bulunan, kâr ve zarara katılma temeline göre fon toplayarak, ticaret, ortaklık ve 
finansal kiralama (leasing) teknikleri ile fon kullandırılması yapan bir bankacılık uygulamasıdır. Katılım 
bankaları, birikim sahiplerinden toplamış olduğu fonları, faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde ticari ve 
sanayide değerlendirip meydana gelen kârı ya da zararı birikim sahipleriyle paylaşmaktadırlar (Altınkaya, 
2014: 16). 

Dünya geneline bakıldığı zaman Katılım Bankacılığı, “İslam Bankası veya Bankacılığı” olarak 
isimlendirilmektedir. Ancak “faizsiz bankacılık” ifadesi de çoğu zaman aynı kurumları ifade etmek üzere 
tercih edilmektedir. Esasına bakıldığı zaman faizsiz bankacılık kelimesi İslami Bankacılık veya İslam 
Bankacılığı olgusundan daha geniş bir sahayı kapsamaktadır. Bunun böyle olması ise dünya üstünde pek 
çok ülkede değişik gerekçelerle kurulan fakat İslami olarak ifadelendirilmeyecek faizsiz bankaların 
varlığındandır (Tunç, 2013: 37).  

Geleneksel olarak faizsiz bankalar dört şekilde kurulmuştur: Birinci tür kuruluş, en iyi örneği 1963 yılında 
Mısır’da kurulan ve tasarruf bankacılığı işlevlerini temel alan İslam Tasarruf Bankası’dır. İkinci tür 
kuruluşlar kalkınma bankacılığı işlevlerini esas almıştır. 1975 yılında Suudi Arabistan’da Türkiye’nin içinde 
yer aldığı birçok Müslüman ülkenin ortaklığında kurulan İslam Kalkınma Bankası tek örneğidir. Üçüncü 
tür kuruluşlar ise, yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmekte ve mevduat bankacılığı yapmak yerine, 
firmalara proje üzerinden finansman ve danışmanlık hizmetleri sunmayı esas almaktadırlar. Bahreyn, 
Kuveyt, Sudan, ABD ve Kanada gibi ülkelerde bu tür bankalar mevcuttur. Dördüncü tür kuruluşlar, 
günümüzde yaygın olarak görülen İslam Bankacılık türü olup, ticaret bankacılığı işlevlerini esas almış olan 
bankalar ve katılım bankaları dâhil, ticari bankacılık işlevlerini yerine getiren kuruluşlardan oluşmaktadır 
(Erdem, 2013: 250).  

Faizsiz bankaların temel amaçları; İslam dininin ilkelerinin ekonomik hayata uygulanmasını sağlamak, 
tasarrufları artırmak ve yatırımlara dönüştürmek suretiyle istikrarlı bir makro ekonomik dengenin 
kurulmasına ve istihdam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır (Erdem, 2013: 251).  

Katılım bankalarının fon kaynakları temel olarak öz kaynaklar ve toplanan fonlar (mevduatlar) olmak 
üzere iki grupta toplanabilmektedir (Türkmenoğlu, 2007: 47): Toplanan fonlar ise özel cari hesaplar ve 
kâr-zarar katılma hesapları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Özel Cari Hesaplar, istendiği zaman 
bir bölümü ya da hepsi çekilebilen ve bunun karşılığında hesaba sahip kişiye herhangi bir kar verilmeyen, 
anapara ödemesi vaat edilmiş olan hesaplardır ve öteki bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarına 
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karşılık gelmektedir. Kâr-Zarara Katılma Hesapları, katılma hesaplarına yatırılmış olan fonların 
işletilmesinden meydana gelecek olan kâr veya zarara katılma sonucunu veren; hesap sahibine önceden 
tespit edilmiş herhangi bir getiri verilmeyen ve anaparanın aynen geri verilmesi garanti edilmeyen 
hesaplardır.  

Katılım bankalarında fon kullandırım yolları ise diğer bankalardan yöntem olarak ayrılmaktadır (Erdem, 
2013: 251): Diğer bankalarda krediler ve pazarlanabilir menkul değerler olmak üzere iki temel fon 
kaynağı mevcut iken katılım bankalarında menkul değerlere özellikle de sabit getirili (faiz) bir finansal 
araca para yatırmak mümkün olmadığından, kurumun ana fon kullanım alanı kredilerdir. Fakat kredi 
olarak da katılım bankaları nakdi kredi yerine daha çok ayni kredilendirmeye ağırlık vermektedir. Katılım 
bankalarında da krediler diğer bankalarda olduğu gibi nakdi ve gayri nakdi biçimde ikiye ayrılmaktadır. 
Gayri nakdi krediler diğer ticari bankalarda olduğu gibidir, fakat nakdi krediler oldukça farklıdır. Katılım 
bankalarının en fazla başvurdukları nakdi kredi yöntemleri: Kâr-zarar ortaklığı (mudaraba), üretim 
desteği ya da kurumsal finansal destekler (murabaha), iştirak (muşaraka), finansal kiralama (icara) ve 
kişisel finansman desteğidir. Ayrıca bazı kaynaklarda bu nakdi kredi türlerine ilave olarak, mal karşılığı 
vesaik alım-satımı, selem ve istisna sözleşmelerinden de bahsedilmektedir (Söyler, 2014:6-13).  

Katılım bankacılığında kullanılan yöntemlerin iki temel ilkesi mevcuttur: Paranın bizzat kendisi ticarete 
konu olan ve üzerinden nema kazanılan bir meta olmayıp, ticarette mübadeleyi mümkün kılan bir 
araçtır. Emeğini ve sermayesini koyan taraflar kâr ve zarara birlikte katlanmaktadır (Erdem, 2013: 251). 

2.2.2. Para Oluşturmayan Finansal Kuruluşlar  

Kalkınma ve yatırım bankaları, sigorta kuruluşları, menkul kıymet borsaları, faktoring ve leasing 
kuruluşları, finansman kuruluşları, varlık idare kuruluşları, yatırım ortaklıkları ve diğer finans kuruluşları 
para yaratmayan finansal kurumlar olarak sayılabilmektedir (Doğukanlı, 2013: 11-13) 

Kalkınma bankalarına baktığımız zaman, iktisadi olarak kalkınmayı başlatarak onu süratlendirmek 
gerekçesiyle, sermaye, girişim, idari ve teknik bilgi desteği vermek üzere kamu, özel veya kamu/özel 
ortaklığı şeklinde teşekkül ettirilmiş finansal kuruluşları olduğu görülmektedir. Yatırım bankaları ise 
menkul kıymet ihraç etmek kanalıyla uzun vadeli kaynak temin etmek amacında olan kuruluşlarla, 
birikimlerini menkul değerlere yatırmak isteğinde olan yatırım yapan bireyler arasında aracılık faaliyeti 
yapan kurumlardır (http://www.ekodialog.com). 

Faktöring sistemine ve işlemine baktığımızda, basit bir ifade ile müşterinin alacaklarının faktör tarafından 
bedeli peşin bir şekilde ödenmek kaydıyla satın alınması olayıdır. Müşteri, borçlularıyla arasındaki işlem 
ilişkisinden meydana gelen var olan ve gelecekteki alacaklarını toplu bir biçimde faktör’e 
devretmektedir. Faktör de bu alacakların bedelini (fatura değerinin % 80’i - % 90’ı nispetinde) peşin bir 
şekilde, vadesinden önce ödenmesidir. Leasing yani finansal kiralama kavramı ise bir malın yatırımcı 
tarafından satın alınması adına, bir leasing kuruluşu tarafından alınarak, yatırımcıya tespit edilmiş bir 
dönem boyunca kiralanması biçiminde ifade edilmektedir (http://www.ziraatleasing.com.tr Erişim Tarihi: 
02/03/2016).  

Sigorta kuruluşları, gelecek zamanda meydana gelebilecek olan riskleri ve tehlikeleri, gelir kesilmesi ya 
da gelir eksikliği olarak meydana gelecek zararları parasal çerçeveden karşılamak ya da azaltmak 
gerekçesiyle çalışmalar yapan kuruluşlardır (Yardım, 2005: 41).  

Kavramsal açıdan emeklilik fonuna baktığımızda, emeklilik kuruluşu tarafından emeklilik sözleşmesinin 
içerisine alınan ve katılımcılar adına kişisel emeklilik hesaplarında izlenilen getirilerin ve riskin dağıtılması 
ve inançlı mülkiyet hususlarına göre çalıştırılması amacıyla meydana getirilen malvarlığıdır 
(http://www.egm.org.tr Erişim Tarihi: 02/03/2016). 

İkincil piyasa aracıları, yatırım bankaları gibi dolaysız finansman teknikleri ile faaliyet göstermektedir ve 
sadece fon aktarımı işlevini yerine getirmektedir (Yardım, 2005: 42).  

Menkul kıymet borsalarının yapısı ise teşkilatlandırılmış piyasaların bir çeşidi olarak izlenilmektedir. 
Menkul kıymet borsalarında yatırımcı kişilerin direkt olarak alım-satım faaliyetinde bulunma izni 
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verilmemekte, yapılacak olan işlemlerin borsa üyelik belgesiyle borsada alım satım faaliyetinde bulunma 
yetkisine haiz kuruluşlar tarafından yapılabileceği kabul edilmektedir. Böylece yatırımcıların alım-satım 
faaliyetlerine mecburi olarak aracı işletmelerin de taraf olması sağlanarak faaliyetler aracı işletmeler 
tarafından üstlenilen aracılık faaliyeti kapsamında devam ettirilmektedir (Işık, 2012: 221).  

Risk sermayesi kuruluşları, risk sermayesi fonlarını toplayan veya kendine ait fonlarını risk sermayesi 
yatırımlarına kanalize eden ve esas çalışma amacı KOBİ mercekli risk sermayesi yatırımları olan 
kuruluşlardır. Risk sermayesi finansman sürecinde, risk sermayesi fonlarını toplayıp risk sermayesi 
yatırımlarının gerçekleştirilmesini örgütleyen finansal şirketlerdir (Can, 2007: 30).  

Yukarıda sıralanan finansal kurumlar dışında sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan 
kurumlar, menkul kıymetlerin saklanması ve derecelendirilmesi ile ilgili kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, 
portföy yönetimi gibi faaliyetleri yerine getiren sermaye piyasası kuruluşları, taksitli satışları 
kredilendiren finansman şirketleri de finansal kurumlar içerisinde sayılabilmektedir (Yardım, 2005: 43). 

2.2.3. Uluslararası Finansal Kuruluşlar 

Uluslararası ticaretin gelişmesi ve finansal küreselleşme ile birlikte birçok ekonomik ve finansal kuruluş 
faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu uluslararası kuruluşların en önemlileri, Dünya Bankası ve grubu 
içinde yer alan kuruluşlar, IMP (Uluslararası Para Fonu), Dünya Ticaret Örgütü, İktisadi İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü, Uluslararası Ödeme Bankası ve Avrupa Merkez Bankası olarak sıralanabilmektedir 
(Günal, 2012: 95).  

Dünya Bankası Grubu’nun ana unsusu olan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredileri, 
teminat, risk yönetimi ürünleri ve analitik ve danışmanlık hizmetleri yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik ederek orta gelirli ülkeler ve kredibilitesi düşük yoksul ülkelerde yoksulluğun azaltılmasını 
hedefleyen bir kuruluştur.  188 üye ülkenin yararına çalışan bir kooperatif şeklinde yapılandırılmıştır 
(http://www.worldbank.org Erişim Tarihi: 02/03/2016).  

Dünya Bankası grubunun diğer kuruluşları ise Uluslararası Finansman Kurumu (IFC), Uluslararası 
Kalkınma Birliği (IDA), Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (MIGA) ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları 
Çözüm Merkezi (ICSID)’dir (Günal, 2012: 98-99).  

IMF (Uluslararası Para Fonu), İkinci Cihan Harbinin sonundan bu yana küresel ekonominin 
şekillenmesinde rol oynamıştır ve resmi olarak Aralık 1945’te 29 üyenin bir araya gelmesi ile kurulmuş 
olup, 1 Mart 1947’de faaliyete geçmiştir (http://www.imf.org Erişim Tarihi: 02/03/2016). Yeni sistemin 
uygulanmasından sorumlu olması dolayısıyla, Bretton Woods Sistemi’ne IMF Sistemi ve öngörmüş 
olduğu kur düzenlemelerinden ötürü ayarlanabilir sabit kur sistemi adı verilmiştir (Seyidoğlu, 2003(a): 
11).  

1 Ocak 1995 tarihinde kurulan Dünya Ticaret Örgütü (WTO), II. Dünya Savaşı’ndan itibaren 
gerçekleştirilen en büyük uluslararası ticaret reformudur. Temel amacı, üye ülkelerin refah düzeyinin 
yükseltilmesi olup, uluslararası ticaretin global kurallarıyla ilgilenen tek uluslararası kuruluştur. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1960 yılında Avrupa İşbirliği Örgütü (OEEC)’nün yerine kurulmuştur. 
Sanayileşmiş batılı ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi temel amacıdır. Uluslararası Ödeme Bankası 
(BIS), merkez bankaları arasında işbirliğinin sağlamakla görevlendirilmiş olup, 1930 yılında kurulmuştur. 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 1 Haziran 1998 tarihinden itibaren Euro alanındaki para politikasının 
tek sorumlusu haline gelmiştir. Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin Merkez Bankasının dahil olmasıyla beraber 
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (ESCB) kurulmuştur (Günal, 2012: 99-101). 
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3. Sukuk 

3.1. Sukuk Kavramı  

Arap dilinde Sukuk kavramı “Sak” kökünden gelen bir kelimedir. Bahsettiğimiz bu kök ise anlam itibari ile 
sertifika ve vesika manalarını bünyesinde toplamaktadır. Sukuk ise “Sak” tümcesinin çoğuludur ve 
sertifikalar manasını taşımaktadır. Arap dilinde bono ve tahviller adına “Senet” sözü, İslam tahviller 
içinse, “sukuk” kelimesi kullanılmıştır. Bu bağlamda “finansal sertifika” manasını taşıyan ve çoğu 
çalışmada tahvilin İslami versiyonu olarak ifadelendirilek “İslamî Tahvil” ismini alan sukuk, faizsizlik 
niteliği ile İslami usullere uyumlu bir menkul kıymet olarak kabullenilmektedir. Bu nedenle sukuk faizli 
işlemleri yasaklayan, İslam hukuku prensiplerine uyan bir menkul kıymettir. (Jobst, 2007: 18).  

Sukuku en sade bir ifadeyle bir varlığa malik olma ya da ondan faydalanmanın hakkını gösteren 
senetlerdir diye tanımlayabiliriz. Sukukun sağladığı hak yalnızca nakit akışı hakkı değil aynı anda 
mülkiyetin hakkıdır. Bu durum sukuku klasik tahvillerden farklılaştırmaktadır. Tahviller faiz içeren menkul 
kıymetlerden meydana gelir iken, sukuk esas olarak varlık havuzunda mülkiyet hakkından meydana 
gelen menkul kıymettir. Sukuk yatırımcısı, faizin yerine finanse edilen varlıktan sağlanan kârdan pay alır. 
Klasik tahvillerde ise faiz getirisi vardır. Tahvil, borca dayalı sertifika; sukuk ise varlığa dayalı sertifika 
biçiminde nitelendirilmektedir (Ausaf, 1993: 49).  

İslamî Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu, (Accounting and Auditing Organization 
for Islamic Financial Institutons - AAOIFI) sukuku “Sukuk, ihraç edildikten sonra eşit değerleri 
ifadelendiren; ihraçtan elde edilen tutarların evvelden planlanan biçimde yatırım yapıldığı; yapılan 
yatırım çeşidine göre duran varlıklar ve benzerleri üstündeki haklar ve payların (intifa-kullanım hakkı 
dahil olmak üzere) temsil edildiği veya bir projede veya özel bir yatırım faaliyetinde ortaklık hakkı veren 
sertifikalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Sukuk sisteminin anlaşılabilmesi için öncelikle varlığa dayalı menkul kıymet sistemini (VDMK) anlamak 
gerekir. VDMK sisteminde alacak portföyüne sahip şirket, bu portföyü özel amaçlı şirkete (varlık kiralama 
şirketi - VKŞ) satmakta, VKŞ ise portföyü menkul kıymete dönüştürmektedir. Sukuk işleyişinde gerçek 
ticari ilişkilerden meydana gelen alacakların (Örnek olarak kâr/zarar ortaklığı gibi) ya da leasing (finansal 
kiralama) anlaşmasından meydana gelen alacakların varlığa dayalı bir şekilde menkul kıymetleştirilmesi 
bahse konu olduğu için, sukuk varlığa dayalı tahvil biçiminde de nitelendirilmektedir (Haholu, 2012: 129). 

3.2. Sukukun Özellikleri  

Sukuk, klasik faiz sistemine odaklı fon sağlama sisteminden ayrılmaktadır. Çünkü İslam ilkeleri 
doğrultusunda uygulandığından her zaman getirinin olması garanti edilmemektedir. İşbirliğine gidildiği 
tarihten itibaren bir belirsizlik olmalı ve süreç sonunda da katlanılan durum her ne olursa olsun (kar veya 
zarar) birlikte paylaşılması esastır. Ancak diğer yatırım araçlarında kaybetme riski bulunmamaktadır. 
Sukuk sistemi her ne kadar diğer sistemlere benzediği yönüyle eleştiriliyor olsa da içerdiği belirsizlik 
sebebiyle aslında birbirlerinden temel olarak ayrılmaktadır. Yani sukuk yatırımı yöneticileri sermaye 
sahiplerine kesin olarak kar edecekleri garantisini vermemektedirler. Muhtemel kar veya zarar 
durumunda sonuç birlikte paylaşılacaktır. Oysa kredi veren bir banka, kredi kullanan kişi ya da kurumun 
kar/zarar edeceğiyle ilgilenmez. Her durumda kredi kullanılırken belirlenen faiz miktarını banka 
almaktadır.  

Sukukun getirisi kar payı veya kira şeklinde olmaktadır. Bu hususta faizle çok benzer özellikler gösterdiği 
konusunda eleştirilerde bulunulsa da sonuçta ticaret hayatında gelir olağan kabul edilmektedir. İslam 
dinine göre ticari faaliyet sonucu kar / zarar değil, faiz geliri elde etmek yasaklanmıştır.  Yatırımcılar işlem 
sonucunda elde edilen karı, ihraç işlemi yapılırken belirtilen paylaşma oranına göre paylaşmaktadır. 
Sukuk işlemi sonucunda zarar durumunun ortaya çıkması durumunda ise ortaklık payına göre zarar 
paylaşılmaktadır. Sukuk ihracı süresince elbette belirsizlik olağan kabul edilmektedir. Ancak yüksek risk 
içeren ve belirsizlik oranının çok yüksek olduğu durumlar söz konusu ise bu tip işlemlerden kaçınılması 
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gerekliliği belirtilmektedir. Tüm işlemlerin devamı sürecinde İslami esaslar geçerli olmaktadır. Sukuk 
ikincil piyasalarda işlem görmektedir. 

3.3. Sukuk’un Alternatif Bir Finansman Aracı Olarak Uygulanabilirliği  

Sukuk dünya ekonomik piyasaları içerisinde yeni bir kavram veya yeni bir alternatif olmakla birlikte, son 
zamanlarda ilginin gittikçe arttığı bir yatırım türü olmuştur. İnançları sebebiyle mevcut kaynaklarını 
yatırıma yönlendirmeyen sermaye sahiplerinin, ortaya çıkarılan yeni yatırım sistemiyle birlikte konuyla 
ciddi anlamda ilgilendikleri görülmektedir.  

Sukukun bu denli ilgi görmesi İslam ülkelerinin dışında, Müslüman olmayan ancak konuya alternatif bir 
yatırım veya finansman türü olarak bakan İngiltere, Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler 
sukuk konusunda ihraçlar planlamaktadırlar. Böylece bu ülkelerin de sermaye sahibi kişilerin/kurumların 
kaynaklarını değerlendirmek amacıyla çalışmalar yaptıkları görülmektedir.  

Türkiye açısından bakıldığında konu Malezya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerin nispeten gerisindedir. Özellikle Malezya dünya üzerindeki diğer ülkelerin toplamında daha fazla 
sukuk ihracı gerçekleştirmektedir. Yine de Türkiye’nin Malezya kadar geniş hacimlere ulaşması en 
azından kısa vadede mümkün görünmese de Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeleri yakalaması çok zor 
bir ihtimal olarak görünmemektedir. 

Dünya Bankasının Yönetici Direktörü olan Mahmoud Mohieldin, “Türkiye’de daha bir kaç hafta evvel 
oldukça çok başarılı bir biçimde sukuk ihracının meydana geldiğini gördük ve piyasa bunu oldukça iyi bir 
biçimde karşıladı. Oldukça iyi bir geri dönüş meydana geldi. Yalnızca Türkiye için değil, başka ülkeler 
içinde bu yol açılmış oldu”. Ayrıca kooperatif sigorta ve İslami sigortacılık sektörünün de her geçen gün 
büyüdüğü ifade edilmiştir (http://www.dunya.com/turkiye-sukuk-yolunu-acti-171092h.htm Erişim 
Tarihi: 02/03/2016).     

Sukuk ihracı konusunda Mohieldin’in Türkiye’nin geleceğini olumlu olarak değerlendirdiği 
anlaşılmaktadır. Hatta İslam ülkelerinde ve Müslüman olmayan diğer ülkelerde konu finans uzmanlarının 
sadece sukuk ihracını geliştirme anlamında değil, İslami sigorta ve kooperatifçilik konularında da 
çalışmalar yaptıkları ifade edilmiştir. Böylece hem çağdaş ülkelerde olduğu gibi yatırımların ilgi görmesi 
sağlanmakta, hem de yatırımcıları açısından herhangi bir soru işareti içermeyen yatırımların teşvik 
edilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu gelişmelere paralel olarak İslami finans sektörünün her geçen gün 
daha da gelişme göstereceği düşünülmektedir.  

BİST Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Turhan sukukun geleceğinin parlak 
olduğunu ve ilerleyen süreçte sukuk hacminin artacağına işaret etmiştir. Turhan düşüncelerini şu şekilde 
ifade etmiştir:  

“Bunun önümüzdeki gelecek olan beş sene dahilinde 1,5 milyar dolar seviyesine çıkmasını 
beklemekteyiz. Bilhassa bahse konu olanlar gayrimenkul ya da gayrimenkul kapsayan alt yapı yatırımları 
olduğu için sukuk finansmanının da bu süreçte mühim bir rol alabileceğini düşünmekteyim. Alışılagelen 
var olan sukukların haricinde proje sukuku olarak adlandırılan sistemlerin de git gide sektörde daha cazip 
finansman teknikleri olarak tercih edilebileceğini düşünmekteyim. Bir finansal anlaşmanın, ürünün 
talebini çoğaltacak en önemli faktörlerden birisi onun akışkanlığının olmasıdır. Çünkü finansal kuruluşlar 
çerçevesinden likiditesi olmayan bir finansal mamul, her ne kadar cazip getiri sağlasa da lakin belli tip 
yatırımcıların ilgilisini çekebilecek bir ürün olarak kalmaya mahkumdur. Bu ürünlerin güvenilir bir 
biçimde likiditeye ulaşması ise sadece organize piyasalardaki ikinci el pazarlarda işlem görmeleriyle 
mümkündür. Bu düşünceyle biz Borsa İstanbul’da sukuk anlaşmalarının alınıp satılabileceği bir ortam 
meydana getirme konusunda hızlı bir şekilde faaliyetlerimizi tamamladık. Geçen seneden bu tarafa 
sukuklar problemsiz bir biçimde Borsa İstanbul’da alınıp satılabiliyor.” (http://www.dunya.com/sukukta-
islem-hacmi-1-5-milyar-dolara-cikacak-226648h.htm Erişim Tarihi: 02/03/2016). 

Turhan da sukuk hakkında gelişmeleri ve sukuka olan ilginin her geçen gün artmasını olumlu olarak 
nitelendirmektedir. Konu hakkında kendilerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade etmektedir. 
Sukukun Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı ve an itibariyle Borsa 

http://www.dunya.com/turkiye-sukuk-yolunu-acti-171092h.htm
http://www.dunya.com/sukukta-islem-hacmi-1-5-milyar-dolara-cikacak-226648h.htm
http://www.dunya.com/sukukta-islem-hacmi-1-5-milyar-dolara-cikacak-226648h.htm
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İstanbul’da sukuk işlemlerinin yapılabildiğini ifade etmektedir. Bu gelişmenin sukuk ihracının sadece 
belirli bir kesimle sınırlı kalmaması adına yararlı olacağı ve gerçekleştirilen çalışmalarla artık her 
yatırımcının sukuk alıp-satabileceğini ve bunun önünde bir engel bulunmadığını ifade etmiştir.  

Sukuk kavramı özellikle Türkiye için son derece yeni olduğundan konu hakkında bilimsel araştırmaların 
da sayısal anlamda çok yetersiz olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Konu hakkında hazırlanmış 
makaleler sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmalarda sukukun alternatif bir finansman olarak kullanılabileceği 
vurguları yapılmıştır. İslam dininde faizin haram olarak belirtilmesi ve faizin yasaklanmış olması 
sebepleriyle inançları yüzünden halihazırda mevcut kaynaklarını değerlendirmeleri için önemli bir fırsat 
yaratacağı düşünülmektedir. Ancak özellikle üzerinde durulan nokta sukuk ihracı konusunda gerekli 
altyapının Türkiye’de hazır olup olmadığı hususudur. Devletin konu hakkında ilk adımları atarak yasal 
düzenlemeleri yapması gerekliliği ifade edilmektedir. Hatta devletin sadece gerekli yasal temelleri 
oluşturması bir kenara, sukuk ihracı yaparak gerekli tanıtımı yapması ve sukuk ihracının kamuoyunda 
güvenli olarak algılanmasına destek olmalıdır. 

Sukukun henüz çok yeni olduğu zamanlarda “Kira Sertifikalarına ve Varlık kiralama Şirketlerine İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ” 2010 yılında tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylece sukuk ihracı 
konusunda gerekli yasal dayanak ve düzenleme meydana getirilmiştir. Tek başına yeterli olarak 
nitelendirilmese de ilerleyen zamanlarda yeni düzenlemelerin çıkarılması beklenmektedir (Resmi Gazete, 
Kira Sertifikalarına ve Varlık kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri III, No:43, 1 Nisan 
2010, 27539 Sayılı Resmi Gazete).  

Elbette sadece böyle bir algı yaratılması tek başına yeterli olmayacaktır. Gerçek anlamda sistemin 
konunun muhatabı olan tüm taraflar için güvenli hale gelmesi sağlanmalıdır. Sukuk ihraçları konusunda 
Hazine Müsteşarlığı’nın en fazla sukuk ihraç eden kurum olduğu düşünüldüğünde, konu hakkında uzman 
kişilerin belirttikleri noktaya paralel gelişmeler yaşandığı anlaşılmaktadır. 

4. Sonuç  

Bankacılık sisteminin gücü, istikrarlı ve işleyen bir ekonomide mali yapının en önemli belirleyicilerinden 
birisidir. Türkiye’nin 2001 krizinden bu yana ekonomide kat edilen yolda bankacılık sektörünün büyük 
payı bulunmaktadır. Bankacılık sektörü son 10 yıl içerisinde kademeli olarak hemen her yıl büyüme 
göstermiştir. Bugün Türk finans piyasası içerisinde bankacılık sektörünün payı ise %85 seviyelerindedir. 
Bu payın önümüzdeki yıllarda da korunacağı düşünülmektedir.  

Aktif kârlılığı ve varlıklardan elde edilen gelirler çerçevesinde Türk bankacılık sektörü ve Avrupa ülkeleri 
karşılaştırıldığında 2005 yılından bu yana Türk bankacılık sektörünün daha yüksek seviyede olduğu 
görülmektedir. Bunun doğal bir neticesi olarak, son 10 yılda uluslararası bankaların ve kuruluşların Türk 
bankacılık sektörüne olan ilgisi artmıştır. 

Türk bankacılık sisteminin tamamlayıcısı olarak 1985 yılı başlarında fiilen faaliyete başlayan faizsiz 
bankacılık modeli 30 yıllık bir tecrübeye sahip bulunmaktadır. Ülkemizde gerek ekonomi yönetiminin son 
günlerde kamu bankalarının da katılım bankacılığı sektörüne girmesi yönünde karar alması, gerekse kira 
sertifikası konusundaki gelişmeler sektörün büyüme hızını artıracağı yönünde beklentilere yol açmıştır.  

Ülkemizde 1985 senesinde ilk katılım bankasının oluşturulmasından sonra, 2000’li senelerin başında 
bankacılık sektörü aktiflerinin %2’sine ancak erişebilirken, 2010 senesinde % 4,3 nispetine erişmiş ve 
bilhassa son beş senedeki hızlı bir biçimde hızıyla ile 2014 yılının üçüncü çeyreği itibariyle 102.699 milyon 
lira aktif büyüklüğü ile bu nispet % 5,32’ye erişmiştir.  

2014 senesi üçüncü çeyreği itibariyle toplanmış olan fonlar 63.164 milyon liraya, kullandırılan fonlar ise 
67.768 milyon liraya yükselmiştir. 9 aylık toplam net karı ise 526 milyon lira olmuştur.  

Katılım bankaları son beş sene dahilinde aktif büyüklüğünde mevduat bankalarına nispeten daha yüksek 
bir büyüme göstermektedir. 1985 senesinde 2 banka ve 2 şube ile başlayarak ve 2003 senesinde 188 
şube ve 3520 personel istihdam eden katılım bankaları zamanımızda 4 katılım bankası olarak Eylül 2014 
rakamlarıyla 1029 şube ve 16.873 personel istihdamıyla çalışmalarına devam etmektedir. 
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Ülkemizde 1985 yılında çıkarılmış olan “Finansal Kiralama Kanunu”nun yetersizliklerinin yanında, finansal 
kiralamanın firmalara sağladığı avantajları kaldıran “Katma Değer Vergisi” oranlarının yükseltilmesi, kira 
ödemelerinin tümünün gider olarak gösterilebilmesinin engellenmesi vb. düzenlemeler sonucu finansal 
kiralama sektöründe beklenen büyüme yakalanamamıştır. 2012 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren ve 
finansal kiralama sektörünün ve yatırımcı işletmelerin beklentilerinin çoğunu karşılayan “Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, sektörün önünü açacağı ve yatırımlarda finansal 
kiralama yönteminin çok daha fazla tercih edileceği beklentilerine yol açmıştır.  

Reel ekonomiyi finanse eden katılım bankaları için finansal kiralama önemli ve fonksiyonlarına da son 
derece uygun bir ürün çeşididir. Yatırımların finansal kiralama yoluyla finanse edilmesinde, Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin halen çok aşağılarda olduğunu görmekteyiz. 6361 sayılı yeni 
kanunda yapılan düzenlemeler ile finansal kiralama sektöründe yer alan firmaların faaliyet alanları 
genişletilmiş, sektörün önünü açacak bir birliğin kurulması öngörülmüştür. Kanunun getirdiği 
düzenlemeler ile sektördeki sıkıntılara büyük oranda çözüm bulunması hedeflenmiştir.  

Yeni kanun ile leasing ürünü, Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi hedefinde önemli bir rol üstlenerek, 
işletmelerin yatırımlarına finans sağlamak için başvuracakları ciddi bir kaynak durumuna gelmiştir. 
Türkiye’de finansal kiralama sektörü oyuncularının çoğu ticari bankalara bağlı iştirakler olduğu için, ticari 
bankaların, iştirakleri olan leasing şirketleri aracılığıyla orta ve uzun vadeli finansman imkânları artmıştır. 
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Özet: İş ve aile kavramları, insanların yaşamlarında en fazla önem verdikleri ve zamanlarının büyük kısmını 
harcadıkları ve içerdikleri kurallar, düşünce ve davranış kalıpları birbirinden farklı, birbirlerinden bağımsız, ancak 
birbirleriyle etkileşim içinde olan iki ayrı alanı temsil etmektedir. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya 
başlamasıyla birlikte her geçen gün artan oranda kadının iş-aile çatışması yaşadığı gözlenmektedir. İş-aile çatışması, 
bir örgütün üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol ile bir ailenin üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol 
arasında bir uyumsuzluğun var olması sonucu ortaya çıkar ve bireyin yaşam doyumunu da olumsuz olarak 
etkilemektedir. 

Bu çalışmada kamu sektöründe görev yapan kadın çalışanlar ile yapılan bir araştırma ile iş-aile çatışmasının yaşam 
doyumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tunceli il merkezinde kamuda görev yapan 116 kadın çalışan ile yürütülen 
araştırmada, iş-aile çatışması ölçeği ile aile- iş çatışması arasında doğru yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu ve 
aynı şekilde iş-aile çatışması ile yaşam doyumu ölçeği arasında da doğru yönlü zayıf düzeyde bir ilişkinin mevcut 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

1. Kuramsal Çerçeve 

İş ve aile kavramları, insanların yaşamlarında en fazla önem verdikleri ve zamanlarının büyük kısmını 
harcadıkları ve içerdikleri kurallar, düşünce ve davranış kalıpları birbirinden farklı, birbirlerinden 
bağımsız, ancak birbirleriyle etkileşim içinde olan iki ayrı alanı temsil etmektedir. 

Küresel iş gücünün içerisinde kadınların da giderek artan sayıda yer almaya başlaması, aile yapılarını da 
etkilemeye başlamıştır. Çift gelirli ailelerin artışının devam etmesi, işgücünde küçük çocuk sahibi 
annelerin sayısındaki artış, kadınların yarı zamanlı çalışmasının yanı sıra tam zamanlı olarak çalışmaya 
başlamaları nedeniyle kadınların ve erkeklerin işgücündeki benzerliklerinin artması, tek ebeveynli yeni 
aile modellerindeki artış, çalışan bireyleri çekirdek ve geniş ailenin desteğinden mahrum bırakan işgücü 
hareketliliğindeki artış, çalışanların iş yaşamı dışındaki beklentilerinin artması gibi demografik, ekonomik 
ve kültürel değişikliklerle birlikte aile içerisinde cinsiyet rollerinde meydana gelen değişiklikler 
sonucunda iş ve aile alanları arasındaki etkileşimin önemi giderek artmıştır (Kapız, 2002).  

İş-aile çatışması kişinin aile beklentilerinin işteki rollerin karşılanmasıyla uyumsuz/zıt/farklı algılanmasıyla 
ortaya çıkar (Frone ve Rice, 1987). İş ya da aile rollerinin baskısı arttıkça iş-aile çatışması da artar. Rol 
baskısının bir kaynağı o rolün kişinin benlik/kendilik algısındaki merkeziyetidir (Greenhaus ve Beutell, 
1985). Role bağlılık arttıkça o role ayrılan zaman da artar. Bu da diğer rolün beklentilerine uymayı 
zorlaştırır. Bir role bağlılık zihinsel olarak da kişinin kafasını meşgul eder. Diğer rolün gerekleri fiziksel 
olarak karşılansa da kişinin kafası zihinsel olarak bağlandığı rolle meşguldür (Frone ve Rice, 1987). İş-aile 
çatışması roller arası çatışmanın bir türü olarak kabul eldir. Bir başka deyişle bu çatışma bir örgütün üyesi 
olmanın gereği olarak benimsenen rol ile bir ailenin üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol arasında 
bir uyumsuzluğun var olması sonucu ortaya çıkar (Greenhaus ve Beutell, 1985).  

Konuya ilişkin literatürler incelendiğinde iş-aile çatışmasının üç büyük formu yer almakta olup bunlar 
“zaman esaslı çatışma”, “davranış esaslı çatışma” ve “duygusal gerilim esaslı çatışma” şeklindedir. 

Zaman Esaslı Çatışma; işteki rol için ayrılan zaman miktarından ötürü ailedeki rolün gerektirdiği 
sorumluklar sekteye uğrayabilmekte olup bu durumda zaman esaslı çatışmadan söz edilir (Netemeyer ve 
diğ., 1996). Diğer bir ifadeyle zaman esaslı çatışma, zamanın bir role adandığı durumlarda ortaya çıkar. 
Çünkü böyle bir durumda bir başka rolün isteklerinin yapılması zorlaşır (O’Driscoll ve diğ., 1992). Bir 
başka açıdan bakıldığında, iş ve aile yaşamlarının doğurduğu yükümlülükleri yerine getirmek için çaba 
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gösteren çalışan ihtiyaç duyduğu zamanı bulamaması nedeniyle çatışma yaşamaktadır (Duxbury ve diğ., 
1994). İş ve yaşam alanlarının çalışana yüklediği sorumluluklar için yeterli zamanın bulunamaması 
nedeniyle, bu iki alan arasındaki denge bozulmakta ve çatışma yaşanması kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Davranış Esaslı Çatışma; iki yaşam alanındaki davranışların uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Diğer 
bir deyişle, bir alan için uygun olan davranışlar diğer alan için uygun olmayabilir. Rolün özgün davranış 
deseni, diğer bir rolün davranış beklentileri ile uyumsuz olabilir. Birey farklı rollerin beklentileri ile uyum 
sağlaması için davranışında ayarlamaya gitmez ise rollerin arasında çatışma yaşaması oldukça muhtemel 
olacaktır (Greenhaus ve Beutell, 1985). 

Duygusal Gerilim Esaslı Çatışma formu, bir rolün, diğer bir rolün sorumluluklarının yerine getirmeyi 
zorlaştırması halinde ortaya çıkar. İş yerinde gergin ve sinirli olmanın ailedeki sorumlulukları yerine 
getirmeyi zorlaştırması ve gerginliği artırması bu duruma örnek olarak verilebilir (Netenmeyer ve diğ., 
1996). Duygusal gerilim esaslı çatışma, gerilimli bir rolün diğer rolün isteklerinin tamamlamayı 
engelleyeceğini baz alır. İş ve evde strese neden olan unsurların tamamı duygusal gerilim esaslı 
çatışmaya neden olabilir. Bu stres kaynakları bireyleri yormakta, endişeye, gerilime ve bunalıma 
götürebilmektedir (Tubin, 2007). 

İş-aile çatışması çift yönlü ve çok boyutlu bir süreçtir (Çarıkçı ve diğ.,  2010:6). İş rollerinin, aile 
sorumluluklarının yerine getirilmesini engellediğinde yaşanan çatışma “İş-Aile Çatışması” olarak; aile 
rollerinin,  işle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini engellediğinde yaşanan çatışma ise “Aile-İş 
Çatışması” olarak adlandırılmaktadır (Turgut, 2011:158). 

İlk kez 1961 yılında Neugarten tarafından ortaya atılan yaşam doyumu kavramı, bir insanın 
beklentileriyle elinde olanların karşılaştırılmasıyla elde edilen durumu ya da sonucu ifade etmektedir 
(Özer ve Karabulut, 2003).  Yaşam doyumu bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde 
bireyin tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Diener ve diğ., 1985; Veenhoven, 
1996). Yaşam doyumu bireyin kendisine yüklediği kriterler ile yaşam koşullarını algılayışı arasındaki 
karşılaştırmaları, dolayısıyla kendi yaşamı hakkında değer biçmesini kapsar (Deniz, 2006; Pavot ve 
Diener, 1993; Selçukoğlu, 2001). Yaşam doyumu durumsal bir değerlendirmeden çok kişinin genel olarak 
tüm yaşamını, bu yaşamın çok çeşitli boyutlarını kapsar. Diener ve Lucas’a (1999) göre, yaşam doyumu 
hâlihazır yaşamdan doyum, yaşamı değiştirme isteği, geçmişten doyum, gelecekten doyum ve kişinin 
yakınlarının o kişinin yaşamı hakkındaki görüşlerini kapsamaktadır. Doyum alanları ise iş, aile, serbest 
zaman, sağlık, para ve kişinin yakın çevresi olabilmektedir.  

Bir kişinin dünyayı anlaşılabilir, yönetilebilir ve anlamlı olarak görmesi, onun yaşam doyumunu anlamlı 
bir şekilde açıklamaktadır (Çeçen, 2008). Bir bireyin yaşam doyumu onun sahip oldukları ile istedikleri 
arasındaki farka göre belirlenmektedir (Frisch, 2006). Bu farkın az olması bireyin yüksek düzeyde yaşam 
doyumuna sahip olduğunu göstermektedir (Diener ve diğ., 2003). 

Yaşam, kişinin işte ve iş dışında geçirdiği zamanı tanımlar. Yaşam doyumunun, iş yaşamı ve özel yaşam 
olmak üzere temel iki alt boyutu bulunmaktadır. Bu iki temel alt boyut arasındaki ilişki konusu, 
1950’lerden beri farklı disiplinlerden pek çok sosyal bilimcinin ilgisini çekmektedir. Yaşam doyumu ancak 
iş ile iş dışı zaman arasında denge kurulduğu takdirde ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
yaşam doyumunun bazı sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenler, 
gelir düzeyi, kültür, medeni durum, iş doyumu, kişilik özellikleri, sosyal destek, eğitim durumu ve 
hiyerarşik kademe olarak belirtilebilir (Bekmezci ve Mert, 2013:174). 

İş yaşamından elde edilen doyum ile yaşam doyumu arasında bir etkileşim olduğu yerleşmiş bir kanıdır 
(Keser, 2005:80). İş doyumu iş yaşamının kalitesi için önemli bir faktörken, yaşam doyumu tüm yaşamın 
kalitesi için önemli bir faktörü oluşturmaktadır. İş yaşam doyumu arasındaki ilişki ne kadar güçlü ise iş 
yaşamının kalitesi dolayısıyla da tüm yaşamın kalitesi de o kadar iyi olmaktadır (Rice ve diğ.,1985:298). 
Çalışma yaşamındaki doyumsuzluk, mutsuzluk, hayal kırıklığı ve isteksizlik işgörenlerin genel yaşamına 
etki ederken; yaşam doyumunun da azalmasına neden olmaktadır. Bir kişinin dünyayı anlaşılabilir, 
yönetilebilir ve anlamlı olarak görmesi, onun yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde açıklamaktadır (Çeçen, 
2008). 
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Çalışma koşullarının stres unsurları içermesi, çalışma saatlerinin uzun ve yorucu olması bireylerin aile 
ilişkilerini olumsuz etkileyerek, çatışmalar yaratmakta, psikolojik iyi olma halini ve yaşam doyumunu 
(Frone ve diğ., 1992; Hughes ve Galinsky, 1994; Kinnunen ve Mauno, 1998; Kossek ve Oseki, 1998) 
etkilemektedir. 

Bir başka ifadeyle; yaşam doyumunu etkileyen faktörler dikkate alındığında bireyin yaşamında önemli bir 
yer tutan iş yaşamı önde gelmektedir. Öteye yandan en klasik tanımıyla toplumun çekirdeğini oluşturan 
ve birliktelik, toplu halde yaşama kavramlarını içinde barındıran aile kavramı bireylerin hayatlarındaki en 
önemli unsurlardan biridir. İnsan için çok önemli olan aile ve iş arasında oluşabilecek bir çatışma yaşama 
karşı doyumunu da doğal olarak etkileyecektir 

2. Araştırma Metodolojisi 

2.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başlamasıyla birlikte her geçen gün daha fazla kadının iş-
aile çatışması yaşadığı gözlenmektedir. Kadının evi ve işi ile ilgili ikili rolleri, kadına hem daha fazla yük 
yüklemekte, hem de daha yoğun çatışma yaşamasına sebep olabilmektedir (Çakınberk ve diğ., 2013). 

Yukarıda üzerinde durulan olumsuz durumlar, hem kamu personelinin verdiği hizmetin kalitesinde 
düşüşe sebep olabilmekte hem de çalışanların yaşam doyumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Kamu personelinde meydana gelebilecek iş-aile çatışması durumu sadece bireyi değil; aynı zamanda 
ailesini, çalıştığı kurumu ve hizmet verdiği toplumun tüm kesimlerini ilgilendirebilmektedir. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, kamuda görev yapan kadın çalışanların iş-aile çatışması ile yaşam 
doyum algılarının belirlenmesi ve iş-aile çatışması ile yaşam doyum algıları arasındaki ilişkiyi tespit 
etmektir. 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırma evrenini; Tunceli il merkezinde kamuda (sağlık ve emniyet sektörü dışında) görev yapan kadın 
çalışanlar oluşturmuştur. Anket formu evrenin tamamına dağıtılmıştır. Araştırmaya katılmak istemeyen, 
raporlu, izinli vs olup işyerinde olmayan veya eksik doldurulan formlar elendikten sonra araştırma 116 
kadın çalışandan toplanan veriler ile gerçekleşmiştir.  

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelindeki araştırmalarda mevcut 
bir durum, olduğu biçimiyle betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2009). Tarama modeli, araştırma sırasında 
araştırma örneklemine alınan kurumlarda var olan süreçleri etkilemeden kullanılabilen bir modeldir. 
Tarama modelinin bir avantajı da, araştırma yapılan kurumda mevcut düzeni bozmadan ve kurum 
personeline yönetsel güçlük çıkarmadan kullanılabilmesidir (Kaptan, 1999). 

Veriler geliştirilen bir anket formu yardımıyla yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket 
formunun ilk bölümünde, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 
bulunmaktadır.  

İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği: Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen “İş-Aile Yaşam 
Çatışması Ölçeği” beş dereceli Likert tarzı bir ölçek olup (1) “Kesinlikle katılmıyorum” ve (5) “Kesinlikle 
katılıyorum” arasında değişmektedir. Ölçek çalışanların iş yaşamından kaynaklanan iş-aile çatışması ve 
aile yaşamından kaynaklanan aile-iş çatışması düzeylerini ölçmeyi amaçlayan iki alt boyuttan 
oluşmaktadır. Söz konusu her iki boyut ta çatışma durumunu belirlemeye yönelik 5 maddelik yargı 
cümlelerinden oluşmaktadır. Ölçeklerin güvenilirlik analizleri konusunda Netenmeyer ve arkadaşları 
(1996) iş yaşamı kaynaklı iş-aile çatışması ve aile yaşamı kaynaklı aile-iş çatışması boyutları için alfa 
değerlerini sırasıyla .88 ve .89 olarak tespit etmişlerdir. Öte yandan, geçerlilik konusu açısından bir 
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değerlendirme yapılırsa, her iki boyutun da adı geçen araştırmacıların seçtiği örneklem üzerinde yapılan 
sınamalarda yaşam doyumu değişkenleriyle ters yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yapılan faktör 
analizleri de her iki ölçeğin birbirlerinden ampirik olarak farklı olduklarını ortaya koymaktadır. Söz 
konusu bulgular her iki ölçeğin de güvenilirlik ve geçerlilik kriterleri açısından güçlü olduklarını 
göstermektedir (Efeoğlu, 2006). Ölçeğin Aycan ve Eskin (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan formu 
kullanılmıştır. 

Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilmiş, yedi dereceli Likert tarzı bir 
ölçektir. Ölçek 5 ifadeden oluşan ve bireyin öznel iyilik durumunu ölçen bir ölçme aracıdır. Ölçeğin iç 
tutarlık katsayısı .80 ile .89 arasında değişmektedir ölçek Türkçe’ye Köker (1991) tarafından 
uyarlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları sonucunda test tekrar test güvenirliği r=.85, madde test 
korelasyonları .71 ile .80 arasında bulunmuştur. Ölçeğin Aysan (2001) tarafından yapılan çalışmasında ise 
iç tutarlık katsayısı .85 olarak tespit edilmiştir (Aysan ve Harmanlı, 2003). 

2.4. Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliği 

 Araştırma ölçeklerinin Cronbach Alfa değerleri iş-aile çatışması ölçeğinin (0,849), aile-iş 
çatışması ölçeğinin (0,865), yaşam doyumu ölçeğinin  (0, 794) olarak hesaplanmış ve ölçeklerin güvenilir 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Ölçeklerin geçerliliklerini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda 
ölçeklerin KMO değerlerine ve faktör yüklerine bakılmıştır. Ölçeklerin geçerlilikleri için KMO değerlerinin 
0,60’ın üstünde olması ve faktör yüklerinin de 0,40’ın üzerinde olması beklenir. Ölçeklerinin tamamının 
KMO değerleri kabul edilebilir sınırın üzerinde olduğu ve ölçeklerin faktör yüklerinin de tamamının 
0,40’ın üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 KMO 

1.İş sorumluluklarım aile ve ev yaşantımı 
olumsuz olarak etkiliyor. 

,739   

0,744 

2.İşimin aldığı zaman aileme karşı 
sorumluluklarımı yerine getirmemi zorlaştırıyor. 

,746   

3.İşimin gereksinimleri nedeniyle evde yapmak 
istediğim şeyleri yapamıyorum. 

,817   

4.İşimin yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile 
yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri 
yapamıyorum. 

,824   

5.İş sorumluluklarım nedeniyle ailemle ilgili 
planlarımı değiştirmek zorunda kalıyorum. 

,706   

6.Ailemin gereksinimleri iş yaşamımı olumsuz 
etkiliyor. 

 ,582  

0,783 

7.Ev yaşantımın gereksinimleri nedeniyle işimle 
ilgili çalışmalarımı sonraya bırakmak zorunda 
kalıyorum. 

 ,867  

8.Aileme karşı sorumluluklarım nedeniyle işimle 
ilgili yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. 

 ,810  

9.Aile yaşantım işe zamanında gitmek, günlük iş 
gereklerini yerine getirmek, iş dışı etkinlikler 
yapmak gibi sorumluluklarımı olumsuz olarak 
etkiliyor. 

 ,850  

10.Aile yaşantımın yarattığı gerginlik ve yük, 
işimle ilgili görevlerimi yapma becerimi olumsuz 
olarak etkiliyor. 
 

 ,839  
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11. Birçok yönden hayatım ideale yakındır.   ,608 

0,724 

12. Hayat koşullarım mükemmeldir.   ,567 

13. Hayatımdan memnunum.   ,731 

14. Şimdiye kadar hayattan istediğim önemli 
şeyleri elde etmiş durumdayım. 

  ,525 

15. Hayatımı tekrar en baştan yaşama şansım 
olsaydı, neredeyse hiçbir şeyi değiştirmezdim. 

  ,513 

Toplam Varyans: %65,419 
Approx. Chi-Square: 729,455         df: 45      Sig. ,000     N:116 

2.5. Araştırmanın Bulguları 

2.5.1. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular  

 Katılımcıların demografik bilgilerinin sunulduğu Tablo 2 aşağıda yer almaktadır. Tablodaki 
bulgulardan katılımcıların özellikleri şöyle görülmektedir: 

➢ Katılımcıların %25,9’u 21 ve 30 yaş arası, %43,1’i 31 ve 40 yaş arası ve %22,4’ü 41 ve 50 yaş 
ve %8,6’sı 51 yaş ve üstündedir. 

➢ Katılımcıların % 77,6’sını evliler, % 22,4’ünü ise bekarlar oluşturmaktadır. 

➢ Katılımcılar arasında eğitim düzeyi açısından ağırlık % 71,6 ile üniversite mezunlarındadır. 
Bunun yanında %21,6 ile lise mezunu ve %6 yüksek lisans mezunu bulunmaktadır. 

➢ Katılımcıların % 29,3’ü 1-5 yıl arası çalışmakta iken, %28,4’ü 6-10 yıl arası ve %24’i 21 yıl ve daha 
fazla yıldır çalışmaktadır. 

➢ Katılımcıların %63,8’i memur olarak çalışmaktadır. 

➢ Katılımcıların %61,2’sinin çocuğu vardır. 

➢ Katılımcıların %87,9’unun ev işlerine, çocuk ve hasta bakımına yardımcı birisi bulunmaktadır. 

2.5.2. Ankete Katılanların Ölçeklere Katılma Düzeyleri 

Katılımcıların iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, işe tutkunluk, işten ayrılma niyeti ve iş doyumu 
ölçeklerine katılma düzeylerine ilişkin bulgular, aşağıdaki Tablo.1.’de aktarılmaktadır.  

Tablo.1. Ankete Katılanların Ölçeklere Katılma Düzeyleri 

 
 Buna göre katılımcıların iş-aile çatışması algıları orta düzeyde iken aile-iş çatışması algıları ve 
yaşam doyumu algıları ise düşük düzeyde olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 Ortalama Standart Sapma 

İş- Aile Çatışması  2,9890 0,9761 

Aile-İş Çatışması 2,2379 0,8719 

Yaşam Doyumu 2,1178 0,8084 
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2.5.3. Katılımcıların İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, Yaşam Doyumu Ölçekleri 
Arasındaki İlişkiler 

 Katılımcılara uygulanan ölçekler arasındaki ilişkiler incelendiğinde,  

Tablo. 2. İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, Yaşam Doyumu Ölçekleri Arasındaki İlişki 

 İş -Aile Çatışması Ölçeği Aile -İş Çatışması Ölçeği Yaşam Doyumu Ölçeği 
 r p r p r p 

 
İş Aile Çatışması Ölçeği 

 
1 -     

 
Aile İş Çatışması Ölçeği 

 
,419 .000** 1 -   

 
İş Doyumu Ölçeği 

 
,348 .000** .127 .175 1 - 

  *p<0,05 ; **p<0,01 

Tablo.2’de de görüldüğü üzere, iş-aile çatışması ölçeği ile aile- iş çatışması arasında doğru yönlü orta 
düzeyde bir ilişki mevcuttur. Aynı şekilde iş aile çatışması ile yaşam doyumu ölçeği arasında da doğru 
yönlü zayıf düzeyde bir ilişkinin mevcut olduğu görülmektedir. 

2.5.4. İş-Aile Çatışması Bağımlı Değişkeni ile Aile-İş Çatışması ve Yaşam Doyumu 
Ölçekleri Arasındaki Lineer Regresyon Analizi Sonuçları 

Kamu sektöründe görev yapan kadın çalışanların iş-aile çatışması, aile-iş çatışması ve yaşam doyumları 
arasındaki ilişkilere yönelik olarak belirlenen hipotezi sınamak için regresyon analizinden yararlanılmıştır. 
Yukarıda elde edilen bulgular, bağımlı ve bağımsız değişken arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ortaya 
koymaktadır.  

Tablo.3. İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiye İlişkin Regresyon İlişkisi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

B 
Standart 

Hata 
β t p R2 

İş-Aile 
Çatışması 

Aile-İş 
Çatışması 

İş Doyumu 
 

Sabit 1,267 ,283  4,476 ,000 
0,264 Aile-İş Çatışması ,427 ,091 ,381 4,687 ,000 

İş Doyumu ,362 ,098 ,300 3,687 ,000 

 
Yapılan regresyon analizi sonucunda iş-aile çatışması ölçeği bağımlı değişkeni üzerinde aile-iş çatışması 
ve yaşam doyumu ölçekleri bağımsız değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu 
görülmektedir (F:20,300, p:0,000). Aile iş çatışması ölçeğinin etkisi yaşam doyumu ölçeğinin etkisine göre 
daha fazladır. 

3. Tartışma ve Sonuç 

İş ve aile düzlemindeki rol gereklerinin uyumsuzluğundan doğan çatışma iş-aile çatışması ya da aile-iş 
çatışması biçiminde iki yönlü ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada iş-aile çatışmasının yaşam doyumu 
arasındaki ilişki ve etkisi incelenmiştir. Analizler sonucunda temel bağımlı değişken olan çalışanların 
yaşam doyumu üzerinde konu edilen iş-aile çatışmasının etkili olduğu görülmüştür. Çalışanların 
yaşadıkları iş-aile çatışmasının yaşam doyumlarını anlamlı olarak etkilediği ve iş-aile çatışması artıkça 
yaşam doyumunun azaldığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları literatürdeki benzer çalışma 
sonuçlarını destekler niteliktedir (Özkul, 2014). 
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Bireylerin, mutlu ve sağlıklı iş ve aile alanlarına sahip olabilme çabası içerisinde iş ve aile alanlarının 
kesiştiği yerlerde denge oluşturabilmeleri gerekmektedir. İş ve aile alanları arasında denge 
sağlanabilmesi ve bu doğrultuda, iş ve aile alanları arasındaki çatışmanın azaltılabilmesi yalnızca bireyler 
ve aileleri için değil, aynı zamanda işletmeler ve toplum açısında da önemli hale gelmiştir. Aile içinde iş 
paylaşımının bireyler arasında paylaşımı sağlanmalı ve eşlerin bu konuda daha çok duyarlı olması 
gerekmektedir. Aile danışmanlığı, iş-aile çatışmasının azaltılmasında ailelere katkı sağlayabilir.  Bireyler, 
aile ve iş rollerini birbirinden ayrı tutarak yaşamayı keşfedip daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilirler zaman baskısından dolayı, bir rolü karşıladığında, diğer rollerini karşılaması 
zorlaşabilmektedir. Bu bağlamda önceliklerin belirlenip, zamanın etkili yönetilmesi yaşam doyum 
algılarının olumlu yönde değişmesine katkı sağlayabilir. 

Kısmi çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelleri günümüz şartlarında hem kayıt dışılığı 
azaltacak hem de kadınların işgücüne katılımlarının önünü açacaktır. Belli dönemlerde esnek çalışma 
imkânına kavuşabilen kadın iş hayatından uzaklaşmayacak, şartları uygun olduğunda tekrar tam zamanlı 
çalışma imkânına da kavuşacaktır. Bakım yükümlülüklerinin aile içinde eşit dağılımı ve toplumsal 
cinsiyetçi bakış açısının değişmesi kısa vadede gerçekleşebilecek konular olmadığından esnek çalışma 
modelleri kadınları yaşadığı iş-aile çatışmasını azaltmada bir alternatif olarak düşünülebilir.  

Bu araştırmanın temel sınırlılığı araştırmanın sadece kadın kamu personelini kapsıyor olmasıdır. 
Araştırmanın genellenebilirliliğinin artırılabilmesi için daha geniş örneklemler üzerinde kamu ve özel 
sektörde faklı meslek gruplarıyla benzer çalışmalar yapılabilir. Araştırmanın erkek çalışanlar ile de 
yapılarak cinsiyetin iş-aile çatışmasının ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi incelenebilir. 
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Özet: Yönetici koçluk davranışı, iş hayatındaki yöneticilerin özel yaşamlarının yanı sıra çalışma hayatlarıyla da ilgili 
yaşadıkları problemlerin çözümüne dair yöneldikleri koçluk kavramıdır. İçsel pazarlama, çalışanlarını iç müşteriler 
olarak görüp, onların duygu ve düşüncelerini, hizmet ve üretimin her kademesinde çalışmalara dahil etmek, dış 
müşteriler için uygulanabilecek pazarlama stratejilerinden önce, iç müşterilerine gereken önemin verilmesi ile ilgili 
çalışmalardır.   

Yönetici koçluk davranışını ölçmek amacıyla Ellinger ve Keller (2003) tarafından geliştirilen yönetici koçluk davranışı 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 8 madde bulunmaktadır. İçsel pazarlamayı 
ölçmek amacıyla Money ve Foreman (1996) tarafından geliştirilen içsel pazarlama ölçeği kullanılmıştır. Ölçek üç alt 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 15 madde bulunmaktadır. 

Araştırmada yüz yüze anket ve kolayda örnekleme metodu kullanılarak 149 dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanı  
ile görüşülmüştür. Anketler incelendikten sonra hatalı olanlar elenmiş ve toplam 144 anket analize tabii tutulmuştur. 
Otel işletmeleri çalışanlarına yönetici koçluk davranışı ve içsel pazarlama ölçekleri uygulanarak, elde edilen veriler 
ışığında sonuçlar değerlendirilmiş, yönetici koçluk davranışı ve içsel pazarlamanın demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterdiği ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler :Gelişim, iç müşteri, ödüllendirme, vizyon 

Relationship Between Managerial Coaching Behavior And Internal Marketing 

Abstract: Managerial coaching behavior  is the concept of coaching in which managers in business life are taught to 
solve the problems they have with their private lives as well as their working lives. Internal marketing, see 
employees as internal clients, their thoughts and feelings, to include work at all levels of service and production, 
before the marketing strategy for external customers as working on giving importance to their internal customers.  

To measure the managerial coaching behavior scale was developed by Ellinger ve Keller (2003) developed 
ofthemanagerial coaching behavior scaleis used.The scale consists of one subscale. There are 8 items on the scale. 
To measure the internal marketing scale was developed by Money and Foreman (1996) developed of the internal 
marketing scale is used. The scale consists of three subscales. There are 15 items on the scale. 

In the research was used in face to face interviews and easily using the sampling method and  analyzed 144 surveys 
which are screened and subjected incorrect survey examined a total of 149 surveys of employees who work in four 
and five star hotels. Hotel business' employees when applying internal marketing and managerial coaching behavior 
scale, the data obtained in the light of the results were evaluated, it was seen vary of the marketing and managerial 
coaching behavior according to demographic variables and there is a significant relationship between lower 
dimensions. 

Key words: Development, internal customer, rewarding, vision 

1. Giriş 

Koçluk kavramı her ne kadar yakın zamanda önemi artmaya başlamış bir olgu olarak ortaya çıksa da, 
aslında çok uzun yıllar boyunca insanlık için önemli bir kavram olmuştur. Spordan, eğitime, eğitimden 
bilime birçok alanda kendini göstermiş ve göstermeye devam eden geliştirici bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu anlamda gelişen ve değişen dünyada koçluk sadece bahsi geçen alanlarda değil, 
yöneticiler, iş görenler ve aynı zamanda organizasyonlar açısından da önemli bir olgu haline gelmiş ve 
organizasyonun değişim ve gelişim süreçlerinde önemli bir strateji olarak nitelendirilmeye başlanmıştır 
(Kalkavan, 2014:6). Koçluk, kariyer koçluğu, yaşam koçluğu, aile koçluğu, girişimcilik koçluğu, üst yönetim 
koçluğu, takım geliştirme ve performans koçluğu olmak üzere 7 sınıfa ayrılmıştır. Yönetici koçları tepe 
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yöneticilerin dünyasına aşina ve uyumlulardır. Bu tür koçlar, koçluk eğitimi almış olduklarından üst düzey 
yöneticilerin ne tür baskılar yaşadıklarını ve almak zorunda oldukları kararları bilen müdürlerden 
olabilmektedirler. Bir üst düzey yönetici örgüt tepesinde yalnızdır. Sorunlara yönelik çözümlere sahip 
olduğu varsayılır, çalışanlar kendilerine yol gösterilmesi için ona başvururlar, ancak çalışanların, halden 
anlayan ve kabiliyetli biriyle işinin baskıları ve güçlüklerine ilişkin konuşması oldukça güçtür. Çoğunlukla, 
örgütte, ümitleri ve düşleri, şüpheleri ve korkuları hakkında gerçekten konuşabileceği hiç kimseyi 
bulamaz. İşte bir yönetici koçu bu açığı kapatmaktadır (O connor, Lages, 2004:38).  

İçsel pazarlama kavramı ilk olarak Berry tarafından (1976) sürekli ve yüksek hizmet kalitesi elde etmede 
kullanılan bir araç olarak tanımlanmıştır. Berry içsel pazarlamayı örgütün hedeflerini ele alırken 
ihtiyaçlarını karşılamak ve bu iç müşterilerin istediği iç ürünler gibi işleri inceleyerek çalışanları 
görüntüleme olarak tanımlar (Çoban, Perçin, 2011:205). İlerleyen yıllarda Sasser ve Arbeit (1976) içsel 
pazarlamayı, mükemmel hizmet sunan çalışanları içeren, iş geliştirmeyi amaçlayan iş değişim 
mühendisliği uygulamaları olarak tanımlamıştır. Berry (1981), içsel pazarlamayı çalışanların müşteri 
zihniyetli olmalarını amaçlayan içsel iletişim için bir strateji olarak tanımlarken, Gronross (1983), içsel 
pazarlamayı tüm işletme ve çalışanların güdülenmiş, müşteri bilincinde, yani müşteri yönlü ve satış 
zihniyetli personel oluşturmak şeklinde ifade etmiştir. Berry ve Parasuman (1991), içsel pazarlama 
kavramını nitelikli çalışanların ihtiyaçlarını tatmin eden “iş-ürün ile güdülenmesi, muhafaza edilmesi, 
geliştirilmesi ve işletmeye çekilmesi, çalışanların müşteri gibi görülme felsefesi ve insan ihtiyaçlarına 
uygun iş-ürün şekillendirme stratejisi” olarak tanımlamıştır (İşler, Özdemir, 2010:117-8). 

İçsel pazarlama, “firma faaliyetlerini gerek iç gerek dış müşterilerin tatminini sağlayacak şekilde organize 
etmek, nihai firma misyonuna ulaşmak amacı ile yetenekli personeli istihdam ve muhafaza etmek, 
firmanın tüm çalışanlarını içsel iletişimi ve motive edici diğer unsurları kullanarak dış müşteri tatminini 
sağlamaya yöneltmektir” (Dündar vd, 2006:132). Alıcı-satıcı ilişkileri işletmelere pazarlama fırsatı 
sağlamakta olup, müşteri memnuniyeti içsel pazarlamanın uygulanmasına bağlıdır. Çünkü içsel 
pazarlama, mutlu müşteriler elde etmenin yolunun mutlu ve tatmin olmuş iç müşterilerden geçtiğini 
ifade etmektedir. Başka bir deyişle, içsel pazarlama çabalarıyla etkili dışsal pazarlama davranışı için 
uygun ortam sağlanmaktadır (Tuncay, 2009:15). 

Rafiq ve Ahmed (2003), içsel pazarlamayı çalışan motivasyonu ve memnuniyeti, müşteri odaklılık ve 
müşteri memnuniyeti arası fonksiyonel koordinasyon ve entegrasyon gibi ana unsurların özel ya da 
kurumsal fonksiyonel stratejilerinin uygulanması yaklaşımı olarak tanımlamıştır (Nikbin vd, 2010:20). 

Kotler (1991) içsel pazarlamayı örgütlerin işlerini sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek 
amacıyla çalışanları motive etmek için başarılı bir şekilde kullandığı bir yöntem olarak tanımlar (Tsai, 
Tang, 2008:1117). Benzer şekilde Gronroos ise içsel pazarlamayı “Bir örgütün çalışanlardan oluşan içsel 
pazarının en etkin biçimde etkilenmesi, bir başka deyişle müşteri bilinçli, pazar yönlü ve satışa yönelik 
motive edilmesi, pazarlama benzeri bir içsel yaklaşım ve pazarlama benzeri eylemlerin içsel uygulaması 
ile gerçekleştirilebilir” olarak tanımlamaktadır. Gronroos, içsel pazarlamanın iki ayrı ama bütünleştirilmiş 
parçasını, tutum yönetimi ve iletişim yönetimi olarak tanımlamıştır. Tutum yönetimi, çalışanların örgütün 
amaç ve değerlerini sahiplenmesini; iletişim yönetimi ise çalışanların daha etkin çalışması için gereken 
bilginin sağlanması ve yönetimini içerir (Kalyoncu, 2007:65). 

İçsel pazarlama en kapsamlı şekilde, müşteri yönlü ve motive edilmiş çalışanlar yaratma süreci 
vasıtasıyla, müşteri tatmini sağlamak amacıyla farklı bölümlerdeki çalışanların, şirket ve bölüm 
stratejilerini daha etkin uygulamak doğrultusunda motive edilmesi, koordinasyonlarının sağlanması, 
bütünleştirilmesi ve değişime dirençlerinin kırılması için pazarlama benzeri bir yaklaşımı benimseyen 
planlı bir çaba olarak tanımlanır (Kalyoncu, 2007:64). 

İşletmenin bünyesinde çalışan herkesin işbirliği içerisinde olması ve dolayısıyla en alttan başlayarak en 
üst seviyeye kadar müşteri istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alan pazarlama anlayışını cesaretle uygulama 
konusunda üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında, çalışanların beklentileri 
karşılanmakta, sadece bölümler arası değil, aynı zamanda yönetim ve çalışanlar arasında da içsel 
etkileşimi işler kılan bir süreç oluşmaktadır. Bu nedenle içsel pazarlama stratejilerinin başlangıç noktası, 
iç müşteri olarak adlandırılan çalışanları tanımaktır. İşletme içerisindeki her birim ve bölüm kendinden 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

73 
 

bir önceki aşamanın müşterisi konumundadır. Bir işletme dış müşterilerini mutlu etmek ve kârını 
artırmak istiyorsa “iç müşteri” kavramını çok iyi anlayarak, onları mutlu etmenin yollarını aramalıdır. 
Çünkü dış müşterinin mutluluğu iç müşteriden geçmektedir (Toksarı, 2012:157-8). 

İçsel pazarlamanın temel faaliyetleri örgüt içi bilgi akışının sağlanması, personel eğitimi, katılımcı ruh 
oluşturulmasıdır. İçsel pazarlama iç müşterileri ve dış müşterileri arasında bir etkileşim kurar ve eski 
müşterileri ile ilişkileri devam ettirmeyi hedefler. Eski müşterileri elde tutmak önemlidir, çünkü yeni 
müşteri kazanmanın maliyeti şirketler için oldukça yüksektir (Tuncay, 2009:15). 

İçsel pazarlama literatüründe belirtilen tanımlar ile Money ve Foreman’ın (1995) içsel pazarlama ölçeği 
doğrultusunda çalışanları geliştirme, ödüllendirme ve vizyon boyutlarında iç müşterinin tatminini 
arttırmaya yönelik içsel pazarlama faaliyetleri sıralanmıştır (İşler, Özdemir, 2010:118).  Geliştirme: 
Çalışanlar işlerini iyi yapmaları ve gerekli görevleri bilmeleri için eğitilmelidir, kuruluşların hedefleri için 
çalışmalıdırlar. Ayrıca güçlendirme çalışanların gelişiminin etkin bir parçasıdır, çalışanlar için 
güçlendirme, yetki, düşünmek, davranmak, hareket sağlayan anlamına gelir ve işleri daha hızlı ve kolay 
hale getirmek için alınan kararlardır. Bu çalışanların etkililiğine bağlıdır, kendi takdirini kullanmaları ve 
kendinden emin ve etkili yeni sorumluluk almaları gerekir (El Samen ve Alshurideh, 2012:86).  

Günümüzde organizasyonlar için insan sermayesi sürdürülebilir değer yaratmanın ana kaynağıdır; 
organizasyonun içsel müşterileri olarak onların ihtiyaçlarının karşılanması organizasyonun nihai başarısı 
için ön koşuldur. Gerçekten içsel pazarlamanın ana vurgusu insan kaynaklarının organizasyonların en 
değerli varlıkları olarak dikkate alınması konusudur (Abzari, 2011:96). 

Ödüllendirme: Çalışanları özendirmek ve işe bağlamak amacıyla başarılı olanlara bir takım ödüller verilir 
ve bu sistem çalışanların motivasyonlarını arttırır. Ödüllendirme çalışanların kişisel kontrolünü ve 
kurallarla uyumlu davranmasını sağlar. İşletmede ödüllendirilmiş bir çalışan işletmesini önemli, anlamlı 
ve etkili olarak algılayacak, daha istekli bir şekilde işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı faaliyetler 
içinde bulunacaktır (İşler, Özdemir, 2010:119). 

Vizyon: Vizyon gelecekte ulaşılmak istenen konumu tanımlar. İşletmenin çalışanlarına inanabilecekleri 
bir vizyon sunması ve bu vizyonu tüm çalışanlarla etkin bir şekilde paylaşması çalışanların işletmeyi 
sahiplenmelerini sağlar. Çalışanların vizyonlarının geliştirilmesi, işletmeyi arzu edilen geleceğe taşımaya 
odaklanmalarını sağlar (İşler, Özdemir, 2010:119). 

Yönetici koçluk davranışının içsel pazarlamayı artırıcı bir etki göstereceği düşünülmektedir. 

2. Yöntem ve Bulgular 

Yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlama arasındaki ilişkiye belirlenmesine yönelik anketin dört ve beş 
yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarına uygulanması sonucunda elde edilen veriler çeşitli istatistiki 
yöntemler aracılığıyla açıklanmıştır. Araştırmada dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların 
yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlamaya ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi; yönetici koçluk 
davranışı ile içsel pazarlama arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi 
kullanılarak veriler toplanmıştır. Anket formunun ilk kısmında, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 adet soru sorulmuştur. İkinci ve üçüncü 
kısımlarda ise, yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlamayı ölçmeye yönelik toplam 23 adet ifade yer 
almaktadır. Ankete katılanlardan sorulan her bir ifadeye kendi durumlarına uygun cevap vermeleri 
istenmiştir. Araştırmanın evrenini, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örnekleminde olasılığa dayanmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
kullanılmıştır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu, Yıldırım, 2012:139-141). Araştırmada yüz yüze anket ve 
kolayda örnekleme metodu kullanılarak 149 otel çalışanı ile görüşülmüştür. Anketler incelendikten sonra 
hatalı olanlar elenmiş ve toplam 144 anket analize tabii tutulmuştur.  

Yönetici koçluk davranışını ölçmek amacıyla Ellinger ve Keller tarafından (2003) geliştirilen yönetici 
koçluk davranışı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 8 madde 
bulunmaktadır. İçsel pazarlamayı ölçmek amacıyla Money ve Foreman tarafından (1985) tarafından 
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geliştirilen içsel pazarlama ölçeği kullanılmıştır. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 
gelişim, ödüllendirme ve vizyondur. Ölçekte toplam 15 madde bulunmaktadır. 

Likert Tipi ölçeğe göre hazırlanan soruların güvenilirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile 
ölçülmüştür. Analize göre yönetici koçluk davranışı için Cronbach’s Alpha değeri ,929, içsel pazarlama 
için ,966 ve yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlama ölçeklerinin genel  Cronbach’s Alpha değeri ,971 
olarak bulunmuştur. Bu değerin 0,80 ≤ α < 1 değerleri arasında olmasından dolayı ölçek güvenilirdir 
denilebilir (Kalaycı, 2010: 405).  

Verilerin analizinde, frekans, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın hipotezlerini test ederken, verilerin demografik faktörlere göre farklılık göstermediği ve 
ölçeklerin boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerle ilgili daha önce 
faktör analizi yapıldığı için yeniden faktör analizi yapılmayarak ölçeğin orijinalinde yer alan alt boyutlara 
göre analizler yapılmıştır. Yönetici koçluk davranışı tek alt boyut altında ölçülmüştür. İçsel pazarlama ise 
gelişim, ödüllendirme ve vizyon olmak üzere 3 alt boyut altında ölçülmüştür. Çalışmada, dört ve beş 
yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim 
durumu, gelir durumu ve çalışılan otelin yıldız sayısına ilişkin sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen 
cevaplar ışığında örneklem grubuna ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Örneklem Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler 

CİNSİYET Frekans % Frekans Mod 

Erkek 92 61,7 
1 

Kadın 57 38,3 

MEDENİ DURUM   

2 Evli 36 24,2 

Bekar 113 75,8 

YAŞ   

2 

24 Yaş ve Altı 40 26,8 

25-29 Yaş 59 39,6 

30-34 Yaş 21 14,1 

35 Yaş ve Üzeri 29 19,5 

EĞİTİM DURUMU   

3 
Lise 19 12,8 

Ön Lisans 20 13,4 

Lisans 110 73,8 

GELİR DURUMU   

1 

1000-2000 TL 69 46,3 

2001-3000 TL 33 22,1 

3001-4000 TL 19 12,8 

4001 TL ve Üzeri 28 18,8 

OTELİN YILDIZ SAYISI   
2 4 Yıldızlı 38 25,5 

5 Yıldızlı 111 74,5 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanların büyük bir kısmının erkek (% 61,7), medeni durumlarının 
bekar (% 75,8), yaş durumunun 25-29 yaş aralığında (% 39,6), eğitim durumlarının lisans eğitimi (% 73,8), 
gelir durumunun 1000-2000 TL aralığında (% 46,3) ve çalışılan otelin yıldız sayısının beş yıldız (% 74,5) 
olduğu görülmektedir. 

Yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlamanın alt boyutları gelişim, ödüllendirme ve vizyon 
değişkenlerinin normal dağılıma uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Kolmogorov Smirnov testi 
yapılmıştır. Kolmogorov Smirnov testi sonuçlarında verilerin normal dağılıma uygun olmadığı 
görülmektedir. Değişkenlere ilişkin normal dağılım testi sonuçları tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Normal Dağılım Testi Sonuçları 

 N İstatistik P 

Yönetici Koçluk Davranışı 149 1,669 ,008 
Gelişim 149 1,827 ,003 
Ödüllendirme 149 2,260 ,000 
Vizyon 149 1,406 ,038 

 

Tablo 2 incelendiğinde boyutların tamamının (p>,05) olmadığı görülmektedir. Yönetici koçluk davranışı 
ile içsel pazarlamanın alt boyutları gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenlerinin p değerinin ,05’ten 
küçük olması nedeniyle veriler normal dağılım göstermemektedir. Bu nedenle değişkenlerin 
karşılaştırılabilmesi için (2 grup olması durumunda) parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U 
Testi ve (3 ve daha fazla grup olması durumunda) Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Farklılıkların 
belirlenmesinde anlamlılık seviyesi % 5 olarak alınmıştır. 

Araştırmada değişkenler arasında anlamlı farklılık tespit edilenlere yer verilmiştir. Araştırmanın 
hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H0: Demografik değişkenler ile yönetici koçluk davranışı ve içsel pazarlamanın alt boyutları arasında 
anlamlı bir fark yoktur. 

H1: Demografik değişkenler ile yönetici koçluk davranışı ve içsel pazarlamanın alt boyutları arasında 
anlamlı bir fark vardır. 

H0: Yaş değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasında 
anlamlı bir fark yoktur. 

H1a: Yaş değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasında 
anlamlı bir fark vardır. 

H0: Eğitim durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H1b: Eğitim durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir fark vardır. 

H0: Gelir durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H1c: Gelir durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir fark vardır. 

H0: Yönetici koçluk davranışı algısı artarsa içsel pazarlama algısı da artmaz. 

H2: Yönetici koçluk davranışı algısı artarsa içsel pazarlama algısı da artar. 

H0: Yönetici koçluk davranışı algısı artarsa gelişim, ödüllendirme ve vizyon algısı da artmaz. 

H2a: Yönetici koçluk davranışı algısı artarsa gelişim, ödüllendirme ve vizyon algısı da artar. 

H0: Gelişim algısı artarsa ödüllendirme ve vizyon algısı da artmaz. 

H2b: Gelişim algısı artarsa ödüllendirme ve vizyon algısı da artar. 

H0: Ödüllendirme algısı artarsa vizyon algısı da artmaz. 

H2c: Ödüllendirme algısı artarsa vizyon algısı da artar. 

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin puan ortalaması sonuçları tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Puan Ortalamaları 

Değişkenler N Ort. S.s. 

Yönetici Koçluk Davranışı 144 3,39 ,972 
Gelişim 144 3,74 ,907 
Ödüllendirme 144 3,76 ,965 
Vizyon 144 3,65 ,928 
İçsel Pazarlama 144 3,71 ,897 

 

Tablo 3’de değişkenlere ilişkin ortalama puanlara yer verilmiştir. Yönetici koçluk davranışının genel puan 
ortalamasının 3,39 ve içsel pazarlamanın genel puan ortalamasının 3,71 olduğu görülmektedir.  

Mann-Whitney U Testi sonucunda cinsiyet değişkeni ile yönetici koçluk davranışı (p=,399>,05), gelişim 
(p=,103>,05), ödüllendirme (p=,184>,05) ve vizyon (p=,434>,05) değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirlenmiştir. Mann-Whitney U Testi sonucunda medeni durum değişkeni ile yönetici koçluk 
davranışı (p=,534>,05), gelişim (p=,231>,05), ödüllendirme (p=,516>,05) ve vizyon (p=,184>,05) 
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Kruskal Wallis H Testi sonucunda anlamlı farklılık bulunan yaş ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, 
ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki test sonuçları tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yaş ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine İlişkin Kruskal 
Wallis H Testi Sonuçları 

 Yaş N Sıra Değer Ort. χ2 P 

 
Yönetici Koçluk Davranışı 

24 Yaş ve Altı 40 53,43 

15,480 ,001 
25-29 Yaş 59 78,42 

30-34 Yaş 21 92,45 

35 Yaş ve Üzeri 29 85,16 

 
Gelişim 

24 Yaş ve Altı 40 58,09 

12,218 ,007 
25-29 Yaş 59 74,36 

30-34 Yaş 21 84,48 

35 Yaş ve Üzeri 29 92,76 

 
Ödüllendirme 

24 Yaş ve Altı 40 52,54 

16,226 ,001 
25-29 Yaş 59 79,41 

30-34 Yaş 21 87,69 

35 Yaş ve Üzeri 29 87,83 

 
Vizyon 

24 Yaş ve Altı 40 56,06 

13,033 ,005 
25-29 Yaş 59 76,08 

30-34 Yaş 21 89,45 

35 Yaş ve Üzeri 29 88,47 

 

Tablo 4’de yer alan Kruskal-Wallis H Testi sonucuna göre yaş değişkeni ile yönetici koçluk davranışı 
(p=,001<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yönetici koçluk davranışı 
değişkeninde 24 yaş ve altı aralığında olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre 
daha düşük olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni ile gelişim (p=,007<,05) değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Gelişim değişkeninde 24 yaş ve altı aralığında olanların sıra değer 
ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni ile 
ödüllendirme (p=,001<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ödüllendirme 
değişkeninde 24 yaş ve altı aralığında olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre 
daha düşük olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni ile vizyon (p=,005<,05) değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Vizyon değişkeninde 24 yaş ve altı aralığında olanların sıra değer 
ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Kruskal-Wallis H Testi’nde anlamlı farklılık gösteren yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve 
vizyon değişkenlerindeki farklılığın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının belirlenmesine ilişkin yapılan 
Mann Whitney U testi sonuçları tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Yaş ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine İlişkin Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

 Yaş N Sıra Değer Ort. Z P 

Yönetici Koçluk Davranışı 

24 Yaş ve Altı 40 39,89 
-2,890 ,004 

25-29 Yaş 59 56,86 

24 Yaş ve Altı 40 25,13 
-3,586 ,000 

30-34 Yaş 21 42,19 

24 Yaş ve Altı 40 29,41 
-2,724 ,006 

35 Yaş ve Üzeri 29 42,71 

Gelişim 

24 Yaş ve Altı 40 26,85 
-2,556 ,011 

30-34 Yaş 21 38,90 

24 Yaş ve Altı 40 28,49 
-3,176 ,001 

35 Yaş ve Üzeri 29 43,98 

Ödüllendirme 

24 Yaş ve Altı 40 39,06 
-3,164 ,002 

25-29 Yaş 59 57,42 

24 Yaş ve Altı 40 25,74 
-3,235 ,001 

30-34 Yaş 21 41,02 

24 Yaş ve Altı 40 28,74 
-3,071 ,002 

35 Yaş ve Üzeri 29 43,64 

Vizyon 

24 Yaş ve Altı 40 42,05 
-2,274 ,023 

25-29 Yaş 59 55,39 
24 Yaş ve Altı 40 25,88 

-3,134 ,002 
30-34 Yaş 21 40,76 
24 Yaş ve Altı 40 29,14 

-2,860 ,004 
35 Yaş ve Üzeri 29 43,09 

 

Tablo 5’de yer alan Mann Whitney U Testi sonucuna göre yaş ile yönetici koçluk davranışı değişkeni 
arasındaki farklılık, 24 yaş ve altı ile 25-29 yaş aralığı (p=,004<,05), 24 yaş ve altı ile 30-34 yaş aralığı 
(p=,000<,05) ve 24 yaş ve altı ile 35 yaş ve üzeri (p=,006<,05) katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi 
noktasında bir farklılık vardır. Yaş değişkeni ile yönetici koçluk davranışı değişkeni arasındaki anlamlı 
farklılığın 24 yaş ve altı olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Yaş ile gelişim değişkeni arasındaki farklılık, 24 yaş ve altı ile 30-34 yaş aralığı (p=,011<,05) ve 24 yaş ve 
altı ile 35 yaş ve üzeri (p=,001<,05) katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık 
vardır. Yaş değişkeni ile gelişim, değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın 24 yaş ve altı olan katılımcılardan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Yaş ile ödüllendirme değişkeni arasındaki farklılık, 24 yaş ve altı ile 25-29 yaş aralığı (p=,002<,05), 24 yaş 
ve altı ile 30-34 yaş aralığı (p=,001<,05) ve 24 yaş ve altı ile 35 yaş ve üzeri (p=,002<,05) katılımcılar 
arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık vardır. Yaş değişkeni ile ödüllendirme değişkeni 
arasındaki anlamlı farklılığın 24 yaş ve altı olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Yaş ile vizyon değişkeni arasındaki farklılık, 24 yaş ve altı ile 25-29 yaş aralığı (p=,023<,05), 24 yaş ve altı 
ile 30-34 yaş aralığı (p=,002<,05) ve 24 yaş ve altı ile 35 yaş ve üzeri (p=,004<,05) katılımcılar arasındadır 
ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık vardır. Yaş değişkeni ile vizyon değişkeni arasındaki anlamlı 
farklılığın 24 yaş ve altı olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Kruskal Wallis H Testi sonucunda anlamlı farklılık bulunan eğitim durumu ile yönetici koçluk davranışı, 
gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki test sonuçları tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Eğitim Durumu ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine 
İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Eğitim Durumu N Sıra Değer Ort. χ2 P 

 
Yönetici Koçluk Davranışı 

Lise 19 57 

13,156 ,001 Ön lisans 20 50,55 

Lisans 110 82,55 

 
Gelişim 

Lise 19 46,74 

15,018 ,001 Ön lisans 20 58,30 

Lisans 110 82,92 

 
Ödüllendirme 

Lise 19 48 

20,364 ,000 Ön lisans 20 49,05 

Lisans 110 84,38 

 
Vizyon 

Lise 19 44,05 

19,221 ,000 Ön lisans 20 54,65 

Lisans 110 84,05 

 

Tablo 6’da yer alan Kruskal-Wallis H Testi sonucuna göre eğitim durumu değişkeni ile yönetici koçluk 
davranışı (p=,001<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yönetici koçluk 
davranışı değişkeninde lisans eğitim durumunda olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer 
alanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim durumu değişkeni ile gelişim (p=,001<,05) 
değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Gelişim değişkeninde lisans eğitim 
durumunda olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Eğitim durumu değişkeni ile ödüllendirme (p=,000<,05) değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ödüllendirme değişkeninde lisans eğitim durumunda olanların sıra 
değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim durumu 
değişkeni ile vizyon (p=,000<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Vizyon 
değişkeninde lisans eğitim durumunda olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Kruskal-Wallis H Testi’nde anlamlı farklılık gösteren yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve 
vizyon değişkenlerindeki farklılığın hangi eğitim durumu gruplarından kaynaklandığının belirlenmesine 
ilişkin yapılan Mann Whitney U testi sonuçları tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Eğitim Durumu ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine 
İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Eğitim Durumu N Sıra Değer Ort. Z P 

Yönetici Koçluk 
Davranışı 

Lise 19 46,65 
-2,336 ,020 

Lisans 110 68,19 

Ön Lisans 20 41,48 
-3,109 ,002 

Lisans 110 69,87 

Gelişim 

Lise 19 39,29 
-3,264 ,001 

Lisans 110 69,44 

Ön Lisans 20 46,38 
-2,487 ,013 

Lisans 110 68,98 

Ödüllendirme 

Lise 19 39,47 
-3,265 ,001 

Lisans 110 69,41 

Ön Lisans 20 38,15 
-3,582 ,000 

Lisans 110 70,47 

Vizyon 

Lise 19 36,53 
-3,613 ,000 

Lisans 110 69,92 
Ön Lisans 20 42,80 

-2,945 ,003 
Lisans 110 69,63 
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Tablo 7’de yer alan Mann Whitney U Testi sonucuna göre eğitim durumu ile yönetici koçluk davranışı 
değişkeni arasındaki farklılık, lise ile lisans (p=,020<,05) ve ön lisans ile lisans (p=,002<,05) eğitim 
durumunda olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık vardır. Eğitim durumu 
değişkeni ile yönetici koçluk davranışı değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın lisans eğitim durumunda 
olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Eğitim durumu ile gelişim değişkeni arasındaki farklılık, lise ile lisans (p=,001<,05) ve ön lisans ile lisans 
(p=,013<,05) eğitim durumunda olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık 
vardır. Eğitim durumu değişkeni ile gelişim değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın lisans eğitim 
durumunda olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Eğitim durumu ile ödüllendirme değişkeni arasındaki farklılık, lise ile lisans (p=,001<,05) ve ön lisans ile 
lisans (p=,000<,05) eğitim durumunda olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir 
farklılık vardır. Eğitim durumu değişkeni ile ödüllendirme değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın lisans 
eğitim durumunda olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Eğitim durumu ile vizyon değişkeni arasındaki farklılık, lise ile lisans (p=,000<,05) ve ön lisans ile lisans 
(p=,003<,05) eğitim durumunda olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık 
vardır. Eğitim durumu değişkeni ile vizyon değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın lisans eğitim 
durumunda olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Kruskal Wallis H Testi sonucunda anlamlı farklılık bulunan gelir durumu ile yönetici koçluk davranışı, 
gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki test sonuçları tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Gelir Durumu ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine 
İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Gelir Durumu N Sıra Değer Ort. χ2 P 

 
Yönetici Koçluk Davranışı 

1000-2000 TL 69 58,21 

24,963 ,000 
2001-3000 TL 33 79,38 

3001-4000 TL 19 108,21 

4001 TL ve Üzeri 28 88,68 

 
Gelişim 

1000-2000 TL 69 59,34 

23,084 ,000 
2001-3000 TL 33 74,86 

3001-4000 TL 19 102,18 

4001 TL ve Üzeri 28 95,30 

 
Ödüllendirme 

1000-2000 TL 69 60,09 

20,278 ,000 
2001-3000 TL 33 78,85 

3001-4000 TL 19 105 

4001 TL ve Üzeri 28 86,84 

 
Vizyon 

1000-2000 TL 69 58,13 

24,970 ,000 
2001-3000 TL 33 77,86 
3001-4000 TL 19 105,37 

4001 TL ve Üzeri 28 92,59 

 

Tablo 8’de yer alan Kruskal-Wallis H Testi sonucuna göre gelir durumu değişkeni ile yönetici koçluk 
davranışı (p=,000<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yönetici koçluk 
davranışı değişkeninde 1000-2000 TL arasında geliri olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer 
alanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Gelir durumu değişkeni ile gelişim (p=,000<,05) 
değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Gelişim değişkeninde 1000-2000 TL 
arasında geliri olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha düşük olduğu 
görülmektedir. Gelir durumu değişkeni ile ödüllendirme (p=,000<,05) değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ödüllendirme değişkeninde 1000-2000 TL arasında geliri olanların sıra 
değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Gelir durumu 
değişkeni ile vizyon (p=,000<,05) değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Vizyon 
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değişkeninde 1000-2000 TL arasında geliri olanların sıra değer ortalaması, diğer gruplarda yer alanlara 
göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Kruskal-Wallis H Testi’nde anlamlı farklılık gösteren yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve 
vizyon değişkenlerindeki farklılığın hangi gelir durumu gruplarından kaynaklandığının belirlenmesine 
ilişkin yapılan Mann Whitney U testi sonuçları tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Gelir Durumu ile Yönetici Koçluk Davranışı, Gelişim, Ödüllendirme ve Vizyon Değişkenlerine 
İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Gelir Durumu N Sıra Değer Ort. Z P 

Yönetici Koçluk 
Davranışı 

1000-2000 TL 69 47,02 
-2,214 ,027 

2001-3000 TL 33 60,86 

1000-2000 TL 69 37,78 
-4,716 ,000 

3001-4000 TL 19 68,92 

1000-2000 TL 69 43,41 
-3,077 ,002 

4001 TL ve Üzeri  28 62,77 

2001-3000 TL 33 23,26 
-2,042 ,041 

3001-4000 TL 19 32,13 

Gelişim 

1000-2000 TL 69 38,79 
-4,034 ,000 

3001-4000 TL 19 65,24 

1000-2000 TL 69 42,30 
-3,698 ,000 

4001 TL ve Üzeri  28 65,52 

2001-3000 TL 33 23,39 
-1,973 ,049 

3001-4000 TL 19 31,89 

Ödüllendirme 

1000-2000 TL 69 47,22 
-2,134 ,033 

2001-3000 TL 33 60,44 

1000-2000 TL 69 38,80 
-4,033 ,000 

3001-4000 TL 19 65,18 

1000-2000 TL 69 44,07 
-2,736 ,006 

4001 TL ve Üzeri  28 61,16 

2001-3000 TL 33 23,06 
-2,225 ,026 

3001-4000 TL 19 32,47 

Vizyon 

1000-2000 TL 69 47,25 
-2,102 ,036 

2001-3000 TL 33 60,38 
1000-2000 TL 69 38,17 

-4,454 ,000 
3001-4000 TL 19 67,50 
1000-2000 TL 69 42,71 

,3,467 ,001 
4001 TL ve Üzeri  28 64,50 
2001-3000 TL 33 23,36 

-1,985 ,047 
3001-4000 TL 19 31,95 

 

Tablo 9’da yer alan Mann Whitney U Testi sonucuna göre gelir durumu ile yönetici koçluk davranışı 
değişkeni arasındaki farklılık, 1000-2000 TL ile 2001-3000 TL (p=,027<,05), 1000-2000 TL ile 3001-4000 TL 
(p=,027<,05), 1000-2000 TL ile 4001 TL ve Üzeri (p=,002<,05) ve 2001-3000 TL ile 3001-4000 TL 
(p=,041<,05) aralığında geliri olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık vardır. 
Gelir durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın 1000-2000 TL 
ve 3001-4000 TL arasında geliri olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Gelir durumu ile gelişim değişkeni arasındaki farklılık, 1000-2000 TL ile 3001-4000 TL (p=,000<,05), 1000-
2000 TL ile 4001 TL ve Üzeri (p=,000<,05) ve 2001-3000 TL ile 3001-4000 TL (p=,049<,05) aralığında geliri 
olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında bir farklılık vardır. Gelir durumu değişkeni ile 
gelişim değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın 1000-2000 TL ve 3001-4000 TL arasında geliri olan 
katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 
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Gelir durumu ile ödüllendirme değişkeni arasındaki farklılık, 1000-2000 TL ile 2001-3000 TL (p=,033<,05), 
1000-2000 TL ile 3001-4000 TL (p=,000<,05), 1000-2000 TL ile 4001 TL ve Üzeri (p=,006<,05) ve 2001-
3000 TL ile 3001-4000 TL (p=,026<,05) aralığında geliri olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi 
noktasında bir farklılık vardır. Gelir durumu değişkeni ile ödüllendirme değişkeni arasındaki anlamlı 
farklılığın 1000-2000 TL ve 3001-4000 TL arasında geliri olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Gelir durumu ile vizyon değişkeni arasındaki farklılık, 1000-2000 TL ile 2001-3000 TL (p=,036<,05), 1000-
2000 TL ile 3001-4000 TL (p=,000<,05), 1000-2000 TL ile 4001 TL ve Üzeri (p=,001<,05) ve 2001-3000 TL 
ile 3001-4000 TL (p=,047<,05) aralığında geliri olan katılımcılar arasındadır ve katılım düzeyi noktasında 
bir farklılık vardır. Gelir durumu değişkeni ile vizyon değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın 1000-2000 TL 
ve 3001-4000 TL arasında geliri olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. 
Yapılan Spearman korelasyon analizi sonuçları Tablo 10'da verilmiştir. 

Tablo 10. Değişkenlere İlişkin Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları 

Boyutlar Boyut N r P 

Yönetici Koçluk Davranışı İçsel Pazarlama 144 ,784 ,000 

Yönetici Koçluk Davranışı Gelişim 144 ,753 ,000 

Yönetici Koçluk Davranışı Ödüllendirme 144 ,758 ,000 

Yönetici Koçluk Davranışı Vizyon 144 ,756 ,000 

Gelişim Ödüllendirme 144 ,829 ,000 

Gelişim Vizyon 144 ,882 ,000 

Ödüllendirme Vizyon 144 ,813 ,000 

 

Yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlama değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 
spearman korelasyon analizi sonucunda % 78,4 düzeyinde pozitif yönde anlamlı (p=,000< ,05) yüksek bir 
ilişki bulunmuştur. Buna göre yönetici koçluk davranışı değişkeninin puanı arttıkça içsel pazarlama 
değişkenin puanı pozitif yönde artış göstermektedir. 

Yönetici koçluk davranışı ile gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere yapılan spearman korelasyon analizi sonucunda, gelişim değişkeni ile % 75,3 düzeyinde pozitif 
yönde anlamlı (p=,000< ,05) yüksek bir ilişki, ödüllendirme değişkeni ile % 75,8 düzeyinde pozitif yönde 
anlamlı (p=,000< ,05) yüksek bir ilişki ve vizyon değişkeni ile % 75,6 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 
(p=,000< ,05) yüksek bir ilişki bulunmuştur. Buna göre yönetici koçluk davranışı değişkeninin puanı 
arttıkça gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenlerinin de puanı pozitif yönde artış göstermektedir. 

Gelişim ile ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan spearman 
korelasyon analizi sonucunda, ödüllendirme değişkeni ile % 82,9 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 
(p=,000< ,05) yüksek bir ilişki ve vizyon değişkeni ile % 88,2 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 
(p=,000< ,05) yüksek bir ilişki bulunmuştur. Buna göre gelişim değişkeninin puanı arttıkça ödüllendirme 
ve vizyon değişkenlerinin de puanı pozitif yönde artış göstermektedir. 

Ödüllendirme ile vizyon değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan spearman korelasyon 
analizi sonucunda % 81,3 düzeyinde pozitif yönde anlamlı (p=,000< ,05) yüksek bir ilişki bulunmuştur. 
Buna göre ödüllendirme değişkeninin puanı arttıkça vizyon değişkeninin puanı pozitif yönde artış 
göstermektedir. 
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3. Sonuç 

Yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlamanın alt boyutları gelişim, ödüllendirme ve vizyon 
değişkenlerinin Kolmogorov Smirnov testi sonucunda normal dağılıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu 
nedenle değişkenlerin karşılaştırılabilmesi için (2 grup olması durumunda) parametrik olmayan 
testlerden Mann-Whitney U Testi ve (3 ve daha fazla grup olması durumunda) Kruskal-Wallis H testi 
uygulanmıştır. Farklılıkların belirlenmesinde anlamlılık seviyesi % 5 olarak alınmıştır.  

Cinsiyet ve medeni durum değişkenleri ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon 
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkeni ile yönetici koçluk 
davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve anlamlı 
farklılığın 24 yaş ve altı olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 24 yaş ve altı çalışanların 
çalışma süreleri, tecrübe durumları vb. etkenler dolayısıyla farklılık gösterdiği düşünülmektedir.  

Eğitim durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve anlamlı farklılığın lisans eğitim durumunda olan katılımcılardan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Lisans eğitim durumundaki çalışanların algı farklılığı, eğitim durumları vb. 
etkenler dolayısıyla farklılık gösterdiği düşünülmektedir.  

Gelir durumu değişkeni ile yönetici koçluk davranışı, gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve anlamlı farklılığın 1000-2000 TL ve 3001-4000 TL arasında geliri 
olan katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 1000-2000 TL  arasında geliri olan çalışanların 
gelirlerinin az olması nedeniyle farklılık gösterdiği düşünülmektedir. 3001-4000 TL arasında geliri olan 
çalışanların gelirlerinin ülke standartlarına göre iyi olması nedeniyle farklılık gösterdiği düşünülmektedir.  

Yönetici koçluk davranışı ile içsel pazarlama arasında pozitif yönde anlamlı yüksek bir ilişki bulunmuştur. 
Yönetici koçluk davranışı ile gelişim, ödüllendirme ve vizyon değişkenleri pozitif yönde anlamlı yüksek bir 
ilişki bulunmuştur. Yönetici koçluk davranışı değişkeninin puanı arttıkça diğer değişkenlerinin de puanı 
pozitif yönde artış göstermektedir. 

Gelişim ile ödüllendirme ve vizyon değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı yüksek bir ilişki 
bulunmuştur. Gelişim değişkeninin puanı arttıkça ödüllendirme ve vizyon değişkenlerinin de puanı pozitif 
yönde artış göstermektedir. 

Ödüllendirme ile vizyon değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı yüksek bir ilişki bulunmuştur. 
Ödüllendirme değişkeninin puanı arttıkça vizyon değişkeninin puanı pozitif yönde artış göstermektedir. 

Yönetici koçluk davranışını artırıcı etkenlerin içsel pazarlamayı artırmaktadır. Bu nedenle yönetici koçluk 
davranışını artırıcı faaliyetlere yönlenmelidir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda yönetici koçluk 
davranışının çalışan memnuniyeti ve örgütsel bağlılığı nasıl etkilediğine dikkat çekilmelidir. 
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Özet: Günümüzün en önemli konularıdan birisi insan sağlığıdır. Bu bağlamda entansif tarım ve tarım ürünlerinin 
insan sağlığına olan artan olumsuz etkileri tartışılmaya başlanmış ve sağlıklı beslenme açısından organik tarımın 
önemi artmıştır. Organik tarım, çevre korunmasına yönelik, tarımsal çevre kirliliğini önleyebilecek ve insanlar 
üzerinde kimyasalların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilecek bir alternatif tarım yöntemi olarak ifade 
edilmektedir. Genel olarak organik ürünler için pazarın büğüdüğü ifade edilsede düzenli olarak organik ürün satın 
alanların oranı oldukça düşük kalmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, tüketicilerin organik ürün tüketim düzeylerini 
etkileyen faktörler incelenmiştir. Araştırmada Erzurum ilinde 230 tüketici ile yapılan anket çalışmasından elde edilen 
veriler ordered probit modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre tüketicilerin organik ürün 
tüketme düzeyini aktif olarak çalışma durumu, aile büyüklüğü, gelir, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etme 
durumu ve bilinçli tüketici olma durumlarının etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda tüketicilerin dengeli 
ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesine ve bilinçli alışveriş yapma konusunda farkındalık 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmasının oldukça önemli olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Logit modeli, Organik ürün, Tüketim eğilimi  

Analysis of Factors Effecting Organic Product Consumption: A Case Study of 
Erzurum Province 

Abstract: Nowadays one of the most important issues for the whole world is human health in this context, the 
increasing negative effects on human health of intensive agriculture and agricultural product have begun discussed 
and the Importance of organic agriculture products have increased in terms of healthy nutrition. Organic agriculture 
defined as an alternative agricultural method that though it could protect the environment, prevent to the pollution 
of agricultural environment and appease negatively effects on the human of chemicals.  In general, as the market 
for organic products grows, the proportion of buying regularly organic products falls. Thus, the factors affecting 
consumer’s organic product consumption status are examined in this study. In the research, the data obtained with 
survey from 230 consumers in Erzurum province were analysed ordered probit model. According to the results of 
the analysis, factors affecting organic product consumption are working status in any job, household size, revenue, 
healthy and balanced nutrition request, and being conscious consumer. Thus, necessary efforts must be made to 
raise awareness about balanced and healthy nutrition and conscious shopping. In Erzurum province.   

Keywords: Erzurum, Logit model, Organic product, Consumption trend. 

1. Giriş 

Gıda üretim tekniklerindeki ilerlemeyle birlikte gıda maddelerinin üretiminde önemli artış ve 
çeşitlenmeler ortaya çıkmıştır. Bu duruma bağlı olarak tüketim alışkanlıklarında da büyük bir değişim 
meydana gelmiştir. Ancak bu gıdaların yaygın kullanımı beraberinde kanser, obezite gibi çeşitli 
hastalıkların daha fazla ortaya çıkmasına neden olmuştur (Spaargaren, 2011; Spaargaren et al., 2012).  

Sağlıklı beslenme açısından gittikçe önemi artan organik ürün; yetiştirilmesi, toplanması, hasat edilmesi, 
kesimi, işlenme, tasnifi, ambalajlanması, etiketlenmesi, muhafazası, depolaması ve nakliyesi ile ürünün 
tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmaması olarak 
tanımlanmaktadır (GTHB, 2016). 

Organik tarımda esas amaç, insanların kullandığı her türlü gıda ve besin maddelerinin yanında barınma 
ve giyinme maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek veya en zarar verecek şekilde üretiminin 
yapılmasıdır (Gündüz ve Kaya, 2007). 
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Dünyada giderek artan ve kabul gören organik tarımın öncülüğünü Avrupalı üreticiler yapmıştır. İlk 
dönemlerde üretilen ürünler büyük oranda çiftlik avlusunda veya yakın çevredeki yöresel pazarlarda 
satışa sunulmuştur. Daha sonraki yıllarda olay ticari boyut kazanmış ve 1980’li yıllardan sonra tüm 
dünyada gündeme gelmiştir (Usal, 2006). 

Organik tarım ilk kez AB ve ABD’de başladığı ve daha sonra diğer ülkelere yayıldığı bilinmektedir 
(Demiryürek, 2011). Türkiye’de ise organik tarım 1980’li yıllarda ilk kez Ege Bölgesinde başlamış ve 
buradan tüm Türkiye’ye yayılmıştır (Eryılmaz vd 2015). 

Türkiye’de organik ürün kapsamda il yasal düzenleme “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik 
Metotlarla Üretilmesine ilişkin yönetmelik” 24.12.1994 tarihli ve 22145 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin bazı maddelerinde uygulamada rastlanılan aksaklıkları 
gidermek ve organik tarım faaliyetleri sırasında yapılacak kusur ve hatalara karşı uygulanacak 
yaptırımların da yönetmelikte yer alması için, 29.06.1995 tarihli ve 22328 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Daha sonra 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan “ organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 
Organik ürünlerin üretimin, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun tasarısı hükümetin acil eylem planı 
içeresinde yer almış ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı resmi 
gazetede yayımlanmıştır (Emir ve Demiryürek, 2014). 

Tüketicilerin zihninde oluşan kaygılar gıda tüketim tercihlerini farklılaştırmaya başlamıştır 
(Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). Ayrıca tüketicilerin bilinçlenmesi konusunda yapılan çalışmalara bağlı 
olarak sağlıklı ve dengeli beslenme kavramları gittikçe önemi artan konular haline gelmiştir. Bu 
kapsamda son zamanlarda organik gıda tüketim konusu yeni kalite merkezi olarak önemli bir yer 
edinmiştir (Vittersø and Tangeland, 2015). Yine sağlıklı ve kaliteli gıda talebi, organik ürünlerden oluşan 
bir pazar bölümünün ortaya çıkmasına yol açmıştır (Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). Genel olarak 
organik gıdalar için pazarın büyüdüğü gözlemlenmektedir (Lockie et al. 2002, Dettmann and Dimitri, 
2012). Buna karşılık düzenli olarak organik ürün satın alan tüketicilerin oranı düşük kalmaktadır 
(Aertsens et al. 2011).  

Bu araştırmanın amacı tüketicilerin organik ürün tüketme durumunu etkileyen faktörlerin 
belirlenmesidir. Böylece organik ürünlerin pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve tüketici boyutunun 
irdelenmesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Araştırmada tüketicilerin organik ürün tüketim alışkanlığının ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi 
amacı ile Erzurum ilindeki tüketiciler ile anket çalışması yapılmıştır. Anket yapılacak kişi sayısı Oransal 
Örnekleme Yöntemi ile tespit edilmiştir. Yöntemde %95 güven aralığı, %5 hata payı kullanılmıştır. Bu 
örnekleme kitlesinin belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir (Newbold, 1995). 

( ) 2

* *(1 )

1 * *(1 )p

N p p
n

N p p

−
=

− + −
 

Formülde : 
n     : Örnek büyüklüğü, 
N    : Tüketici sayısı (hane sayısı), 
σ2p  : Varyans, 
r     : Ortalamadan sapma (%5), 

Z/2: z cetvel değeri (1.96), 
p    : Organik ürün tüketen  hanelerin toplamdaki payı (%82). 
Çalışmada 100 ön anketle p ve q değerleri belirlenmiştir. 
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Yapılacak anketlerde eksikliklerin veya yanlışlıkların olabileceği göz önünde bulundurularak, örnek 
büyüklüğünün %1’i kadar ilave anket yapılması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda 227+(227x0.01)=230 
hane ile anket çalışması yapılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Çalışmada Erzurum ilindeki tüketicilerin organik ürün tüketme durumu üzerine etkili olan faktörleri 
belirlemek amacı ile organik ürün tüketme düzeyleri sorulmuştur. Herbir tüketicinin organik ürün 
tüketme durumu düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır. Hiç tüketmelyenler (düşük) 0, bazen 
tüketenler (orta) 1 ve sürekli tüketenler ise (yüksek) 2 olarak kodlanarak 3 katagoriye ayrılmıştır. Böylece 
tüketicilerin organik ürün tüketim düzeyinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla Ordered Probit 
Modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin sıralı doğal sayı değerleri aldığı veri seti için en uygun model 
Ordered Probit Modelidir (McLean-Meyinsse, 1997, Boz and Akbay, 2005, Tsui, 2014).  

Bağımlı değişkenin herbir farkındalık, tutum ve davranış için  0 düşük, 1 orta ve 2 yüksek olarak 
kodlandığı Ordered Model aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

( ) ( ) ( )* , | , | 0, | 1i i i i i i i i iy F E and Var     = + = =β x x x                                              

      (1) 
y* bağımlı değişkenin gözlemlenemediği “gizli” zaman β tahminedilebilen katsayıların vektörü, x 
açıklayıcı değişkenlerin bir vektörü, ε hata terimlerinin vektörü (örneğin ε ~N[0,1] olarak normal dağılım 
gösterdiğini Kabul edilir) ve F bir araştırmada dikkate alınabilecek herhangi bir dağılım anlamına 
gelmektedir.  
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μj, kesme noktalarını veya eşik değerlerini temsil ederken y, y* için gözlenen değerdir. 

Kesme noktaları katılımcıların bireysel özelliklerine göre değişmektedir.    

Yukarıdaki gözlem mekanizması aşağıdaki gibi gösterilen gizli sınırlı bağımlı 

değişkenin tamamen sansürlenmesinin sonucudur. Benzer sosyoekonomik özelliklere ve 

çevresel farkındalıklara, tutum veya davranışlara sahip tüketicilerin benzer kesim 

noktalarına sahip olacağından kesme noktalarının normal dağılım göstermesi 

beklenmektedir (Chen et al., 2002; Maddala, 1983). 

Eğer ε gözlemler için normal bir şekilde dağıldığı varsayıldığında bir katılımcı 

tarafından spesifik bir sıralama seçme olasılığı aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Greene 

1993, Chen et al. 2002). 

  ( ) ( )*

1Pr Pr

0,1,2.

i i j i j iob y j ob y is in the jth range

j

  −
  = = =  − −  − 

=

β x β x

(3) 

 normal kümülatif yoğunluk fonksiyonu (cdf) olduğu zaman μj ve μj+1 sırasıyla j katagorisi için üst ve 
alt eşik değerlerini temsil etmektedir.  µ-1 = -∞ ve µ0 = 0 olduğunu dikkate alındığında bu olasılığın 
spesifik bir şekilde aşağıdaki gibidir. 
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(4) 
Log likelihood fonksiyonu; 
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3. Bulgular 

3.1. Deskriptif Analiz Sonuçları 

Tablo 1. Değişkenlerin istatistik özeti ve tanımı 

Değişkenler Tanım Ortalama Stand. hata 

Yaş  Sürekli değişken  38.008 12.730 
Cinsiyet  Erkek; 1, Bayan;0 0.652 0.031 
Medeni durum Evli;1, Bekar;0 0.660 0.031 

Eğitim durumu 
Okur-yazar;1, İlköğretim;2, 
Ortaöğretim;3, Üniversite;4, 
Lisansüstü;5 

 
3.304 

 
0.931 

Çalışma durumu Evet:1, Hayır:0 0.613 0.488 
Aile büyüklüğü  Sayma sayısı 4.257 1.845 
Gelir   Sürekli değişken (TL/ay) 3309.348 1927.442 
Dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkate 
etme durumu 

Hayır: 0, Bazen;1, Evet: 2, 1.074 0.787 

Bilinçli tüketici olmaya dikkat etme 
durumu 

Hayır: 0, Bazen;1, Evet: 2, 1.465 0.658 

FİYAT araştırması yapma durumu Evet:1, hayır:0 0.778 0.416 
KALİTE araştırması yapma durumu Evet:1, hayır:0 0.857 0.351 
Organik ürün hakkında bilgi sahibi olma 
durumu 

Hayır: 0, Kısmen;1, Evet: 2, 1.352 0.713 

Ürünün organik sertifika kontrol etme 
durumu 

Hayır: 0, Bazen;1, Evet: 2, 0.935 0.825 

 
Araştırmada Erzurum ilinde 230 tüketici ile yapılan anket yapılmış ve incelenen değişkenlerin istatistiki 
özeti ve tanımı çizelge 1’de verilmiştir. Çalışmaya katılan tüketicilerin yaş ortalamasının yaklaşık 38 
olduğu, %66’sının evli ve %65’inin erkek olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılanların ortalama olarak 
ortaöğretim eğitim düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Yine yaklaşık %61’inin aktif olarak çalışan 
konumunda oldukları ve ortalama aile büyüklüğünün ise 4.3 olduğu görülmektedir. Hanelerin ortalama 
3309 TL aylık gelire sahip oldukları ve dengeli ve sağlıklı beslenmeye bazen dikkate ettikleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan tüketicilerin bilinçli tüketici olma konusuna dikkat ettikleri 
görülmektedir. Tüketicilerin %78’i fiyat araştırması ve %86’sı ise kalite araştırması yapmaktadır. 
Hanelerin organik ürün hakkında kısmen bilgi sahibi oldukları görülürken ürünün organik sertifikasını 
kontrol etme oranının düşük olduğu belirlenmiştir.   
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3.2. Odered Probit Analiz Sonuçları 

Çalışmada Erzurum ilinde tüketicilerin organik ürün tüketme durumları 3 katagoriye ayrılarak (hiç, orta 
ve yüksek) tüketme durumu üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla ordered probit analizine 
tabi tutulmuş ve sonuçlar çizelge 2’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında parametrelerin 
işaretlerinin beklenen yönde olduğu görülmektedir. İstatistiki açıdan önemli olan değişkenler dikkate 
alındığında tüketicilerin fiilen çalışıyor olması organik ürün tüketimini arttırmakta olduğu ve bu 
değişkenin %1 önem seviyesinde önemli olduğu görülmektedir. Çalışma durumunun organik ürün 
tüketmeyenlerin oranını yaklaşık %20 ve orta düzeyde tüketenlerin oranını ise yaklaşık %11 azaltırken 
yüksek düzeyde tüketenlerin oranını yaklaşık %31 arttırmaktadır. İnsanların çalışma hayatı içerisinde yer 
alması birçok konuda bilinçli ve bilgi sahibi olmasını sağladığı için böyle bir sonucun ortaya çıkmasına 
neden olduğu ifade edilebilir.  

Tüketicilerin hane büyüklüğünün artması organik ürün tüketim düzeyini artırdığı ve bu değişkenin 
istatistik açıdan (%5) önemli olduğu belirlenmiştir. Hane büyüklüğünü organik ürün tüketmeyenlerin ve 
orta düzeyde tüketenlerin oranını yaklaşık %2 azalttığı görülürken, yüksek düzeyde tüketenlerin oranını 
yaklaşık %4 arttırdığı tespit edilmiştir. Sarıkaya tarafından yapılan çalışmada da hane büyüklüğünün 
organic ürün tüketiminin etkilediği ve artırdığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Aylık gelirin organik ürün üzerine pozitif yönde ve istatistiki açıdan önemli (%10) etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Gelir için marjinal etkilere bakıldığında etki oranın oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
Gelirin tüketimi olumlu yönde etkilemesi ve özellikle de organik ürün tüketimini artırıcı bir faktör olması 
beklenen bir sonuçtur. Yapılan çalışmalarda organik ürün tüketim düzeyinin hanenin gelir düzeyine göre 
farklılar gösterdiği tespit edilmiştir (Sarıkaya 2007). Gelirin organik ürün tüketmede potitif ve önemli bir 
rol oynadığı belirlenmiştir (Aertsens et al. 2009; Durham and Andrade, 2005; Onyango et al., 2007; 
Zepeda and Li, 2007)  

Dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda dikkat eden ve önemseyen tüketicilerin organik ürün 
tüketiminin daha fazla olduğu ve bu değişkenin istatistiki açıdan %1 önem seviyesinde önemli olduğu 
belirlenmiştir. Bu değişkenin organik ürün tüketmeyenlerin oranının yaklaşık %7 ve orta düzeyde 
tüketenlerin oranını ise yaklaşık %5 azaltırken, yüksek düzeyde tüketenlerin oranını yaklaşık %11 artırdığı 
tespit edilmiştir. Organik olmayan ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkileri konusu birçok platformda dile 
getirilen ve toplumda bilinç oluşturulan bir konudur. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda 
organik ürün tüketiminin önemi açık bir şekilde görüldüğü için böyle bir sonucun ortaya çıkması 
beklenen bir durumdur. 

Tüketicilerin bilinçli bir tüketici olduklarını ifade etme durumlarının organik ürün tüketim düzeyini 
olumlu yönde ve istatistiki açıdan %1 önem seviyesinde artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu değişkenin 
organik ürün tüketmeyenlerin oranını %9 ve orta düzeyde tüketenlerin oranını ise %7 azaltırken, yüksek 
düzeyde organik ürün tüketenlerin oranını ise yaklaşık %16 arttırdığı sonucu ortaya çıkmıştır.    
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Tablo 2. Organik ürün tüketme durumuna göre ordered probit analiz sonuçları 

Ordered olasılık modeli parametreleri 
Marjinal Etkiler 

Y=0 Y=1 Y=2 

Değişkenler  Katsayı Stand. hata Katsayı Katsayı Katsayı 

Yaş -0.0017  0.0066  0.0004  0.0003 -0.0007 
Cinsiyet   0.0533  0.2992 -0.0124 -0.0088  0.0212 
Medeni durum -0.1424  0.1957  0.0321  0.0246 -0.0567 
Eğitim durumu -0.0463  0.0911  0.0107  0.0078 -0.0184 
Çalışma durumu  0.8085***  0.1817 -0.2039*** -0.1057***  0.3097*** 
Hane büyüklüğü   0.1005**  0.0464 -0.0232** -0.0168**  0.0399** 
Gelir    0.0001*  0.0001 -0.0001*  0.0001*  0.0001* 
Dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkate etme durumu  0.2824***  0.1063 -0.0652*** -0.0471**  0.1123*** 
Bilinçli tüketici olma durumu  0.3944***  0.1347 -0.0911*** -0.0658**  0.1569*** 
FİYAT araştırması yapma durumu -0.1082  0.2902  0.0242  0.0189 -0.0431 
KALİTE araştırması yapma durumu  0.1975  0.2877 -0.0489 -0.0288  0.0778 
Organik ürün hakkında bilgi sahibi olma durumu -0.1266  0.1140  0.0292   0.0211 -0.0504 
Ürünün organik sertifika kontrol etme durumu  0.0487  0.1010 -0.0113 -0.0081  0.0194 
Mu1 -0.7384  0.6295    
Mu2  1.1242***  0.1075    
* %10 önem seviyesi, ** %5 önem seviyesi, *** %1 önem seviyesi. 
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4. Sonuçlar 

Çalışmada tüketicilerin organik ürün tüketme düzeyleri üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
Erzurum ilinde 230 tüketici ile yapılan anket sonuçlarında elde edilen veriler Ordered Probit Modeli kullanılarak 
analiz edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre organik ürün tüketim düzeyi üzerine çalışmaya katılan bireyin aktif olarak çalışıyor 
olması, hanenin büyüklüğü, gelir, bireyin dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etme durumu ve tüketicilerin 
alışveriş yaparken bilinçli olma durumlarının etkili ve istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir.  

Bu kapsamda tüketicilerin dengeli ve sağlıklı beslenme ve özellikle de organik ürünlerin bu konudaki önemi 
konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin organik ürün pazarlaması 
açısından faydalı olacağı ifade edilebilir. 

Yine benzer şekilde tüketicilerin bilinçli alışveriş yapması konusunda da farkındalık oluşturulmasına yönelik 
yapılacak çalışmaların bir çok yararının yanında organik ürünlerin pazarlamasına olumlu katkı sağlayacağı 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Çiftçilerin Tarımsal Desteklemelerden Faydalanma Durumları Üzerine Etkili Olan 
Faktörlerin Analizi: TRA1 Bölgesi Örneği 

      Ayşe SEZGİN1 Avni BİRİNCİ2  Abdulbaki BİLGİÇ3 Okan DEMİR4 

 
Özet: Tarımsal destekleme politikaları tarım sektörünün yapısal problemlerin çözümlenmesi başta olmak üzere bir çok farklı 
amaçlar için uygulanmaktadır. Tarımsal desteklemelerin tarım sektöründe belirlenen amaçlara ulaşmada ve sektörün 
gelişmesinde kullanılan en etkili araçlar olduğu ifade edilebilir. Ayrıca tarımsal ürünlerin stratejik öneme sahip olması 
nedeni ile de  tüm dünyada bir takım koruma politikaları ile desteklenmektedir. Tarımsal desteklemelerin amacına 
ulaşmasında çiftçilerin desteklemelerden faydalanması oldukça önemli bir konudur. Bu kapsamda çalışmada TRA1 
bölgesinde 316 çiftçi ile yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler Ordered Probit modeli kullanılarak analiz 
edilmiş ve çiftçilerin tarımsal desteklemelerden faydalanma durumları üzerinde etkili olan faktörler belirlenmiştir. 
Çalışmada çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumunu tarımsal gelir, DSYB (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği)’ne 
üye olma durumu, kredi ve makina kullanma durumu, yenilikleri benimseme durumu ve tarımsal yayım çalışmalarına 
katılma durumunun olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çiftçi, Ordered probit modeli, Tarımsal desteklemeler ,TRA1 

Analysis  of The Factors Affecting The Benefits of Farmers From Agricultural 
Support: The Case Study of TRA1 Region 

Abstract: Agricultural support policies are implemented for many different purposes, especially in solving the structural 
problems of the agricultural sector. It can be stated that agricultural subsidies are the most effective instruments in the 
agricultural sector, reaching the defined objectives and in the development of the agricultural sector. In addition, 
agriculture is supported by a number of protection policies all over the world because of the fact that agricultural products 
have strategic. A very important issue in achieving the purpose of agricultural subsidies is that farmers take advantage of 
subsidies. In this study, the data obtained from the questionnaire study with 316 farmers in the TRA1 region were analyzed 
using the Ordered Probit model and the factors affecting the farmers' utilization of the agricultural support were 
determined. In the study, it has been determined that farmers' utilization of agricultural supports positively affects 
agricultural income, membership of DSYB (Cattle Breeders’ Association), credit and machine use status, adoption of 
innovations and participation in agricultural extention studies. 

Keywords: Farmer, Ordered Probit Model, Agricultural Supports, TRA1 

1. Giriş 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörü ekonomik, sosyal ve stratejik bakımdan diğer 
sektörlerden farklılığı olan önemli bir sektör konumundadır. Milli gelir, işgücü ve dış ticaretteki payı dikkate 
alındığında Türkiye’nin ekonomik sektörleri arasındaki önemini sürekli olarak korumaktadır (Tan ve ark 2016). 
Ayrıca gıda güvenliğinin özellikle nüfusun büyük bir bölümünün kırsal alanlarda yaşadığı ve tarım sektörünün 
ekonominin önemli bir bölümünü oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler için büyük bir endişe kaynağı olması, 
tarım sektörünün önemini daha da arttırmaktadır (Larochezz and Huchet 2016). Bu nedenlerle dünya 
genelinde tarım sektörü bir takım destekleme politikaları ile korunan bir sektördür. Her ülke kendi 
önceliklerine göre farklı tarımsal destekleme politikaları uygulamaktadırlar (Tan ve ark 2016; Sezgin 2011).  

Destekleme politikaları ile üretimi yönlendirme, üretimde devamlılığı sağlama, kalitede iyileştirme sağlama, 
verimliliği artırma, alternatif üretim yöntemleriyle yeni ürün çeşitliliğini özendirme ve bunlara bağlı olarak 
tarımsal geliri arttırma, fiyat istikrarı sağlama, üreticilerin refah düzeyini arttırma ve dış ticaret hacmini koruma  
amaçlanmaktadır (Yavuz ve ark.,2004; Tan, 2011). 

Türkiye’de uzun yıllar tarım sektörünü farklı politikalarla desteklenmiştir (Ağirbaş 2016). Bu kapsamda 
Cumhuriyet döneminden günümüze kadar destekleme politikalarının kapsamını pazar fiyat desteği, girdi 
desteği, teşvik ve prim ödemeleri, verimlilik ve ıslah politikaları ve dış ticaret politikaları oluştururken; Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra piyasaya müdahale edici olmayan destekleme 
politikaları tercih edilmeye başlanmıştır (Yavuz, 2001; Yavuz ve ark 2004). Son yıllarda uygulanan tarımsal 
desteklemelerin amaçlarına ulaşmadığı, bir takım sorunlar çıkardığı konusunda yaygın bir kanı oluşmuştur 
(Anonim, 2016a,b). Bu nedenle uygulanan destekleme politikaları için bölgesel farklılıklarda dikkate alınarak 
alan çalışmalarının yapılmasının oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.  
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Hem dünyada hem de Türkiye’de destekleme politikalarının amacına ulaşabilmesi için çiftçilerin tarımsal 
desteklerden faydalanması oldukça önemlidir.  

Bu nedenlerle çalışmada TRA1 bölgesindeki çiftçilerin uygulanan tarımsal desteklemelerden faydalanma 
durumu ve bunda etkili olan faktörler belirlenmiştir. Böylece çalışmanın ulusal kaynakların etkin kullanımı 
açısından faydalı olacağı ifade edilebilir.   

2. Materyal Ve Yöntem         

2.1. Materyal 

Çalışmada örnek büyüklüğü, GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) İl Müdürlüklerinin Çiftçi Kayıt 
Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan işletmelerin arazi varlıkları dikkate alınarak TRA 1 bölgesindeki her il için ayrı 
belirlenmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında ÇKS’ ye kayıt yaptıran Erzurum ilinde 27779, Erzincan ilinde 7070 ve 
Bayburt ilinde 3196 işletmeye ait arazi varlıkları dikkate alınarak örnek büyüklüğü tespit edilmiştir. Çiftçiler ile 
yapılacak anket sayısı Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu yönteme göre işletme 
anketi sayısını belirlemede aşağıdaki formül kullanılmıştır (Çiçek ve Erkan, 1996). Yapılacak anketlerde 
eksikliklerin veya yanlışların olabileceği göz önünde bulundurularak, tespit edilen örnek büyüklüğünün % 5’i 
kadar ilave anket yapılması uygun bulunmuştur. Bu anketlerin ilçelere göre dağılımında ise desteklemeden 

yararlanan ilçelerdeki işletme sayısı dikkate alınarak ve   1
1

hN
n n

N
=  formülü kullanılarak hesaplanmıştır.  

Anket yapılacak köylerin seçiminde Gayeli Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır.  
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Çalışmada bölgede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan 15 farklı tarımsal desteklemelerin 
herbirinden faydalanıp faydalanmadıkları çiftçilere sorulmuştur. Böylece her çiftçi için toplam faydalanılan 
destekleme miktarı belirlenmiştir. Toplam destek miktarı 0’a eşit olanlar 1, 1-4 arası 2, 5-8 arası 3 ve 8’den fazla 
olanlar ise 4 olarak kodlanarak 4 katagoriye ayrılmıştır. Böylece çiftçilerin faydalandıkları destekleme 
miktarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla Ordered Probit Modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin 
sıralı doğal sayı değerleri aldığı veri seti için en uygun model Ordered Probit Modelidir (McLean-Meyinsse 
1997, Boz and Akbay 2005, Tsui 2014).  

Bağımlı değişkenin herbir farkındalık, tutum ve davranış için  0 düşük, 1 orta ve 2 yüksek olarak kodlandığı 
Ordered Model aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

( ) ( ) ( )* , | , | 0, | 1i i i i i i i i iy F E and Var     = + = =β x x x                                              

      (1) 
y* bağımlı değişkenin gözlemlenemediği “gizli” zaman β tahminedilebilen katsayıların vektörü, x açıklayıcı 
değişkenlerin bir vektörü, ε hata terimlerinin vektörü (örneğin ε ~N[0,1] olarak normal dağılım gösterdiğini 
kabul edilir) ve F bir araştırmada dikkate alınabilecek herhangi bir dağılım anlamına gelmektedir.  

                                        

0

0 1

1 2

0 ,
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2 ,

i i
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i i

y if y
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= 

=  

=           
 (2) 

μj, kesme noktalarını veya eşik değerlerini temsil ederken y, y* için gözlenen değerdir. Kesme noktaları 
katılımcıların bireysel özelliklerine göre değişmektedir.    

Yukarıdaki gözlem mekanizması aşağıdaki gibi gösterilen gizli sınırlı bağımlı değişkenin tamamen 
sansürlenmesinin sonucudur. Benzer sosyoekonomik özelliklere ve çevresel farkındalıklara, tutum veya 
davranışlara sahip çiftçilerin benzer kesme noktalarına sahip olacağından kesme noktalarının normal dağılım 
göstermesi beklenmektedir (Chen et al., 2002; Maddala 1983). 

Eğer ε gözlemler için normal bir şekilde dağıldığı varsayıldığında bir katılımcı tarafından spesifik bir sıralama 
seçme olasılığı aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Greene 2003, Chen et al. 2002; Gujarati 1995). 

  ( ) ( )*

1Pr Pr

0,1,2.

i i j i j iob y j ob y is in the jth range

j

  −
  = = =  − −  − 

=

β x β x

  (3) 

 normal kümülatif yoğunluk fonksiyonu (cdf) olduğu zaman μj ve μj+1 sırasıyla j katagorisi için üst ve alt eşik 
değerlerini temsil etmektedir.  µ-1 = -∞ ve µ0 = 0 olduğunu dikkate alındığında bu olasılığın spesifik bir şekilde 
aşağıdaki gibidir. 
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Log likelihood fonksiyonu; 
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Marjinal etkiler bağımlı değişkenin dört katagorisinin herbirindeki eksojen değişkenin birimsel etkisini 
belirlemek için hesaplanmıştır. Dört katagorinin ordered probit model için marjinal etkileri aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir (Chen et al. 2002; Liao 1994).   
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3. Bulgular 

3.1. Deskriptif Analiz Sonuçları 

Çalışma kapsamında 316 çiftçi ile anket çalışması yapılmış ve incelenen değişkenlere ait deskriptif analiz 
sonuçları çizelge 1 de sunulmuştur. Çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan çiftçilerin faydalandıkları 
toplam destek miktarı 4 katagoriye ayrılmış ve herbir kategorinin oranı sırasıyla %9, %44, %41 ve %7 olarak 
belirlenmiştir. Araştırmada 26 adet bağımsız değişken kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan üreticilerin yaklaşık %84’ü sosyal güvenceye sahip ve %13’ünün ise lise, yüksekokul veya 
üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Hane büyüklüğü ortalamasının 5.5 olduğu ve tarımsal gelir 
ortalamasının ise 35.480 TL olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin yaklaşık %50’sinin tarım dışı gelire sahip 
olduğu, %90’ının ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıtlı olduğu, %49’unun DSYB’ye üye olduğu ve %57’sinin ise 
herhangi bir kooperatife üye olduğu belirlenmiştir. Tarımsal danışmanlık desteğinden faydalananların oranı 
yaklaşık %58 iken kredi kullananların oranı ise %37 olarak tespit edilmiştir. Çalışmaya katılanların yaş 
ortalamasının 47, makina kullanma oranının yaklaşık %86 ve yeniliklerin benimsenme indeksinin ise %43 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan işletmelerin büyüklüğü 0-65 da arası olanların oranı %27 iken 66-130 
da arası %30 ve 131 da’dan büyük olanların oranı ise %41 olarak tespit edilmiştir. Büyükbaş hayvan sayısına 
göre dağılıma bakıldığında büyükbaş hayvan sayısı 0-20 baş arası olanların oranı %41 iken 21-40 baş olanların 
oranı %30 ve 41 baş tan büyük olanların oranı ise %12 olarak belirlenmiştir. Kukla değişken olarak kullanılan 
küçükbaş hayvana sahip olanların oranına bakıldığında yaklaşık %9 olduğu tespit edilmiştir. Yayım çalışmasına 
katılan çiftçilerin oranı ise yaklaşık %59 olarak tespit edilmiştir. Kukla değişken olarak kullanılan sulu arazi 
varlığına sahip olanların oranı %91, kiraya arazi varlığına sahip olanların oranı %23 ve kültür ırkı hayvan 
varlığına sahip olanların oranı ise %28 olarak belirlenmiştir. Bölgesel kukla değişken olarak kullanılan Erzurum 
ilinde bulunan işletmelerin oranının yaklaşık % 43 olduğu ve Erzincan ilinde bulunanların oranının ise %35 
olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Değişkenlerin istatistik özeti ve tanımı 

Değişkenler Tanım Ortalama Stand. hata 

Bağımlı değişken 

Destek 1. grup    Tarımsal destek sayısı 0 ise 0.089 0.285 
Destek 2. grup    Tarımsal destek sayısı 1-4 arası  0.436 0.497 
Destek 3. grup    Tarımsal destek sayısı 5-8 arası 0.408 0.492 
Destek 4. grup    Tarımsal destek sayısı > 8 0.067 0.251 

Bağımsız değişkenler  

Sosyal güvence durumu Evet:1, hayır:0 0.844 0.364 

Eğitim Kukla 
Eğer Lise, Yüksekokul ve Üniver. 
ise 1, değil ise 0 

0.131 0.338 

Hane büyüklüğü Ailedeki birey sayısı 5.500 1.864 

Tarımsal gelir Tarımsal gelir/10000 3.548 3.517 

Tarım dışı gelire sahip olma durumu Evet:1, hayır:0 0.504 0.501 

ÇKS’ye kayıtlı olma durumu Evet:1, hayır:0 0.897 0.304 
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DSYB’ye üye olma durumu   Evet: 1, hayır: 0 0.486 0.501 

Kooperatife üye olma durumu   Evet: 1, hayır: 0 0.571 0.496 

Tarım Danış. desteğinden 
Faydalanma durumu 

Evet: 1, hayır: 0 0.582 0.494 

Kredi kullanma durumu Evet:1, hayır:0 0.369 0.483 

Yaş Sürekli değişken 47.202 10.234 

Makina kullanım durumu  Kukla değişken (evet=1, hayır=0) 0.855 0.353 

Yeniliklerin benimsenme indeksi   
(Benims. Yenlik*top yenilik 
say)/100 

0.428 0.203 

Arazi Kukla 1 
Eğer arazi büyüklüğü (da) > 0 
veya ≤ 65 ise 1, değil ise 0 

0.273 0.446 

Arazi Kukla 2 
Eğer arazi büyüklüğü (da) > 65 
veya ≤ 130 ise 1, değil ise 0 

0.301 0.460 

Arazi Kukla 3 
Eğer arazi büyüklüğü (da) > 130 
ise 1, değil ise 0 

0.408 0.492 

Büyükbaş kukla 1 
Eğer Büyükbaş hayvan sayısı > 0 
veya ≤ 20 ise 1, değil ise 0 

0.411 0.493 

Büyükbaş kukla 2 
Eğer Büyükbaş hayvan sayısı > 20 
veya ≤ 40 ise 1, değil ise 0 

0.298 0.458 

Büyükbaş kukla 3 
Eğer Büyükbaş hayvan sayısı > 40 
ise 1, değil ise 0 

0.124 0.330 

Küçükbaş hay. sahip olma durumu Kukla değişken (evet=1, hayır=0) 0.092 0.290 

Yayım çalışmasına katılma durumu Evet=1, hayır=0 0.585 0.494 

Sulu arazi kukla 
Eğer sulu arazi büyüklüğü (da) > 0 
ise 1, değil ise 0 

0.911 0.285 

Kiralanan arazi kukla  
Eğer kiralanan arazi büyüklüğü 
(da) > 0 ise 1, değil ise 0 

0.230 0.422 

Kültür ırk hayvan kukla 
Eğer kültür ırkı hayvan sayısı > 0 
ise 1, değil ise 0 

0.280 0.450 

Erzurum Kukla  
Eğer işletme Erzurum’da ise 1, 
değil ise 0 

0.429 0.496 

Erzincan Kukla  
Eğer işletme Erzincan’da ise 1, 
değil ise 0 

0.351 0.478 

3.2. Odered Probit Analiz Sonuçları 

Araştırma kapsamında çiftçilerin faydalandıkları tarımsal desteklemelerin toplam miktarı 4 kategoriye (hiç 
destekten faydalanmayanlar 1, 1-4 arası (az düzeyde) destekten faydalananlar 2, 5-8 arası (orta düzeyde) 
destekten faydalananlar 3 ve 9 ve üzeri (yüksek düzeyde) destekten faydalananlar 4) ayrılarak ordered probit 
model uygulanmış ve sonuçları çizelge 2’de sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre işletmenin yıllık elde ettiği 
tarımsal gelirin desteklerden faydalanmayı arttırdığı ve bu değişkenin istatistiki açıdan %10 önem seviyesinde 
önemli olduğu görülmektedir. Tarımsal gelirdeki bir birim artışın tarımsal destekten faydalanmayanların 
oranını %0.64, az düzeyde faydalanaların oranını %0.87 azaltmakta iken yüksek düzeyde faydalananların 
oranını %1.3 artırdığı belirlenmiştir.  

ÇKS’ye üye olma durumunun ise destekten faydalanma durumu az düzeyde olanların oranını %6.1 azalttığı, 
yüksek düzeyde olanların oranını ise %8.4 artırdığı tespit edilmiştir.  

DSYB’ne üye olma durumunun desteklerden faydalanmayı olumlu yönde etkilediği ve istatistiki açıdan %1 de 
önemli olduğu görülmektedir. DSYB’ne üye olma durumunun destekten faydalanmayanların oranını %8.2, az 
düzeyde faydalananların oranını %15.3 azaltırken orta düzeyde faydalananların oranını %4.2 ve yüksek 
düzeyde faydalananların oranını ise %19.3 artırdığı görülmektedir. 

Kredi kullanan üreticilerin kullanmayanlara göre tarımsal desteklerden faydalanma eğiliminde oldukları ve bu 
değişkenin istatistiki açıdan (%10) önemli olduğu belirlenmiştir. Kredi kullanma durumunun desteklerden 
faydalanmayan ve az düzeyde faydalananların oranını sırasıyla %3.8 ve %5.7 azalttığı, yüksek düzeyde 
faydalananların oranını ise %8.6 azalttığı tespit edilmiştir.  
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Makina kullanma durumunun desteklerden faydalanmayı olumlu yönde etkilediği ve bu değişkenin istatistiki 
açıdan (%1) önemli olduğu belirlenmiştir. Makina kullanma durumunun desteklerden faydalanmayan ve az 
düzeyde faydalananların oranını sırasıyla %13.8 ve %13.4 oranında azalttığı orta ve yüksek düzeyde 
faydalananların oranını ise sırasıyla %10 ve %17.2 artırdığı görülmektedir.  

Tarımsal yeniliklerin benimsenme indeksinin desteklerden faydalanma durumunu pozitif yönde etkilediği ve 
istatistiki açıdan önemli (%1) olduğu ifade edilebilir. Sezgin ve Karadaş tarafından yapılan çalışmada ba benzer 
sonuç elde edilmiştir.  Bu değişkenin destekten faydalanma düzeyi az ve orta olanların oranını sırasıyla %20.5 
ve %27.7 azalttığı, orta ve yüksek düzeyde olanların oranını ise %6.1 ve %42.0 artırdığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Yayım çalışmasına katılma durumunun desteklerden faydalanma durumunu pozitif yönde etkilediği ve 
istatistiki açıdan %1 önem seviyesinde önemli olduğu görülmektedir. Tarımsal desteklerden faydalanma düzeyi 
hiç ve az düzeyde olan çiftçilerin oranını sırasıyla %4.3 ve %6.1 oranında azalttığı, orta ve yüksek düzeyde 
olanların oranını ise %1.6 ve %8.8 artırdığı belirlenmiştir.  
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Çizelge 2. Faydalanılan tarımsal destek miktarına göre ordered probit analiz sonuçları 

* %10 önem seviyesi, ** %5 önem seviyesi, *** %1 önem seviyesi. 

Maximum Likelihood Parametreleri 
Marjinal Etkiler 

1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 

Değişkenler Katsayı 
Stand. 
hata 

Katsayı 
Stand. 
hata 

Katsayı 
Stand. 
hata 

Katsayı 
Stand. 
hata 

Katsayı 
Stand. 
hata 

Sosyal Güvence      -0.167 0.204 1.857 2.169 2.656 2.938 -0.414 0.612 -4.100 4.788 
Eğitim durumu  -0.005 0.222 0.062 3.005 0.083 3.674 -0.019 1.088 -0.126 5.839 
Hane büyüklüğü -0.007 0.040 0.084 0.498 0.114 0.621 -0.025 0.147 -0.173 0.986 
Tarımsal gelir 0.055* 0.024 -0.639* 0.346 -0.867** 0.390 0.193 0.142 1.314** 0.618 
Tarım dışı gelire sahip olma dur.   -0.031 0.151 0.363 1.941 0.492 2.418 -0.111 0.599 -0.745 3.812 
ÇKS’ye kayıtlı olma durumu 0.392 0.255 -5.272 3.540 -6.129 3.384 2.809 2.374 8.592* 4.594 
DSYB’ne üye olma durumu   0.782*** 0.177 -8.217*** 2.298 -15.321*** 3.951 4.200** 1.768 19.337*** 4.862 
Kooperatife üye olma durumu   -0.152 0.159 1.772 2.136 2.324 2.509 -0.455 0.579 -3.641 4.157 
Tarım Danış. desteğinden Fayd. durumu -0.094 0.156 1.095 1.945 1.463 2.399 -0.310 0.590 -2.248 3.816 
Kredi kullanma durumu 0.345* 0.155 -3.794* 1.943 -5.731** 2.736 0.953 0.764 8.573** 4.242 
Yaş 0.002 0.008 -0.021 0.101 -0.028 0.124 0.006 0.031 0.043 0.196 
Makina kullanım durumu  0.887*** 0.207 -13.780*** 4.256 -13.407*** 2.947 9.970*** 3.274 17.217*** 3.562 
Yeniliklerin benimsenme indeksi   1.752***  0.453 -20.449*** 5.954 -27.731*** 6.976 6.162* 3.415 42.018*** 10.365 
Arazi Kukla 1 0.294 0.581 -3.294 7.083 -4.515 7.501 0.640 2.049 7.169 13.684 
Arazi Kukla 2 0.459 0.563 -4.957 6.343 -7.263 7.786 0.775 1.743 11.446 13.755 
Arazi Kukla 3 0.340 0.573 -3.815 6.963 -5.515 7.939 1.046 1.802 8.284 13.345 
Büyükbaş kukla 1 0.030 0.239 -0.350 2.847 -0.475 3.435 0.104 0.836 0.720 5.513 
Büyükbaş kukla 2 0.005 0.260 -0.056 3.633 -0.076 4.404 0.017 1.115 0.115 7.031 
Büyükbaş kukla 3 0.199 0.303 -2.150 3.177 -3.250 4.644 0.419 1.052 4.981 7.641 
Küçükbaş hay. sahip olma durumu 0.338 0.275 -3.473 3.121 -5.434 4.834 0.345 1.136 8.562 8.021 
Yayım çalışmasına katılma durumu 0.369 0.152*** -4.317** 2.089 -6.123** 2.694 1.628 1.113 8.813** 3.787 
Sulu arazi kukla 0.179 0.274 2.229 5.406 -2.805 5.392 0.889 2.645 4.145 8.544 
Kiralanan arazi kukla 0.081 0.168 -0.928 1.858 -1.293 2.487 0.253 0.539 1.968 3.925 
Kültür ırk hayvan kukla -0.113 0.196 1.358 2.621 1.738 2.966 -0.427 0.814 -2.669 4.812 
Erzurum Kukla 0.040 0.218 -0.465 3.190 -0.626 3.807 0.136 0.922 0.955 6.143 
Erzincan Kukla -0.185 0.218 2.222 2.940 2.859 3.217 -0.706 0.895 -4.376 5.341 
mu1 -1.211* 0.727  
mu2 2.646*** 0.742  
mu3 3.977*** 0.753  
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4. Sonuçlar 

Araştırmada tarımsal desteklemelerin amacına ulaşabilmesi ve beklenen faydanın sağlanabilmesinde oldukça 
önemli olan çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumları üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi 
amacıyla TRA1 bölgesinde 316 çiftçi ile anket çalışması yapılmış ve Ordered Probit Model kullanılarak veriler 
analiz edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumunu tarımsal gelir, DSYB’ne üye olma 
durumu, kredi ve makina kullanma durumu, yenilikleri benimseme durumu ve tarımsal yayım çalışmalarına 
katılma durumunun pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumunu yıllık 
elde edilen tarımsal gelirin arttırdığı görülmektedir. Tarım sektöründeki en önemli problemlerin başında gelen 
düşük tarımsal gelirin arttırılması desteklemeler başta olma üzere uygulanacak bir çok politikanın başarılı olması 
için en önemli etmenlerden birisidir. Bu bağlamda Tarımsal gelirin arttırılmasına yönelik pazarlama 
stratejilerinin geliştirilmesi, çiftçi eline geçen fiyatların arttırılması ve istiktarlı olması ve üretimde verimliliğin 
arttırılması gibi bir çok konuda somut adımlar atılması gerekmektedir.    

DSYB’ne üyelik konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesinin de tarımsal desteklerden 
faydalanma durumunu artırması açısından oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.  

Tarımsal amaçlı kredi başvuru ve şartları konusunda yapılacak kolaylaştırmaların sağlanması ve düşük faizli ve 
tarımsal üretime yönelik çok amaçlı kredi türlerinin yaygınlaştırmasının da etkili olacağı ifade edilebilir. 

Tarımda makina kullanım oranının artırılmasına yönelik tanıtıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yapılması ve makina 
kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.   

Çalışma kapsamında ortaya çıkan diğer önemli husus ise yeniliklerin benimsenme indeksinin oldukça etkili bir 
faktör olmasıdır. Tarım sektöründe yapısal iyileşmelerin sağlanabilmesi için tüm bu faktörlerin bir birini 
tamamlayan ve oldukça önemli hususlar olduğundan hareketle yeniliklerin benimsenmesi konusunda 
üreticilerde davranış değişikliğine yönelik teorik ve pratik eğitim çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.  

Bu bağlamda bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli ve düzenli periyotlarla yayım çalışmalarının 
yapılmasının gerekli olduğu ifade edilebilir.  
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Abstract: Oded Yinon, the former senior official with the Israeli Foreign Ministry and journalist for the Jerusalem Post 
published a book in 1982 which is called;  “A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties”  also known as the Yinon Plan. It is 
an Israeli strategic plan to ensure Israeli regional superiority through the balkanization of the surrounding Arab states into 
smaller and weaker states. 

Yinon Plan  called for the “dissolution” of “the entire Arab world including Egypt, Syria, Iraq and the Arabian Peninsula.” 
Each country was to be made to “fall apart along sectarian and ethnic lines,” after which each resulting fragment would be 
“hostile” to its “neighbours.”  

Later, plans to balkanize Syria, Iraq and other Middle Eastern states were laid out by former U.S. Secretary of State 
Condoleezza Rice in a 2006 trip to Tel Aviv. It was part of the so called “Project for a New Middle East”. This was a carbon 
copy of the  Yinon Plan drawn up by Israel in 1982. 

Former US Secretary of State John Kerry called for Syria to be partitioned saying it was “Plan B” if negotiations failed. But in 
reality this was always plan A, although officially Plan A was “Assad Must Go”. Then NATO planned on shifting narratives 
from, ‘evil dictator must be stopped” to “we must protect the minorities”. 

As it is mentioned before plans to balkanize Syria originates from the Yinon Plan as it aimed at dismembering the Syrian 
state in accordance with its ethnic and religious structure, into several states. Quite simply, divide and conquer is the plan. 
When viewed in the current context, the war on Iraq, the 2006 war on Lebanon, the 2011 war on Libya, the ongoing war on 
Syria, must be understood in relation to the “Greater Israel” (Eretz Israel HaShlema) project.  

The aim of this paper is to explain the process of weakening and eventually Balkanizing Syria into sectarian mini-states or 
propel one side or the other to victory as part of an Israeli expansionist project.  

Keywords: Balkanization, Syria, Iran, Israel’s Defence, New Middle East Project,  

Historical Background 

This year marks the centenary of the Sykes-Picot agreement, where Britain and France secretly split up the 
Arab provinces of the Ottoman Empire between themselves after World War I. Great Britain and France 
transformed what had been relatively quiet provinces of the Ottoman Empire into some of the least stable and 
internationally explosive states in the world. As a consequence, the First World War agreements are at the very 
heart of the current conflicts and politics in the Middle East. Since the fall of the Ottoman Empire and the 
creation of the Sykes-Picot Agreement, the region was divided in accordance with the political decisions of the 
colonial powers which in effect forced people to conform to the groupings of the established borders. The 
colonial powers drew the boundaries of the Middle Eastern states with no consideration to the ethnic 
groupings which existed at the time. The colonial powers went about applying policies which reinforced their 
own political goals, while at the same time repressing nationalist movements. A major criticism of the Sykes 
Picot Agreement is that the lines were drawn without any consideration to the ethnic make-up of the entire 
region. This can be seen in the case of the Kurdish people in the region as they are separated across Syria, Iraq 
and Turkey. This resulted in the formation of states with multiple identities, which is relevant to some of the 
internal conflicts which occur within countries of the Middle East. (Sharkawy, 2016) 

Syria, a country in the heart of the Middle East, has a rich history. A country that has influenced other states in 
the region, and has often played an important role in international affairs.  Syria had been under the ultimate 
authority of the Ottoman administration for more than 400 years. When the Allied powers advanced into Syria, 
the political divisions of the country followed the lines of the provincial administrative divisions of the Ottoman 
Empire. Syria did not have a definite territorial border. "Syria" in the late nineteenth and early twentieth 
centuries was a geographic entity, known at various times as "Greater Syria," "Geographical Syria" or "Natural 
Syria." Geographical Syria consisted of a number of Ottoman vilayets (administrative divisions). The region was 
delimited by Aqaba and Sinai on the south, the Taurus Mountains on the north, the Syrian Desert on the east, 
and the Mediterranean Sea on the west — currently consisting of Jordan, Israel/Palestine, Lebanon and Syria. 

http://www.voltairenet.org/article185957.html
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/23/john-kerry-partition-syria-peace-talks
http://www.dansanchez.me/feed/syrians-deserve-self-determination
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement
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After the dismemberment of the Ottoman Empire, new national identities, citizenship and social class came to 
coexist with, or challenge and even replace, the identities of clan, tribe and religion. (Fildis, 2011)   The 
establishment of the French mandate in Syria was contingent upon weakening Arab nationalism. Syria should 
be divided into segments to block nationalist sentiment and action. In 1920, France carved out a series of 
separate political units, the existence of which was designed to obstruct the progress of the Syrian national 
identity. They created the two separate states of Aleppo and Damascus, which included the districts of Homs 
and Hama, the two next-largest urban centers in the mandate. Both of these states were ruled by a local 
governor supported by a French adviser.  In a further effort at political fragmentation, France stressed the 
distinctiveness of Syria's two regionally compact minority groups, the Alawites and the Druze. In 1922, the Jabal 
al-Druze region, which was located in an area of Druze concentration south of Damascus, was proclaimed a 
separate unit under French protection, with its own governor and elected congress. The mountain district 
behind Latakia, with its large Alawite population, became a special administrative regime under heavy French 
protection and was proclaimed a separate state.(Fildis, 2011) Through this administrative structure, France 
encouraged separatism and the particularism of religious and ethnic minorities. 

During much of the Mandate era, France's divide-and-rule strategy helped to define the extent of the 
nationalist movement and prevent it from infecting minority-inhabited areas. The French also cut the ties 
between the urban nationalist opposition and the peripheral regions. Due to this strategy, the Syrian 
nationalist movement encountered great difficulty in expanding its activities beyond Damascus, Aleppo, Hama 
and Homs. The French administration consciously neglected to train an efficient and dedicated administrative 
elite and quietly aggravated relations between the Sunni Arab majority and minorities. The numerous divisions 
and re-divisions of Syria during the mandate obstructed the development of such an elite. When the last 
French troops withdrew in April 1946, one of the greatest obstacles to political integration after independence 
was regionalism. Most nationalist leaders failed to transcend their narrow town-based ideologies and did not 
share a broad vision of the future. Political life in Syria was characterized by chaotic rivalries within the political 
elite itself, in single towns or between leaders in rival towns, or between the urban-nationalist elite and the 
rural-based leadership of the compact minorities. The Alawites and Druze had enjoyed a certain degree of 
autonomy during the French mandate. Following independence in 1946, the Syrian nationalist leadership had 
the tremendous task of integrating the compact minorities (Alawites, and Druzes) and the scattered minorities 
(such as Kurds, Circassians and Armenians). The process of political radicalization was initiated during the era of 
the French mandate, the legacy of which was almost a guarantee of Syria’s political instability (Fildis, 2012). 

The New Middle East 

The roots of the Syrian civil war go back years before fighting began in 2011. The current hostilities in Syria 
have exposed historical weaknesses in the state’s cohesion and sense of national identity, and exacerbated 
sectarian divisions among the people, which threaten the stability of the state. Syria today, is torn by a major 
civil war and apparently without the prospect of  peaceful solution. This civil war is an offshoot of the Arab 
Spring, the widespread protests which began in Tunisia 2010 and spread across the region. The term Arab 
Spring, which first entered the discourse in 2012, covers all social unrest leading to protests and revolutions in 
the Middle East in this time. In Syria there are many different religious communities and the dynamics between 
these communities are determined by how these groups react and behave with one another. 

The following are important excerpts and passages from former U.S. National Security Advisor Zbigniew 
Brzezinski’s book, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geo-strategic Imperatives, It was written at 
the middle of the unipolar moment in 1997. The Eurasian-wide plan of strategic destabilization and state 
fracturing owes its genesis to Brzezinski and his Eurasian Balkans concept.  “In Europe, the Word “Balkans” 
conjures up images of ethnic conflicts and great-power regional rivalries. Eurasia, too, has its “Balkans,” but the 
Eurasian Balkans are much larger, more populated, even more religiously and ethnically heterogeneous. The 
strategic ‘Balkanizing’ of societies across the Eurasian landmass is a pivotal means of destabilizing the entire 
continent. If taken to its logical end, it is envisioned to create a tidal wave of ethnic, religious, and political 
anarchy that can crash into and dismember the diverse civilizations of Russia, China, and Iran.  Brzezinski 
believed that the instigation of chaotic conflicts in the North African-to-Central Asian space could preempt the 
consolidation of a grand Eurasian alliance between Russia, China, and Iran.  The US wars in Afghanistan and 
Iraq and their chaotic aftermath can be seen as following the philosophic dictates of this principle. The US has 
also historically undertaken regime change operations as a method of advancing continental destabilization 
and pushing Western power deeper into Eurasia( Korybko, 2014). Brzezinski also states that Turkey and Iran, 

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2000/eirv27n35-20000908/eirv27n35-20000908_072-zbigniew_brzezinskis_dangerous_c.pdf
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both of them much more politically and economically viable, both active contestants for regional influence 
within the Eurasian Balkans, and thus both significant geo-strategic players in the region. At the same time, 
both are potentially vulnerable to internal ethnic conflicts. If either or both of them were to be destabilized, 
the internal problems of the region would become unmanageable, while efforts to restrain regional domination 
by Russia could even become futile” (Brzezinski, 1997, pp. 126-130). 

In 2007, Condoleezza Rice who succeeded Brzezinski after a hiatus of two decades took this initiative forward 
and outlined an even more aggressive blueprint for an Angolo-American-Israeli initiative. This envisaged the 
creation of an arc of instability extending from Lebanon, Palestine, Syria, Turkey, Jordan, Iraq, Iran, and through 
Pakistan extending to Afghanistan. Advocating a grand strategy of divide and control, this set the stage for 
unleashing what has been termed as constrictive chaos. And to a great extent, it is this chaos that has been 
engineered thus far, through the promotion of terror outfits and by providing material support to both state 
and non-state actors that has torn the region apart, ( Cheema, 2017, p.38). 

The term “New Middle East” was introduced to the world in June 2006 in Tel Aviv by U.S. Secretary of State 
Condoleezza Rice in replacement of the older and more imposing term, the “Greater Middle East.”  This shift in 
foreign policy phraseology coincided with the inauguration of the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Oil Terminal in the 
Eastern Mediterranean. The term and conceptualization of the “New Middle East,” was subsequently heralded 
by the U.S. Secretary of State and the Israeli Prime Minister at the height of the Anglo-American sponsored 
Israeli siege of Lebanon. Ex-Prime Minister of Israel Ehud Olmert and Secretary Rice had informed the 
international media that a project for a “New Middle East” was being launched from Lebanon. This 
announcement was a confirmation of an Anglo-American-Israeli “military roadmap” in the Middle East. This 
project, which has been in the planning stages for several years, consists in creating an arc of instability, chaos, 
and violence extending from Lebanon, Palestine, and Syria to Iraq, the Persian Gulf, Iran, and the borders of 
NATO-garrisoned Afghanistan. 

The “New Middle East” project was introduced publicly by Washington and Tel Aviv with the expectation that 
Lebanon would be the pressure point for realigning the whole Middle East and thereby unleashing the forces of 
“constructive chaos.” This “constructive chaos” –which generates conditions of violence and warfare 
throughout the region– would in turn be used so that the United States, Britain, and Israel could redraw the 
map of the Middle East in accordance with their geo-strategic needs and objectives. The concept of a redrawn 
Middle East has been presented as a “humanitarian” and “righteous” arrangement that would benefit the 
people(s) of the Middle East and its peripheral regions.  Many of the problems affecting the contemporary 
Middle East are the result of the deliberate aggravation of pre-existing regional tensions. Sectarian division, 
ethnic tension and internal violence have been traditionally exploited by the United States and Britain in the 
Middle East. The redrawing and partition of the Middle East from the Eastern Mediterranean shores of 
Lebanon and Syria to Anatolia, Arabia, the Persian Gulf, and the Iranian Plateau responds to broad economic, 
strategic and military objectives, which are part of a longstanding Anglo-American and Israeli agenda in the 
region. A wider war in the Middle East could result in redrawn borders that are strategically advantageous to 
Anglo-American interests and Israel (Nazemroaya, 2016). 

Dividing Middle Easterners along ethno-religious lines has a deeply troubled history. The unfolding situations in 
Iraq and Libya have only grown to show that intervention aimed at regime change rarely leads to positive 
results and even empowering more radical forces to take over the country. As countries interested in 
protecting their own interests consider carving up Syria, the history of partition in the region highlights the 
problem with dividing people along ethno-religious lines. There’s little reason to believe similar ‘last-ditch’ 
plans for Syria would be any different. So it is noteworthy that Israel is endorsing its Plan B for Syria just when 
its enemies are making it plain that Plan A “Assad Must Go” is not happening any time soon. John Kerry, 
the former US secretary of state, has warned that if the ceasefire fails, the US might have to consider a Plan B—
namely a partition of Syria. Israel has expressed similar doubts that the ceasefire will hold. In general, Israel 
ideally prefers regime changes that result in the installation of stable puppets. That is Plan A. But Plan B is to 
Balkanize Syria. Better to divide and conquer than to countenance a “rogue” (independent) neighbour 
(Sanchez, 2016). 

 

 

 

http://www.globalresearch.ca/author/mahdi-darius-nazemroaya
http://www.dansanchez.me/feed/syrians-deserve-self-determination
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/23/john-kerry-partition-syria-peace-talks
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Greater Israel Project and its Defence 

Former defence minister of Israel Moshe Ya’alon suggested that Syria is “going to face chronic instability for a 
very, very long period of time” that could result in a number of enclaves, such as “Alawistan,” “Syrian 
Kurdistan,” “Syrian Druzistan,” and so on. Ram Ben-Barak, director-general of Israel’s Intelligence Ministry, 
went as far as to describe partition as “the only possible solution.” (Quartz, 2016)  I would personally argue that 
much of the hatred we have seen rise in the MENA – Middle East and Northern Africa, over the past decades, 
stem from Western powers’ desire to fragment, divide and segregate to better manipulate nations, and play 
communities against each other. This grand Balkanization of the Middle East the Yinon Plann laid out in the 
1980s was not just another political exercise 

In 1982, Oded Yinon, the former senior official with the Israeli Foreign Ministry famously wrote in his book that 
every Arab conflict is in Israel’s interests. As he continues he was specific on his wish list for Syria: 

“The dissolution of Syria and Iraq later on into ethnically or religiously unique areas such as in Lebanon is 
Israel’s primary target on the eastern front in the long run, while the dissolution of the military power of those 
states serves as the primary short term target. 

“Syria will fall apart, in accordance with its ethnic and religious structure into several states…so that there will 
be a Shiite Allawi state along its coast, a Sunni state in the Aleppo area, another Sunni state in Damascus hostile 
to its northern neighbour, and the Druzes, who will set up a state, maybe even in our Golan   and certainly in 
the Hauran and in northern Jordan. (...) This state of affairs will be the guarantee for peace and security in the 
area in the long run, and that aim is already within our reach today” (Yinon, 1982). 

This is an Israeli strategic plan to ensure Israeli regional superiority through the Balkanization of the 
surrounding Arab states into smaller and weaker states, it also known as the Yinon Plan. The biggest winner 
from Syria’s Balkanization would of course be Israel. Interviewed February 2016 in Davos, Israel’s Prime 
Minister Benjamin Netanyahu told the Jerusalem Post of his “doubts” that “a unitary Syrian state can ever re-
emerge. “I wish it could happen, but I’m not sure you could put Humpty Dumpty back together again,” he said. 
“I’d say the best result you might be able to get is a benign balkanization, benign cantonization in Syria. That’s 
as good as you’re going to get.” (Heard, 2016) Carving up Syria into bite-sized semi-autonomous sectarian 
enclaves is under discussion which would be yet another mistake among the multitude negatively impacting 
Syria throughout its recent history. 

As British writer Ben Judah argues, “Israel welcomes chaos on its borders” because it is less threatened by “an 
ethnic patchwork” of enclaves inhabited by homogenous groups (Druze, Kurds, Shi’a, and Sunnis) than by the 
militarized states created by the 1916 Sykes–Picot Agreement (Judah, 2015). 

At a June 19 2015 event at the University of Michigan’s Gerald R. Ford School of Public Policy, former US 
Secretary of State Henry Kissinger touched upon an alarming new refrain in western discourse on Middle East 
outcomes; a third strategy, if all else fails, of redrawn borders along sectarian, ethnic, tribal or national lines 
that will shrink the political/military reach of key Arab states and enable the west to reassert its rapidly-
diminishing control over the region. This is what Kissinger says about Syria and Iraq: 

“There are three possible outcomes in Syria. An Assad victory. A Sunni victory. Or an outcome in which the 
various nationalities agree to co-exist together but in more or less autonomous regions, so that they can’t 
oppress each other. That’s the outcome I would prefer to see. But that’s not the popular view…First of all, Syria 
is not a historic state. It was created in its present shape in 1920, and it was given that shape in order to 
facilitate the control of the country by France, which happened to be after UN mandate…The neighbouring 
country Iraq was also given an odd shape, that was to facilitate control by England. And the shape of both of 
the countries was designed to make it hard for either of them to dominate the region” (Narwani, 2015). 

As he understood that the key to dismembering a nation was attacking its national identity.  This entails 
attacking the history from which this identity is based. At Michigan University Kissinger stated that he would 
like to see Syria Balkanized, asserting that Syria is not a historic state and is nothing but an invention of 
the Sykes-Picot agreement in the 1920’s. Interestingly, Kissinger is using the same narrative as ISIS, who 
also claim that Syria is a colonial construct. In fact, ISIS has been a key tool for Kissinger and the promoters of 
the project of a New Middle East, as ISIS has waged a campaign of destruction against both Syrian and Iraqi 
historical sites (Susli, 2016). 

http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-israel-idUKKCN0VN0C4
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/28/kissinger-syria_n_3512659.html
http://english.al-akhbar.com/node/16566
http://www.history.com/this-day-in-history/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement
http://www.newyorker.com/books/page-turner/iraq-syria-poetic-imagination
http://journal-neo.org/2015/07/18/the-agenda-behind-isis-cultural-genocide/
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Iran has been one of Syria’s closest allies and since Bashar Assad rose to power, these ties have only 
strengthened. Syria has allied itself with Iran and relied on it even more during this conflict out of its sectarian 
affinity. Both countries thrive on their anti-Western rhetoric which has only served the purpose of creating 
hatred towards the West and gaining domestic support though uniting people against a common enemy. 
Despite the fact that they have opposing ideologies, with Syria advocating secularism and Iran a theocracy, 
both regimes allied over their mutual points of contention with Western powers such as the US and Israel. The 
Iranian Revolution had an impact across the Islamic world, polarizing opinions and mobilizing sectarian 
identities. Iran has been seen as a regional threat to the predominantly Sunni authoritarian regimes in the 
Middle East. As regional regimes felt threatened by the Islamic Revolution, they sought to discredit the 
revolution in any way possible (Fanar, 2011, p.13). 

Regime change in Damascus is not the only or main way for the US and its allies to prevent Syria from standing 
with Iran. Destabilizing Syria and neutralizing it as a failed and divided state is the key. Sectarian fighting is not a 
haphazard outcome of the instability in Syria, but an assisted project that the US and its allies have steadily 
fomented with a clear intent to Balkanize the Syrian Arab Republic. Regionally, Israel above all other states has 
a major stake in securing this outcome. The Israelis actually have several publicly available documents, 
including the Yinon Plan, which outline that the destruction of Syria into a series of smaller sectarian states is 
one of their strategic objectives. So do American military planners. 

Like Iraq next door, Syria does not need to be formally divided. For all intents and purposes, the country can be 
divided like Lebanon was alongside various fiefdoms and stretches of territory controlled by different groups 
during the Lebanese Civil War. The goal is to disqualify Syria as an external player. 

Since 2006 and the Israeli defeat in Lebanon in that year there was renewed focus on the strategic alliance 
between Iran and Syria. Both countries have been very resilient in the face of US designs in their region. 
Together both have been key players for influencing events in the Middle East, from the Eastern 
Mediterranean to the Persian Gulf.  

A leaked Hillary Clinton email confirms that the Obama administration, with Hillary at the helm, orchestrated a 
civil war in Syria to benefit Israel. The new WikiLeaks release shows the then Secretary of State ordering a war 
in Syria in order to overthrow the government and oust President Assad, claiming it was the “best way to help 
Israel”. 

The email makes it clear that it has been US policy from the very beginning to violently overthrow the Syrian 
government—and specifically to do this because it is in Israel’s interests. The document was one of many 
unclassified by the US Department of State under case number F-2014-20439, Doc No. C05794498, following 
the uproar over Clinton’s private email server kept at her house while she served as Secretary of State from 
2009 to 2013.  The email makes it clear that it has been US policy from the very beginning to violently 
overthrow the Syrian government—and specifically to do this because it is in Israel’s interests. 

“The best way to help Israel deal with Iran’s growing nuclear capability is to help the people of Syria overthrow 
the regime of Bashar Assad,” Clinton forthrightly starts off by saying. Even though all US intelligence reports 
had long dismissed Iran’s “atom bomb” program as a hoax, Clinton continues to use these lies to “justify” 
destroying Syria in the name of Israel. She specifically links Iran’s mythical atom bomb program to Syria 
because, she says, Iran’s “atom bomb” program threatens Israel’s “monopoly” on nuclear weapons in the 
Middle East. If Iran were to acquire a nuclear weapon, Clinton asserts, this would allow Syria to “go nuclear as 
well,” all of which would threaten Israel’s interests. Iran’s nuclear program and Syria’s civil war may seem 
unconnected, but they are. What Israeli military leaders really worry about — but cannot talk about — is losing 
their nuclear monopoly. An Iranian nuclear weapons capability would not only end that nuclear monopoly but 
could also prompt other adversaries, like Saudi Arabia and Egypt, to go nuclear as well. The result would be a 
precarious nuclear balance in which Israel could not respond to provocations with conventional military strikes 
on Syria and Lebanon, as it can today. If Iran were to reach the threshold of a nuclear weapons state, Tehran 
would find it much easier to call on its allies in Syria and Hezbollah to strike Israel, knowing that its nuclear 
weapons would serve as a deterrent to Israel responding against Iran itself. It is, Clinton continues, the 
“strategic relationship between Iran and the regime of Bashar Assad in Syria” that makes it possible for Iran to 
undermine Israel’s security. 

This would not come about through a “direct attack,” Clinton admits, because “in the thirty years of hostility 
between Iran and Israel” this has never occurred, but through its alleged “proxies.” The end of the Assad 
regime would end this dangerous alliance. Israel’s leadership understands well why defeating Assad is now in 

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18328#efmADMAFf
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its interests. Bringing down Assad would not only be a massive boon to Israel’s security, it would also ease 
Israel’s understandable fear of losing its nuclear monopoly. Then, Israel and the United States might be able to 
develop a common view of when the Iranian program is so dangerous that military action could be warranted. 
Clinton goes on to assert that directly threatening Bashar Assad “and his family” with violence is the “right 
thing” to do: In short, the White House can ease the tension that has developed with Israel over Iran by doing 
the right thing in Syria. With his life and his family at risk, only the threat or use of force will change the Syrian 
dictator Bashar Assad’s mind. The email proves—as if any more proof was needed—that the US government 
has been the main sponsor of the growth of terrorism in the Middle East, and all in order to “protect” Israel 
(Tabatabai, 2016). 

Conclusion  

The Syrian civil war is a disaster of historic proportions that shows no sign of ending anytime soon. The latest 
figures released by the Syrian Centre for Policy Research (SCPR) suggest that it has killed nearly half a million 
people. Throughout all this carnage, only one country that borders Syria has managed to remain largely 
immune to the side effects of the war. That country is Israel. With constant fighting on the other side of the 
border, life in the Israeli-controlled part of the Golan Heights and in the Galilee goes on much as before the 
Syrian war began in 2011. This is not simply the result of good luck. It represents a quiet but notable success for 
an Israeli policy pursued over the last four years. This policy avoids taking sides on the larger question of who 
should govern Syria. Instead, Israel has sought to forge local alliances with rebel elements close to the border in 
order to prevent Iran and its allies from establishing a new platform for attacks on Israel, and keep Islamic 
State-aligned. 

Israel has several principal objectives in the Syria conflict, including minimizing Iranian and Russian influence in 
Syria, blocking the transfer of advanced weapons to Hezbollah, preventing Syria from posing a credible military 
threat to Israel or permitting Iran to do so, undermining the legitimacy of Syria’s claims to the Golan Heights, 
and preventing Sunni militants from establishing infrastructure or operational bases along Israel’s border. But 
mainly Syria is all about Iran for Israel. As if Tel Aviv has nothing to do whatsoever with the events inside Syria, 
Israeli commentators and analysts are now publicly insisting that Israel needs to deal with Iran by intervening 
inside Syria. The Israeli political and security establishments have been beset by differences over the Syrian war 
since it first broke out. Prior to the war, a powerful body of opinion within the country’s defence establishment 
regarded the regime of Bashar Assad as the “weakest link” in an Iran-led regional axis. The hope was that a 
blow could be dealt to the Iranians by tempting the non-Shia, non-ideological Assad regime away from its 
alliance with Iran and toward a pro-U.S. stance, mainly through Israeli territorial concessions on the Golan 
Heights. 

The support of Iran and Russia was clearly of central importance to the Assad regime.   However, as Sunni 
Islamist and jihadi forces rose to prominence in the course of 2012-13, and Iranian and Russian assistance kept 
Assad in place, a “minority” view emerged. It held that the rise of Salafi jihadist forces among the Syrian rebels 
meant that the overall victory of the rebellion would not be in Israel’s interest. It further posited that the Sunni 
Islamists had become the greater danger to Israel. This view failed to win the support of the policymaking elite. 
The Sunni Islamist threat was recognized, but the primacy of the Iranian threat remained. It is an open secret in 
Israel that the country maintains relations with Sunni rebel elements in the area adjoining the border. The 
reason is to ensure that they remain the dominant force on the border, rather than elements aligned with the 
Assad regime, Iran, or Hezbollah. The precise nature of the assistance afforded the rebels is not known. This 
quiet policy of cooperation, which has kept the Iranians, the regime, and Hezbollah away from the border, has 
of course been accompanied by more kinetic action on the part of Israel. This has included action close to the 
border to prevent Iranian-led attempts to construct infrastructure to facilitate attacks on the Golan Heights. 

The result has been a synthesized view that goes something like this: Iran and its allies, of which the Assad 
regime in Syria is one, remain the most potent and dangerous threat facing Israel. As such, the primary goal of 
Israeli policy should be to prevent Iranian gains, and stop Iran and its allies from using the situation in Syria to 
improve their position against Israel. But given the nature of the rebellion against Assad and the forces 
dominating it, their victory could also be harmful to Israel. There is a danger that Assad’s fall could produce a 
Sunni Islamist regime no less hostile than Iran, and perhaps more determined to act on this hostility. The 
ongoing engagement of Iran and Hezbollah in the Syrian war itself provides an inadvertent benefit to Israel. 
Hezbollah probably has around 10,000 fighters deployed in Syria at any given time. The movement has left over 
1,000 dead in the war. Hezbollah has forces deployed in the northern Bekaa area to hold off the ongoing 

http://scpr-syria.org/publications/policy-reports/confronting-fragmentation/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

107 

 

possibility of cross-border attacks by Sunni forces. With all this to deal with, renewed aggression against Israel 
may well be a luxury the movement is currently unable to afford (Spyer,2016). 

Since the kindling of the conflict inside Syria in 2011, it was recognized, by friend and foe alike, that the events 
in that country were tied to a game plan that ultimately targets Iran, Syria’s number one ally.  De-linking Syria 
from Iran and unhinging the Resistance Bloc that Damascus and Tehran have formed has been one of the 
objectives of the foreign-supported anti-government militias inside Syria. Such a schism between Damascus 
and Tehran would change the Middle East’s strategic balance in favour of the US and Israel. 

Breaking the axis between Damascus and Tehran has also been a major goal of Saudi Arabia, Jordan, and the 
Arab petro-sheikhdoms since the 1980s as part of a design to isolate Iran during the Iraq-Iran War.(Goodarzi, 
2009)  Moreover, the sectarian language being used is part of a construct; it is not a reflection of reality, but a 
reflection of Orientalist conjecture and desires that falsely stipulate that Muslims who perceive themselves as 
being Shia or Sunni are inherently at odds with one another as enemies. What is becoming apparent  is that the 
differences between Shiite Muslims and Sunni Muslims that Washington has cultivated since the Anglo-
American invasion of Iraq in 2003 are now been augmented by Kurdish sectarianism. 

It could be said that the Yinon plan had some success with the Kurdish PYD declaration of federalization. 
However, the Kurdish faction of the Syrian national coalition condemned PYD’s declaration.  Regardless, the 
declaration has no legal legitimacy. The region of Al Hasakah where a substantial portion of Syria’s oil and 
agriculture lies, has a population of only 1.5 million people, 6% of Syria’s total population. Of that, 1.5 million, 
only 40% are Kurdish, many of which do not carry Syrian passports.  PYD’s demand that the oil and water 
resources of 23 million people be given to a tiny part of its population is unlikely to garner much support 
amongst the bulk of Syria’s population. (Susli, 2016)  The conflict has destabilized the entire region, a 
development that has helped Islamic State expand its influence. 

In the present, there is no telling what will come out of this conflict or who, if anyone, will prevail. The Syria 
that existed before January 28, 2011 is unlikely to return. Once this conflict is over there will be new alliances 
and allegiances, the socio-economic landscape will have morphed, and its population distribution will have 
changed. There is much debate on the future of Syria and what will be left of this state when the war is over. 
The social, economic, religious, ethnic, and political conditions within Syria that have evolved from this conflict 
may lead to a breakdown of the national landscape, whereby Syria could undergo a de facto partitioning of its 
districts. The partitioning of Syria might cause sectarian differences to become more inflamed and further 
destabilize the country.  The partitioning of Syria may be a temporary evolution of the present hostilities. There 
isn’t an appetite for institutionalizing the new borders among international actors, and although the Syrian 
state would be broken up initially, the struggle wouldn’t end there. Instead, this conflict will mutate to a new 
form in the post-Syrian society. Partitioning could have serious implications for its neighbours, but it also raises 
new challenges for the Arab Peace Initiative and for any future settlement between Israel and Syria on the 
Golan Heights. With the break-up of Syria, technically there would no longer be a state for Israel to negotiate 
with, so with the chaos ensuing in Syria, the war is indirectly causing Bashar’s regime to lose any hold that it 
once had on the Golan, while providing Israel with the opportunity to build up its presence and hold on the 
territory. 

Destabilizing Syria and neutralizing it as a failed and divided state is the key. Sectarian fighting is not a 
haphazard outcome of the instability in Syria, but an assisted project that the US and its allies have steadily 
fomented with a clear intent to balkanize the Syrian Arab Republic. Regionally, Israel above all other states has 
a major stake in securing this outcome. As previously mentioned the Israelis actually have several publicly 
available documents, including the Yinon Plan, which outline that the destruction of Syria into a series of 
smaller sectarian states is one of their strategic objectives. So do American military planners. 

Like Iraq next door, Syria does not need to be formally divided. For all intents and purposes, the country can be 
divided like Lebanon was alongside various fiefdoms and stretches of territory controlled by different groups 
during the Lebanese Civil War. The goal is to disqualify Syria as an external player.  Syria’s civil war will linger, 
probably for years. Innocents will keep dying. Significant parts of the country will remain outside the control of 
Damascus and its Russian and Iranian allies. However, the Assad regime has prevailed, thanks to Moscow. It will 
survive and the Middle Eastern balance of power has shifted to Russia’s advantage. 

Should Russian support to the Syrian government merely enable a stalemate rather than a newly empowered 
Assad regime, it could end up benefiting Israel; if Syrian, Iranian, and Hezbollah forces remain tied up in a long-
term struggle for Syria, they are less able to threaten Israel directly from entrenched positions in Syrian 

http://aranews.net/2016/03/kurdish-national-council-syria-condemns-federalism-declaration-kurdish-rival/
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-battle-for-syrias-al-hasakah-province
http://sahipkiran.org/2014/08/05/kurdish-population-in-syria/
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territory. Israel’s objective is to ensure that the Assad regime remains weak enough that it cannot threaten 
Israel directly or allow Iranian and Hezbollah forces to operate freely, particularly along the Israeli–Syrian 
border. A decisive Assad victory would enable Iran and Hezbollah to continue operating in the region with 
impunity. Israel does not, however, want to promote the collapse of the Assad regime, which could lead to a 
free-for-all in which extremists—when they are not busy fighting each other—could turn their attention toward 
Israel. If Assad were to fall, a single Syrian group or coalition— perhaps ISIS, or perhaps a group supported by 
an outside power, such as Russia, Turkey, or even the United States—could consolidate control over a large 
portion of Syrian territory. After doing so, such an entity could—even in defiance of its foreign patrons— 
actively seek a conflict with Israel as a means of establishing its legitimacy in the broader Arab or Muslim world.  
“For Israel, there is therefore some logic to preferring the survival of a weakened devil it knows to the 
uncertainty of the emergence of a devil it does not. Assad’s conventional armed forces do not pose a military 
threat to Israel, even with assistance from Iran and Russia, and Assad has proven to be both predictable and 
deterrable in ways that Sunni jihadist groups are not (Koplow, 2015 ). 

RAND Corporation’s international policy analyst Larry Hanauer states that  “A lingering stalemate—a situation 
in which Assad survives in Damascus but has limited presence in or influence over other parts of the country, 
particularly in the south—could enable a weakened Assad to keep a lid on instability without posing much of a 
threat to Israel. In such a case, Iran would have only an increasingly tenuous foothold in the Levant and would 
likely focus its efforts on bolstering its Syrian ally rather than on threatening Israel. ” (Hanauer, 2016) Assad’s 
collapse would likely lead to the Balkanization of the country into a multiplicity of fiefdoms, some of which are 
likely to be hostile to Israel or permit anti-Israeli activity. Continued stalemate in Syria could advance Israel’s 
interests more than any decisive outcome. 
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Özet: Sağlık bilgi ve teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ülkelerin demografik yapılarının değişmesi sağlıkta kaynak 
kullanımını artırmaktadır. Artan beklenti ve yükselen maliyetler bireylerin sunulan sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanmasını engelleyerek ve sağlık hizmetlerinde verimsizliği artırarak ülkeleri yeni reformlar yapmaya zorlamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı 2002 yılı acil eylem planıyla başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetlerinin sunum ve 
finansmanında meydana gelen değişimi analiz etmektir.  Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte sağlık hizmetlerine erişim 
olanakları artarken, kamudan özel kesime doğru kaynak aktarımının fazla olması sağlık hizmetlerinde karlılık oranlarını 
artırarak sağlık sektörünün piyasaya açılma sürecini hızlandırmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Sistemleri 

Jel Kodu: 10, I11, I18 

Health  Transformation Program and  Health  Services in Turkey 

Abstract: Development of health information and technology and change of countries demographic structures is increasing 
use of resource in the health sectör. Rising expectation and costs constrains countries to make new reforms by preventing 
individuals from adequately utilizing the health services offered and by increasing inefficiency in health services. The 
purpose of this study is to analyze  the change in the presentation and financing of health services through the Health 
Transformation Program initiated by the 2002 emergency action plan. Access to health services has increased along with 
the Health Transformation Program. The excessive transfer of funds from the private sector to the private sector 
accelerated the opening of the health sector to the market by increasing profitability rates in health services. 

Key Words: Health Transformation Program, Health Services, Health Systems 

Jel Codes:I10, I11, I18 

Giriş 

16 Eylül 2002 tarihinde açıklanan 58. Hükümetin acil eylem planında ilk kez dile getirilen Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’yla sağlık hizmetlerinin piyasaya açılma sürecinin başlangıcı olarak görülse de bu program, kökenleri 
1990’lı yıllara dayanan ancak alınan kararların uygulamaması nedeniyle gecikmeli olarak yürürlüğe giren ve 7. 
Kalkınma Planı’nda dile getirilen  reform sürecinin ivedi olarak uygulamaya konulduğu  bir programdır. Yani 
aslında sağlık hizmetlerinde piyasaya açılma çabaları 2000’li yılların başlarında değil, 1990’lı yılların başlarında 
gündeme gelmiştir.  2003-2009 yılları arasında Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve 2009-2014 yılları arasında Sağlıkta 
Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi olmak üzere iki aşamalı uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı 
sekiz ana bileşenden oluşmaktadır. Bu ana bileşenler içerisinde planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı, 
herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi; 
bilgi ve beceri ile donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü; sistemi destekleyecek eğitim ve bilim 
kurumları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon; akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde 
kurumsal yapılanma; karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlayan sağlık bilgi sistemleri gibi temel uygulamalar 
bulunmaktadır (Aktel ve diğerleri, 2013: 41). 

 Ambulans hizmetlerinin ücretsiz yapılması, ödeme yapılmadığı için hastaların hastanede rehin tutulması 
sisteminin ortadan kaldırılmasına yönelik mekanizmaların uygulanması, toplam kalite yönetiminin Sağlık 
Bakanlığı’nda uygulanması, performansa dayalı ödemelerin 10 Sağlık Bakanlığı hastanesinde pilot olarak 
uygulanması,  kızamığa karşı ulusal bağışıklama kampanyası bağlamında aşılama günlerinin organize edilmesi, 
bireysel performansa dayalı ödeme sistemlerinin Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında uygulamaya geçirilmesi,  
Maliye Bakanlığı kararnamesi uyarınca geri ödeme karalarından sorumlu Geri Ödeme Komisyonu’nun 
kurulması, hekim seçme hakkının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanması, ülke çapında gebelere demir 
desteği sağlanması (World Bank ve OECD, 2008)  Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında başta SSK hastaneleri 
olmak üzere bütün kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Yeşil kart sahiplerinin hakları 
genişletilmiş, kart sahiplerinin ayakta tedavi kapsamında görecekleri sağlık hizmetleri ile ilaç giderleri de devlet 
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tarafından karşılanmıştır.  İlaçtaki KDV oranları düşürülmüş ve ilaç fiyatlandırma sistemi değiştirilmiştir. 
Köylerde de 112 acil sağlık hizmeti sunulmaya başlanmış, istasyon sayıları artırılmış, ambulanslar son 
teknolojiyle donatılmıştır. Sisteme hava ve deniz taşıma araçları da eklenmiştir. Başta koruyucu sağlık ve ana-
çocuk sağlığı olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, çağdaş sağlık anlayışının temel 
unsurları arasında yer alan aile hekimliği uygulaması başlatılarak tüm ülkede yaygınlaştırılmıştır. Bulaşıcı 
olmayan hastalıklara bağlı olarak sağlığın bozulmasını ve erken ölümleri önlemek için kapsamlı programlar 
hayata geçirilmiş,  bu kapsamda kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları, 
felç, böbrek yetmezliği başta olmak üzere, belirli hastalıklar için ulusal programlar planlanarak uygulamaya 
konulmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2012: 25-27). 

Bu çalışmada Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunum ve finansmanında meydana 
gelen dönüşüm süreci ele alınmış, programın hem arz hem de talep yönünden ortaya çıkardığı sonuçlar tek tek 
incelenmiştir. 

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 

Sağlık hizmetleri tedavi edici sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve  rehabilitasyon hizmetleri olmak 
üzere üçe ayrılmakta,  tedavi edici sağlık  hizmetleri de kendi içinde birinci basamak sağlık hizmetleri, ikinci 
basamak sağlık hizmetleri ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri olmak üzere alt basamaklar halinde 
sunulmaktadır. Türkiye’de tedavi edici sağlık hizmetleri ön plandadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri alt 
basamaklar halinde incelendiğinde ise birinci basamak sağlık hizmetlerine ağırlık verildiği görülmektedir.  
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başlamadan önce birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık ocakları, 
anne çocuk sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri, kamu hastanesi poliklinikleri, SSK sağlık istasyonları ve 
dispanserleri, kamu hastanesi poliklinikleri,  muayenehaneler ve farklı büyüklükte çok çeşitli diğer kamu 
dispanserleri ile vakıf poliklinikleri (Sağlık Bakanlığı, 2004: 10)  tarafından sunulurken, İkinci basamak sağlık 
hizmetleri devlet hastaneleri, özel hastaneler  ve askeri hastaneler tarafından, üçüncü basamak sağlık hizmetleri 
ise üniversite hastaneleri,  eğitim hastaneleri ve araştırma merkezleri tarafından sunulmaktadır.  Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile birlikte aile hekimliği sistemine geçilerek sağlık ocakları tamamen kapatılmış, aile 
hekimliği birimlerine ilave olarak aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezleri kurulmuştur. Tablo 1’de 
birinci basamak sağlık kuruluşlarının yıllara göre dağılımı verilmektedir 

Tablo 1. Birinci Basamak Kuruluş Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:117). 

Tablo 1 incelendiğinde 2002 yılından sonra sağlık sektörü organizasyonunda değişiklik yapıldığı görülmektedir. 
2002 yılında 5055 tane sağlık ocağı varken, 2002 yılından sonra rakamsal bir değer verilmemesi bu durumun 
göstergesidir.  Sağlık ocakları sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte aile hekimliği merkezi, aile sağlığı merkezi 
ve toplum sağlığı merkezlerine dönüştürülmüştür. 2010 yılında 20.185 (Sağlık Bakanlığı, 2014: 90)  aile hekimliği 
varken,  2011 yılında % 15 artarak 20.216’ya yükselmiştir. Bu artış 2014 yılına kadar kesintisiz bir şekilde devam 
etmekte ve aile hekimliği sayısı 2014 yılında 21.384’e, 2015’te 21.696’ya yükselmektedir. Yıllar itibariyle toplum 
sağlığı merkezi sayısı incelendiğinde toplum sağlığı merkezi sayısının 957’ den 970’e yükseldiği görülmektedir.  
İncelenen dönemde sağlık evi sayısının yaklaşık olarak iki arttığı buna rağmen AÇSAP merkezi ve veremle savaş 
dispanseri sayısının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir.  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın devamı niteliğinde 
olan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Sağlık Bakanlığı’nca başlatılan merkez taşra teşkilatının 
yeniden yapılandırılması kapsamında verem savaş dispanserleri toplum sağlığı merkezlerine bağlanmıştır. 
Tüberküloz Kontrol Programı’yla Tüberküloz insidans hızının düşmüş olması da Verem Savaş Dispanserleri’nin 
kapatılmasında etkili olmuştur.  (http://www2.tbmm.gov. tr/d24/7/7-21706sgc.pdf,16.10.2016). Tablo 2 2003- 
2013 dönemi boyunca kapatılan ve açılan dispanser sayılarını vermektedir.  Ele alınan dönem itibariyle  
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kapatılan dispanser sayısı 110, açılan dispanser sayısı 12’dir. Kapatılan verem savaş dispanserlerinin görevleri 
halk sağlığı müdürlüğünün uygun gördüğü diğer verem savaş dispanserleri tarafından yürütülmektedir. 

Tablo 2. Yıllara Göre Kapatılan ve Açılan Veremle Savaş Dispanseri Sayısı 

 
Kaynak : http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-21706sgc.pdf(16.10.2016) 

İncelenen dönemde KETEM sayısının yaklaşık olarak iki katına ulaşmış olması bu dönemde özellikle kanseri 
önlemeye yönelik politikalara ağırlık verildiğini göstermektedir.  İlave olarak 2013 yılında halk sağlığı 
laboratuarları açılmıştır. 2015 yılı itibariyle halk sağlığı laboratuarı sayısı 83’tür.  Halk Sağlığı laboratuarları 
koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kurulan ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan faktörleri 
tespit etmek amacıyla kurulmuş birimlerdir.  

 
Grafik 1.Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı (2015) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:93).  

Grafik 1’de yıllara ve sektörlere göre hastane sayıları verilmektedir. Grafik 1 incelendiğinde 2002 yılında Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastane sayısı 773 iken,  bu rakamın 2010 yılında 843’e yükseldiği (Sağlık bakanlığı 2014: 75),  
2011 ve 2012 yıllarında azaldığı görülmektedir. 2012 yılında 832 iken 2013 yılında 854’e, 2014 yılında 866’ya 
yükselmiş, 2015 yılında 865’e düşmüştür. Rakamlar incelendiğinde üniversite hastanesi sayısının 50’den 69’a 
yükseldiği görülmektedir. Özel hastane sayısındaki artış dikkat çekicidir. Özel hastane sayısı 2002 yılında 271 
iken, 2010 yılında 489’a yükselmiştir. 2014 yılında özel hastane sayısı 556’ya 2015 yılında 562’ye, ulaşmıştır. 
Türkiye'de sağlık sektöründeki büyüme potansiyeli, bu sektöre artan yerli ve yabancı sermaye ilgisinin başlıca 
nedenidir. Sağlık alanı öncelikle henüz olgunlaşmamış bir pazar olarak önemli bir büyüme potansiyeli 
sunmaktadır. Yatak kapasitesi, kişi başına düşen doktor ve hemşire sayıları ile kişi başı sağlık harcamaları 
açısından Türkiye'de sağlık hizmetleri, OECD ülkelerinin gerisinde kalmaktadır .Ayrıca, yaşlı ve yetişkin nüfus 
payının artması, gelecekte sağlık hizmetlerine büyüyecek talebi işaret etmektedir. Üçüncü olarak yükselen kişi 
başına gelirle, son yıllarda sağlık hizmeti satın alma gücünün artması sonucu, özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanan kişi sayısının arttığı görülmektedir. Son olarak, Türkiye'ye sağlık turizmindeki artan talep gibi, sektöre 
uluslararasılaşmanın sunduğu fırsatlar, sektörün büyüme potansiyelini arttırmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 
2000'lerin başlarında yaşanan kriz sonrasında çok sayıda yeni sermayenin ana uğraş alanlarını çeşitlendirmek 
üzere sağlığa girdikleri gözlemlenmiştir. Bu yönelimi hızlandıran asıl etken ise, Dünya Bankası’nın gözetiminde 
uygulamaya sokulan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sunduğu fırsatlar olmuştur(Gültekin Karakaş ve Yusufi 
Yılmaz, 2011:92). Sosyal güvenlik reformu ve Türkiye’nin görece artan refah düzeyi de özel hastane sayısında 
artışa neden olmuştur (Aytekin, 2016: 135). Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulanmaya başlamadan önce devlet 
hastaneleri SSK’lı hastaya, SSK hastaneleri devlet memuru ve Bağ Kur hastasına bakmazdı. Devlet memuru, SSK 
ve Bağ Kur hastanelerinin özel hastanelere gidebilmesi için ancak ücret mukabilinde gerçekleşir; özel 
hastanelerde yazılan reçeteler resmi olarak kabul edilmezdi. Bağ Kur hastalarının özel hastanelerde sadece 
operasyon ve yatan hasta ücretleri ödenmekteydi (Müstakil İş Adamları Derneği, 2007: 68-69). Genel sağlık 
sigortası sisteminin en önemli hususlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük ölçüde genişletilmiş 
olmasıdır. Önceki sistemde sadece zorunlu sigortaya tabi kimselerin sağlık sigortası sisteminden yararlanması 
sağlanmakta iken yeni sistem ile özel sağlık sigortası sisteminde olduğu gibi, işsiz bir kimse de olsa, zorunlu 

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-21706sgc.pdf
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sigortaya tabi olmadan prim ödemek suretiyle sağlık sigortası kapsamına girmekte ve devlet tarafından güvence 
altına alınmaktadır (Pekten, 2006: 119).   

Sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının kolaylaştırılması, insanların özel hastanelerden yararlanma olanaklarının 
iyileştirilmesi ve kamunun özel sektöre ayırdığı kaynak miktarındaki artış özel sağlık kuruluşlarının sayısının 
artmasına ve özel sektöre kaynak aktarılmasına zemin hazırlamıştır. Sağlıkta Dönüşüm ile  sağlık  sistemi kamu 
kaynaklarının özel sektöre aktarılması şeklinde yapılandırılmıştır. Özel sektöre kaynak aktarımı 2001-2007 
döneminde 10 kat artmıştır. Yine SGK’nın 2002-2008 sürecinde devlet ve üniversite hastanelerine yaptığı 
ödemeler % 300-400 artarken, özel hastanelere yapılan ödemeler % 1100 artmıştır. Nitekim özel sektörün 
desteklenmesi sonucu 2003 yılında özellerin sağlık hizmetlerindeki payı % 8 iken 2009 itibari ile % 30 olmuştur 
(http: //www.isparta.dr.tr/yonetim/uploads/kitapcik/Ankara.doc, 18.01.2017).   

 
Grafik 2.Yıllara ve Sektörlere Göre Nitelikli Yatak Sayısı (2015) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları, s.. 

Grafik 2 yıllara ve sektörlere göre nitelikli yatak sayısını vermektedir. 2002 yılında sağlık bakanlığına bağı 
hastanelerdeki nitelikli yatak sayısı 6.839 iken,  üniversite hastanelerindeki nitelikli yatak sayısı 6.402’dir. Özel 
hastanelerde 5.693 tane nitelikli yatak bulunmaktadır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki 
nitelikli yatak sayısı 35.747’ye, üniversitelerdeki nitelikli yatak sayısı 11.501’e, özel hastanelerdeki nitelikli yatak 
sayısı 21.235’e yükselmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2014: 76). 2014 yılında ise sektörlere göre nitelikli yatak sayısının 
yaklaşık olarak % 42 arttığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde nitelikli yatak sayısı 2014 
yılında 55. 786’dır. Üniversite hastanelerinde 18.975, özel hastanelerde 31.518 adet nitelikli hastane yatağı 
bulunmaktadır.  Ele alınan dönem boyunca Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane sayısında önemli bir değişme 
yokken, nitelikli yatak satısının önemli oranda arttığı görülmektedir. İlave olarak özel hastane sayısı 2 kat artmış 
olmasına rağmen, özel hastanelerde nitelikli yatak sayısının Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere kıyasla daha 
düşük olması dikkat çekicidir.  İlave olarak nitelikli yatak sayısının toplam yatak sayısına oranla daha fazla arttığı 
görülmektedir. Nitelikli yatak sayısının toplam yatak sayısına göre daha hızlı artmasının sebebi hastanelerde 
koğuş sisteminden banyosu tuvaleti içinde olan oda sistemine yani nitelikli oda sistemine geçmesinden 
kaynaklanmaktadır. (Nitelikli yatak içinde tuvalet, banyo, en fazla iki hasta yatağı olan televizyon, telefon, 
yemek masası etejer ve refakatçi koltuğu bulunan odalardır)(Sağlık bakanlığı, 2014: 3)  

Tablo 3. Yıllara Göre Yataklı Tedavi Kurumlarında Cihaz sayıları 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:108)  

Yıllara göre cihaz sayıları incelendiğinde Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte cihaz sayılarının da önemli 
ölçüde arttığı görülmektedir. 

 

 

http://www.isparta.dr.tr/yonetim/uploads/kitapcik/Ankara.doc
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Tablo 4. Sektörlere Göre Yataklı Tedavi Kurumlarında Cihaz Sayıları (2015) 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:108)  

Tablo 4 sektörlere göre cihaz sayılarını vermektedir. Hastanelerde toplam 794 tane MR aleti varken, 1119 tane 
bilgisayarlı tomografi, 5.518 ultrason aleti, 4.015 adet Doopler ultrasın, 1.897 tane EKO, 896 adet mamografi 
bulunmaktadır.  Özel sektörde MR, BT ve mamografi cihazları daha fazla iken, ultrason, doppler ultrason ve eko 
cihazları Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerde daha fazladır. Tıbbi cihazlar ileri teknoloji gerektiren nitelikli ve ileri 
teknoloji gerektirmeyen geleneksel tıbbi cihazlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Geleneksel ürünler daha kolay 
temin edilebilir olup, ucuz ve maliyeti düşük ürünlerdir. Nitelikli tıbbi cihazlar, daha çok teknoloji gerektiren, 
ARGE ve birim maliyeti yüksek, hem teşhis hem de tedavide kullanılabilen karmaşık cihazlar olup, radyografi, 
ultrasonografi ve MR gibi cihazlar örnek gösterilebilir Ülkemizde ileri teknoloji gerektiren tıbbi cihazların sabit 
maliyetlerinin çok yüksek olması ve hala kamuya dayalı ekonomik yapının devam etmesi nedeniyle ciddi yatırım 
maliyetleri gerektiren cihazlara özel sektör daha fazla yatırım yapmaktadır (Ülker, 2015).  

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Talebi 

Sağlık hizmetlerinde kişinin talebini hekim belirlemektedir.  Tablo 7, 2009-2014 dönemi itibariyle hekim sayıları, 
hekim başına düşen kişi sayıları ve hekim başına düşen hasta müracaat sayıları verilmektedir. 

Tablo 5. Hekim sayısı, Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı, Hekim Başına Düşen Hasta Müracaat Sayısı 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hekim 118641 123447 126029 129772 133775 135616 

Hekim başına düşen hasta sayısı 612 597 593 583 573 573 

Hekim başına düşen müracaat sayısı 4447 4367 4850 4791 4712 4648 
Kaynak: TÜİK 

2009 yılında hekim sayısı 118.641 iken, 2010 yılında 123.447’ye, 2011yılında 126.029’a yükselmiştir. 2014 yılı 
itibariyle hekim sayısı 135.616’dır. Hekim başına düşen hasta sayısı 2009 yılında 612 iken,  2010 yılında 597’ye 
düşmüştür. 2014 yılı itibariyle hekim başına düşen hasta sayısı 573’tür. Hekim başına düşen müracaat sayısı 
2009 yılında 4447 iken, 2010 yılında 4367’ye düşmüş,  2011 yılında 4850’ye yükselmiştir. 2011- 2014 
döneminde hekim başına düşen müracaat sayısı kesintisiz olarak azalmıştır. 2014 yılı itibariyle hekim başına 
düşen müracaat sayısı 4648’dir. 

Yıllara ve kurum türlerine göre toplam hekime müracaat sayısı verilmektedir.  Birinci basmak sağlık hizmetlerine 
başvuru sayısı 2002 yılında yaklaşık olarak 75 milyon iken, 2010 yılında 202 milyondur.  2014 yılında bu rakam 
219 milyona yükselmiş, 2015 yılında 214 milyona düşmüştür.  

Sağlık hizmetlerine başvuru sayısındaki bu artış, sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında sistem değişiminde 
kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmetlerine başvuru sayısındaki artışın bir kısmı sağlık hizmetlerine erişim 
olanaklarının kolaylaştırılmasından kaynaklanırken, bir kısmı performansa dayalı ödeme sistemine geçilmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır.  Çünkü Türkiye’deki performansa dayalı ödeme hizmet başı ödeme biçimine 
dayanmaktadır. Hizmet başı ödeme biçimi ise, ödeme yöntemleri arasında en fazla “arzın talep yaratmasına” 
yol açan bir yöntemdir (Yıldırım, 2013: 38). 

 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

115 
 

Tablo 6.  Yıllara ve Kurum Türlerine Göre Toplam Hekime Müracaat  Sayısı 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:133)  

Tablo 6 incelendiğinde ikinci basamak sağlık talebinin birinci basamak sağlık talebinden daha fazla olduğu 
görülmektedir.  2002 yılında hastanelere başvuru sayısı 124 milyon iken, 2010 yılında yaklaşık olarak 303 
milyondur.  2014 yılında bu rakam 396 milyona yükselmiştir. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri talebi daha 
düşüktür.  2002 yılında özel kliniklerde başvuru sayısı yaklaşık olarak 10 milyon iken, 2010 yılında 34 milyondur. 
2014 yılında 28 milyona düşmüştür. 

Bu noktada toplam müracaat sayısında iki temel çarpıklığa dikkat çekmekte yarar vardır. Birincisi, toplam 
müracaat sayısının Avrupa ortalamasının üstünde olması ve bu durumun siyasi aktörler ve sağlık yöneticileri 
tarafından iyi bir gösterge imiş gibi yansıtılmasıdır. Bu artışların bir kısmı gereksiz artışlar olabilir. Bunun temel 
nedenleri olarak performansa dayalı ödeme biçimi ve halkın sağlıkla ilgili bilgi ve algısının düşük düzeyde olması 
gösterilebilir. İkincisi ise, halen ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvurunun birinci basamak sağlık 
hizmetlerine göre çok yüksek olmasıdır. Bu da birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde 
kullanılmadığının bir göstergesidir (Yıldırım, 2013: 36) .  

Tablo 7. Yıllara ve Sektörlere Göre Kişi Başı Müracaat Sayısı 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:138)  

Yıllara ve sektörlere göre kişi başı müracaat sayıları incelendiğinde  2002 yılında kişi başına düşen müracaat 
sayısı 1,9 iken, 2012 yılında 4,7’ye, 2015 yılında 5,3’e yükselmiştir. Kişi başına müracaat sayısının en fazla olduğu 
hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdir. Kişi başına müracaatın en düşük olduğu hastaneler ise 
üniversite hastaneleridir. İncelenen dönem boyunca Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite 
hastanelerinde kişi başı müracaat sayısındaki artış 4 kat iken, özel hastanelerde kişi başına müracaat sayısındaki 
artış 10 kattır. Sağlıkta Dönüşüm Programı  kapsamında özel sektörün rolünün artırılmasına yönelik politikalar 
izlenmesi (Yıldırım, 2013: 39) bu artışın  temel nedenidir. Daha önce, Emekli Sandığı mensupları üniversite 
hastanelerine doğrudan müracaat ederken, SSK’lıların üniversite hastanelerine gidebilmesi için devlet 
hastanelerinden sevk almaları gerekiyordu. Bağ-Kur’lular üniversite hastanelerine gittiklerinde tedavi giderlerini 
kendileri ödeyip daha sonra fatura bedelini Bağ-Kur il müdürlüğünden talep ediyorlardı. Yeni uygulama ile 
Emekli Sandığı mensupları gibi SSK’lılar ve Bağ-Kur’lular da kurumla sözleşmeli üniversite hastanelerine 
doğrudan gidebilecekler ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu sağlık tesislerine ödenecektir 
SSK mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat ederken, Bağ-
Kur mensupları sadece yatarak tedavilerde sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebiliyorlardı. 
Emekli Sandığı mensupları ise, birinci basamak sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan, ikinci basamak özel 
sağlık tesislerine sevk ile müracaat edebiliyorlardı. Yeni uygulama ile Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan 
sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ayaktan ve yatarak tedavilerde kurumumuzla 
sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebileceklerdir (Müsiad, 2007 :17).   
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İnsanların özel sağlık kurumlarından yararlanma olanaklarının kolaylaştırılması ve SGK tarafından özel 
hastanelere yapılan ödemeler hem özel hastane sayısının artmasında hem de özel hastanelere müracaatın 
artmasında etkili olmuştur.  

 
Grafik 3.İBBS-1’e Göre İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Kişi Başına Hekime Müracaat Sayısı 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:139).  

Grafik 3 bölgelere göre 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarına kişi başı müracaat sayılarını vermektedir. Grafik 
incelendiğinde 2002 yılında kişi başına müracaat sayısının en fazla olduğu bölge Batı Karadeniz iken, 2015 
yılında kişi başı müracaat sayısının en fazla olduğu il 6,2 ile Doğu Karadeniz’dir. 2015 yılında kişi başına 
müracaat sayısının 3 kattan fazla arttığı görülmektedir. 2002 yılında 1 kişi en fazla üç defa hastaneye giderken 
2015 yılında bir kişi 5 defadan fazla hastaneye gitmektedir. 

 
Grafik 4. Sağlık Personeli Sayısı 

Kaynak: TÜİK 

*Diğer:  devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsar 

Grafik 8 2000-2015 dönemi itibariyle sağlık personeli sayısını vermektedir. Personel sayıları incelendiğinde yıllar 
itibariyle sağlık personeli sayısının kesintisiz olarak arttığı görülmektedir. 2008 yılında devlet hesabına ve kendi 
hesabına çalışan sağlık personeli sayısında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. 2008 yılında devlet hesabına ve 
kendi hesabına çalışan sağlık personeli sayısı 169.763 iken, bu rakam 2009’da 197.386’ ya yükselmiştir. 2014 
yılında devlet hesabına ve kendi hesabına çalışan sağlık personeli sayısı 229.625’tir. 2005 yılı itibariyle aile 
hekimliği uygulamasına geçilmesi bu artışın temel nedeni aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olmasıdır. 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hekim 91949 94466 97110 100853 104475 108402 113151 118641 123447 126029 129772 133775 135616

Diş Hekimi 16371 17744 17893 18149 18332 19278 19959 20589 21432 21099 21404 22295 22996

Hemşire 72393 74483 75753 78182 82626 94661 99910 105176 114772 124982 134906 139544 142432

Sağlık Memuru 50106 57416 60959 62035 67514 79441 89540 93550 99302 110862 122663 134488 149616

Ebe 41479 41662 43229 43541 44483 47175 47673 49357 50343 51905 53466 53427 52838

Eczacı 22289 22371 22608 22756 23140 23977 24778 25201 26506 26089 26571 27012 27199

Diğer 83964 101229 111646 131223 150053 167585 169763 197386 198694 209126 209736 224618 229625
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Tablo 8. Sağlık Personelinin Hizmet Birimlerine Göre Dağılımı (2015) 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:203).  

Tablo 10 sağlık personellerinin hizmet birimlerine göre dağılımın vermektedir. Hastanelerde toplam hekim 
sayısı 48.908’dir. Hastanelerden görev yapan uzman hekim sayısı 34. 677 iken, pratisyen hekim sayısı 6.301,  
asistan hekim sayısı 7.930’dur. Aile hekimliği biriminde çalışan hekim sayısı 21.384’dür.  Hastanelerde çalışan 
diş hekimi sayısı 2.265, diğer kurumlarda çalışan diş hekimi sayısı 5.375’tir. 

Tablo 9. Sağlık Personelinin Sektörlere ve Unvanlara Göre Dağılımı (2015) 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:183).  

2015 yılı itibariyle sağlık personelinin sektörlere ve unvanlara göre dağılımı incelendiğinde toplam hekim 
sayısının 77. 622 olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan personel sayısı diğer 
birimlerde çalışan personel sayısından daha fazladır.  

 
Grafik 5.Türkiye’de İlaç Sektörü 

Kaynak:  Sağlık istatistikleri yıllıkları ve IMS dataları kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yıllar itibariyle ilaç tüketim miktarlarını ve tüketilen ilaçların satış değerlerini vermektedir. İlaç tüketimi 2003 
yılında 766 Milyon kutu iken, 2005 yılında 1, 21 Milyar TL’ye,  2011 yılında 1,84 Milyar TL’ye yükselmiştir. 
İlaçların satış değeri 2003 yılında 6,2 Milyar TL iken, 2005 yılında 8,5 Milyar TL’ye,  2011 yılında 13,3 Milyar 
TL’ye ulaşmıştır. 

Tablo 10. Yıllara Göre İlaç Tüketim Miktarlarındaki Değişme (%) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Satış  Miktarı (kutu) 11,84 42,35 6,61 7,75 5,75 4,08 8,49 10,84 2,17 1,59 2,61 

Satış Değeri(TL) 24,19 10,38 11,76 16,84 9,00 9,090 -0,75 1,52 -4,51 5,51 8,95 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

satış miktarı (kutu) 0.76 0.85 1.21 1.29 1.39 1.47 1.53 1.66 1.84 1.88 1.91 1.96

satış değeri(TL) 6.2 7.7 8.5 9.5 11.1 12.1 13.2 13.1 13.3 12.7 13.4 14.6
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Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında alınan kararların ilaç tüketim miktarları ve ilaç satış değerleri 
üzerindeki etkilerini analiz etmek için yüzdesel değişimler de hesaplanmıştır. İlaç fiyatlandırma sistemi ve Kasım 
2011 ve Mayıs 2013 döneminde yapılan değişikliklerin ilaç satış hasılatını ve ilaç tüketimini önemli oranda 
etkilemiştir. 2004 yılında ilaçta KDV oranı  %18’den %8’e indirilmiş, ilaçta referans fiyatlama sistemine geçilmiş, 
yeşil kart sahiplerinin ilaç bedelleri devlet tarafından karşılanmaya başlanmıştır. 2005 yılında SSK’lılara özel 
eczanelerden ilaç alma imkanı sağlanmış, yeşil kartlı hastalardan % 20 oranından katılım payı alınmaya 
başlanmıştır. Emekli Sandığı’nda eşdeğer grubunda en ucuz ilacın %30’una kadar ödeme yapılmasını içeren 
muadil ilaç uygulamasına geçilmiş, bu oran 15 Mayıs 2006 tarihinden itibaren % 22’ye, 2009 yılında % 15’e 
düşürülmüştür.  Yine 2006 yılında ilaç harcaması takip sistemi kurularak MEDULA sistemi başlatılmıştır. Kasım 
2011’de kamu ilaç alımlarındaki iskonto oranlarının % 11’ den % 23’e çıkarılması ilaç fiyatlarının düşmesine 
neden olmuştur.  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıç dönemimde ilaç tüketim oranındaki artış  % 42 iken, 
bu oran 2005 yılında % 6’ya düşmüştür. KDV oranının düşürülmesi başlangıçta ilaç tüketim oranlarını önemli 
ölçüde artırmış, ancak  ilaç fiyatlarındaki düşme nedeniyle satış hasılatı düşmüştür. Bu durum sağlık 
hizmetlerinde arz ve talep esnekliğinin katı olması ile açıklanabilir. Bununla birlikte 2005 yılında katılım payı 
alınmaya başlaması ve referans fiyatlama uygulamasına geçilmesi ilaç tüketim miktarının oransal olarak 
azalmasına neden olmuş olabilir.  İlaç harcamaları mutlak değer olarak çok artmış gibi gözükse de diğer 
dönemlere oranla daha az artmıştır. 

 
Grafik 6.Yıllara ve Yerli/İthal Olma Durumuna Göre İlaç Tüketimi 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:170).  

Tüketilen ilaçların % 78’i yerli, % 22’si ithaldir. Ele alınan dönem boyunca ilaç tüketiminde çok değişme 
olmamıştır. Özellikle hali hazırda piyasada mevcut ilaçlar için, yurt dışından yeni ilaç girişinin kısıtlanmış olması 
yerli ilaç tüketiminin oransal olarak daha fazla olmasında etkilidir. 

 
Grafik 7.Yıllara ve Yerli/İthal Olma Durumuna Göre İlaç Harcamaları 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2015:170).  

 Yerli ve İthal olma durumuna göre ilaç harcamaları incelendiğinde yerli ilaç tüketimi oransal olarak daha fazla 
olmasına rağmen, ithal ilaçlara daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir. 

Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, çok yeni ve ileri teknoloji 
gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip ilaçlar, insülin ve kanser 
ilaçları ithal edilmektedir (Pınar, 2012: 61). İleri teknoloji kullanımı gerektiren sektörlerde sabit maliyet  daha 
yüksektir. İleri teknoloji gerektiren ilaçların ithal edilmesiyle  yükselen döviz kurlarının  da ithal ilaç 
harcamalarını artırdığı düşünülmektedir.  
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 

Türkiye’de sağlık sisteminin finansman yapısı karma özellik göstermektedir. Bir taraftan belirli bir kesim için 
sağlık sigortacılığı (Bismark Modeli) uygulanırken diğer taraftan kamu yardımı (Beveridge Modeli) modeli 
uygulanmakta ve sistemin finansmanında özel harcamalar da yer almaktadır. 

2003 yılında, Türkiye’de sağlığa ayrılan toplam finansmanın büyük kısmı (yaklaşık %60 ila %70’i) kamu 
kaynaklarından, kalan kısmı ise özel kaynaklardan elde edilmekteydi. Türkiye’de sağlık alanında yapılan kamu 
harcamaları; Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu, Diğer Bakanlıklar ve kurumlar, yerel yönetimler, devlet teşebbüsleri, devlet 
memurları ve sosyal güvenlik kurumlarınca üstlenilen harcamaları içermekteydi. Özel harcamalar; cepten 
yapılan ödemeleri, şirketler ve bireyler tarafından finanse edilen politikalara yönelik özel sağlık sigortası 
ödemelerini kapsamaktaydı (World Bank ve OECD, 2008: 20).  

2003 yılı öncesinde teminat paketleri, parçalı sosyal güvenlik sistemleri arasında farklılık göstermekteydi. 
Örneğin, SSK sigortalıları sadece SSK hastanelerini ve eczanelerini kullanabiliyorlardı. Diğer yandan, BAĞ-KUR 
sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, - Sağlık Bakanlığı hastaneleri de dâhil olmak üzere kamu ve 
özel - pek çok hizmet sunucusundan sağlık hizmeti alabiliyordu. Fakat BAĞ-KUR sigortalıları ve bakmakla 
yükümlü oldukları kişiler, ancak hizmete ihtiyaç duydukları zamandan önce - en az 90 gün – primlerini 
ödemişlerse sağlık hizmetleri alabiliyorlardı. Emekli Sandığı, sağlık sigortası sistemleri arasında en kapsamlı 
teminat paketine sahip olan kurumdu. Sosyal güvenlik primleri farklı sağlık sigorta sistemleri arasında büyük 
ölçüde benzerdi. DPT’nin sosyal güvenlik kurumları verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre 2002 
yılında, nüfusun yaklaşık %85’i bir biçimde sağlık sigortası kapsamında yer almaktaydı. Geri kalan %15’lik kesim 
ise bir sağlık sigortası kapsamında değildi ve Sosyal güvenlik primi ödemesi yapmıyorlardı. Ancak bu vatandaşlar 
da Sağlık Bakanlığının sunduğu koruyucu sağlık hizmetlerinden (aşı gibi) yararlanabilmekteydiler (Atasever, 
2014: 47).  

DPT’ye göre 2003 yılında, nüfusun yaklaşık %85’i bir biçimde sağlık sigortası kapsamında yer almaktaydı. Geri 
kalan %15’lik kesimin ise bir sağlık sigortasına erişimi yoktu ve katkı payı ödemesi yapmıyorlardı. Ancak SB ağı 
aracılığıyla sunulan koruyucu hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil tıbbi bakımları dolaylı olarak 
karşılanmaktaydı. Nüfusun %46,3’lük kesimini kapsayan SSK en büyük sigortacıydı. Bunu nüfusun %22,3’ünü 
kapsayan Bağ-Kur izliyordu, daha sonra %15,4’ünü kapsayan Emekli Sandığı geliyordu. Türkiye’de özel 
sigortaların kapsamı çok azdı Sağlık sigortası kapsamına dair bu resmî veriler, kayıtlı çalışan sayısından ziyade 
tahminlere dayalı olduğundan ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır(World Bank ve OECD, 2008: 22). Bu 
dönemde sağlık sigortacılığı ile ilgili verilerde üç önemli sorun vardı (Atasever, 2014: 48);  

1. Çoğu insan birden fazla sosyal güvenlik kurumunca sigortalanmış, bu yüzden birden fazla kayıtlı 
görünmekteydiler,  

2. Çalışan nüfus sayısı, düzenli katkıda bulunarak sosyal güvenlikten yararlanma hakkına sahip olanları 
değil programa kayıt yaptırmış herkesi gösteriyordu (bu özellikle BAĞ-KUR için geçerliydi),  

3. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sayısı kesin olarak bilinmiyordu. Bu bağlamda Türk 
sağlık sistemi sunum ve finansman bakımından oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir 

Tablo 11 2002-2013 dönemi niteliğine göre sağlık harcaması istatistiklerini vermektedir. Rakamlar 
incelendiğinde cari sağlık harcamalarının % 97’lik payla en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Ele alınan 
dönem boyunca cari sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının azaldığı, buna karşın sağlık 
yatırımlarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının arttığı görülmektedir 
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Tablo 11. Niteliğine Göre Sağlık Harcamaları (2002-2013, Milyon TL) 

 
Kaynak: Atasever, M. (2014) Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi, 
Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları, s. 90. 

2008 yılında sağlık yatırımlarının 9,4’lük payla en yüksek düzeyine ulaştığı göze çarpmaktadır. Cari sağlık 
harcamaları alt bileşenlerine ayrılarak incelendiğinde ise en yüksek harcama kaleminin personel giderleri ile ilaç 
harcamalarından oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 12. Sağlık Harcamalarının Finansmanı Sağlayan Kurumlara Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Atasever, M. (2014: 90)  

Tablo 12 finansman sağlayan sağlık kurumlarına göre sağlık harcamalarını vermektedir. 2002-2013 dönemi 
sağlık harcamalarının finansmanını sağlayanlar açısından yapısal değişikliklerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 
Bu dönemde sosyal güvenlik kurumları birleştirilmiş, devlet memurları ve yeşil kartlıların ödemeleri SGK' ya 
devredilmiştir. Buna bağlı olarak 2002 yılına göre 2013 yılında SGK’ nın sağlık harcamalarında 5,2 kata yakın 
artış olmuştur. İlaca ve diğer sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesi ve özel hastanelerin SGK’ lılara açılması bu artışın diğer önemli sebepleridir (Atasever, 2014: 90- 
91) 
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Tablo 13. Fonksiyonlarına Göre Sağlık Harcamaları 

 
Kaynak: Atasever, M. (2014: 150). 

Tablo 13 2002-2013 döneminde fonksiyonlarına göre sağlık harcamalarını vermektedir. Rakamlar 
incelendiğinde 2002-2014 yılında halk sağlığı ve aile hekimliği hizmetlerine yapılan harcamaların 885 milyon 
TL’den 7.5 milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir. Oransal olarak incelendiğinde 2002 yılında halk sağlığı ve aile 
hekimliği hizmetlerine yapılan harcamaların, toplam sağlık harcamalarına oranı % 4,7 iken, 2013 yılında 8,8’ e 
yükselmiştir. 

112 Acil sağlık hizmetlerine yapılan harcama tutarı 62 milyon TL’den 1.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Oransal 
olarak değerlendirildiğinde acil sağlık hizmetlerinin en fazla artış gösteren hizmet türü olduğu görülmektedir. 
2003 yılı döneminden sonra acil sağlık hizmetleri başvurularındaki artış, diğer sağlık kuruluşlarına başvuru 
sayısından daha fazladır. Bu durum acil sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların en fazla artan sa9lık 
harcamaları olmasında etkili olmuş olabilir. 2003 yılı sonrasında gelen yönetmelikler ile hastanelerin acil servise 
başvuran hastaları hiçbir şekilde geri çevirememeleri, acil servislerden katkı payı alınmaması, mesai saatleri 
dışında acile başvuru yapılabilmesi ve birinci basamak sağlık kuruluşlarına güven eksikliği kişilerin acil olmayan 
durumlarda da acil servislere başvurmasını etkileyen nedenlerdendir. 2005 yılında acil servislere başvuran 
hastaların yüzde 65’ini acil olmayan vakalar oluştururken bu oran günümüzde yüzde 70’lere ulaşmıştır 
(Arslanhan, 2010: 5). 

Hastane hizmetleri % 42, 3’lük payla en fazla harcama yapılan hizmet türüdür. 2013 yılında % 51,4’e 
yükselmiştir. Hastane hizmetlerini % 37’lik payla perakende ilaç hizmetleri takip etmektedir. Perakende ilaç 
hizmetlerinin sağlık harcamaları içindeki payının azaldığı görülmektedir. Katkı paylarının artırılmış olması, en 
düşük ilaç üzerinden katkı paylarının hesaplanması ve akılcı ilaç kullanımına yönelik politika düzenlemeleri bu 
azalışta etkili olmuş olabilir. 

Sonuç 

2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm programı Türk sağlık hizmetlerinde köklü bir reform 
hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Her ne kadar sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık sektöründe 
piyasa açılma döneminin başlangıcı olarak görülse de aslında Sağlıkta Dönüşüm programı 1990’lı yıllarda öne 
sürülen bir tasarının, uygulamaya konulmasından ibarettir. Sağlıkta dönüşüm Programı’yla birlikte sağlık 
hizmetlerinin sunum ve finansmanında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Aile hekimliği sistemi esasında 
koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulamadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte 
koruyucu sağlık hizmetlerini artırmaya dönük faaliyetlere ağırlık verildiği görülmektedir.  Finansman 
kaynaklarına göre sağlık harcamaları incelendiğinde kamu sağlık harcamalarının toplam sağılık harcamaları 
içindeki payı arttığı gözlenmiştir. 2002 yılında kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki 
payı % 70 iken bu oran 2013 yılında % 78’e yükselmiştir.  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık 
harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı % 13 iken bu oran 2013 yılında % 20’lere yükselmiştir. 
Fonksiyonlarına göre sağlık harcamaları incelendiğinde hastane hizmetlerine yapılan sağlık harcamalarının 
toplam sağlık harcamaları içindeki payının % 42’den % 52’ye ulaştığı, ilaç harcamalarının toplam sağlık 
harcamaları içindeki payının azaldığı, halk sağlığı ve aile hekimliği hizmetlerinin toplam sağlık harcamaları 
içindeki yapının yaklaşık iki kat arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının artırılması, kamudan 
özel sektöre aktarılan kaynak miktarının önemli ölçüde artırılmış olması hem arz hem de talep bakımından 
sağlık sektörüne duyulan ilgiyi artırmış, hekim başına düşen müracaat sayısı da bu doğrultu da artış 
göstermiştir.  Hekim başına düşen hasta sayısındaki artış her ne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
raporlarda Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarısı olarak sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyetin artışıyla 
açıklansa da esasında bu artış sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının kolaylaştırılması ve performansa dayalı 
ödeme sistemlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.  Türkiye ölüm istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de ölüme 
yol açan hastalıklar arasında kardiyovasküler hastalıkların ve kanserin en fazla ölüme yol açan hastalıklar olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda insanların gelir düzeylerine göre ve hastalık türlerine göre sağlık harcamaları 
istatistiklerinin elde edilmesi ve buna bağlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesi hem bireysel refah artışına hem 
de toplumsal refah artışına  katkı sağlayacaktır. 
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Özet: Kanser Türkiye’de en fazla ölüme yol açan hastalıklar arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra  ikinci sırada yer 
almaktadır. Koruyucu sağlık politikalarıyla kanser artış hızı azaltılmadığı takdirde kanser harcamalarının Sağlık Bakanlığı 
bütçesiyle karşılanamayacak boyutlara ulaşması beklenmektedir. Kanser insidansındaki bu artış önemli ölçüde kaynak 
israfına yol açmaktadır.  Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kanserin ekonomik maliyetlerinin ölçülmesidir.   2012 yılında SGK 
tarafından sadece ilaç harcamalarına yapılan ödeme 458 Milyon TL’dir. Bununla birlikte kanser hem emek verimliliğini hem 
de bireylerin harcanabilir gelir seviyesini azaltarak çıktı kaybına yol açmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Ekonomik Maliyet, Koruyucu Sağlık Politikası 

Jel kodu: I14, I15, C50 

Economic Costs of Cancer in Turkey 

Abstract: Cancer is the second leading cause of death in Turkey after cardiovascular diseases.  
If preventive health policies do not reduce the rate of cancer growth, it is expected that cancer expenditures will reach 
dimensions that can not be met by the Ministry of Health budget.  
This increase in cancer incidence leads to considerable resource waste. The Purpose of this study It is to measure the 
economic costs of cancer in Turkey. In 2012, the payment made by SSI to only pharmaceutical expenditures was TL 458 
Million. Cancer, however, leads to loss of output by reducing both labor productivity and the level of disposable income of 
individuals. 

Key Words:  Cancer,  Economic Cost, Preventive Health Policies 

Jel Codes: I14, I15, C50 

Giriş 

Sağlık harcamaları tıp teknolojilerindeki hızlı gelişim, pahalı ileri teknoloji kullanımı, kronik hastalıkların artması 
ve halkın bilinçlenmesi vb. gibi nedenlerle sürekli artmaktadır (Süt, 2012: 24).  Sağlığa ayrılan kaynaklar gelir 
düzeyi yüksek ülkelerde dahi kısıtlı olduğundan, sağlığın, hastalıkların, zamansız ölümlerin ekonomik boyutu 
daha da önem kazanmaktadır ve ekonomik kalkınma veya büyümedeki durgunluk ve yavaşlık sağlık sektörünün 
finansmanındaki sorunları daha da artırmaktadır. Bu bağlamda kararların somut verilere göre alınmasının 
önemi büyüktür (Beyhun ve Çilingiroğlu, 2004: 387). Maliyet analizleri rasyonel karar vermede ve maliyet sonuç 
dengelemesinde hasta / sağlık sistemi açısından sınırlı ekonomik kaynakların nasıl kullanılması gerektiği 
konusunda karar vericilere yol gösteren analizlerdir. En yaygın kullanılan türleri hastalık maliyet analizi, maliyet-
etkinlik analizi ve maliyet fayda analizidir.  Eldeki sınırlı kaynaklarla her zaman en yüksek sağlık düzeyinin elde 
edilmesi istenir. Ancak sağlık sektöründe yaşanan finansman sorunları, sağlık sistemlerinde hastalara yönelik 
harcanabilir hizmet ve ürünlerde bir tercih yapılmasını ve sağlık hizmetlerinde temel ilke olarak kabul edilen  
“sağlık iyileştirici her tedavi maliyetine bakılmaksızın verilmelidir” ilkesi yerine çeşitli hasta toplulukları için en 
uygun tedavinin hangisi olduğunun sağlıklı bir şekilde incelenmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Sağlık 
harcamalarının hızlı büyümesi, tedavi yöntemlerinin ve programlarının özellikle de sağlık ürünlerinin ekonomik 
değerlendirmelerinin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu gibi durumlarda maliyet analizleri karar vericilere rehberlik 
etmektedir (Süt, 2012: 24).   Hastalıkların ekonomik maliyetleri hastalıkların ve erken ölümlerin topluma parasal 
yükünü (Rice, Hodsgon ve Kopstein, 1985: 61), veya  bir hastalığın önlenebilmesi durumunda sağlanabilecek 
kazanımları (Segel, 2006: 1)   ele almaktadır. 

Hastalık maliyet analizlerinde maliyetler doğrudan maliyetler, dolaylı maliyetler ve görünmeyen maliyetler 
olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Bir hastalığın bakımı, iyileştirilmesi ve hastalıktan korunmak için 
bireyler, sigorta kurumları veya devlet tarafından harcanan paradır. Bir hastalığın tedavisi sürecinde kaynakların 
kullanılması veya tüketilmesidir (Beyhun ve Çilingiroğlu, 2004: 388).  Rice, Hodsgon ve Kopstein (1985: 61) 
doğrudan maliyetleri hastalığın yokluğunda diğer alanlarda kullanılabilecek kaynakların parasal değeri şeklinde 
tanımlamaktadır. Doğrudan maliyetler hastalığın tedavisiyle bağlantılı medikal ve medikal olmayan bütün 
harcamaları kapsamaktadır. 
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Hastalıklar hem nicelik bakımından hem nitelik bakımından emek stokunu aşındırıcı özelliklere sahiptir. Bu 
bağlamda hastalıklar beşeri sermaye stokunu ve emek verimliliğini azaltarak  önemli oranlarda gelir ve çıktı 
kayıplarına neden olmaktadır.  Rice (2000) hastalıklardan kaynaklanan dolaylı maliyetleri hastalık oranı 
(morbidite)1 maliyetleri ve ölüm oranı (mortalite)2 maliyetleri olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Hastalık oranı 
(morbidite) maliyetleri tam etkinlik düzeyinde hasta bireylerde görülen performans düşüşü ve günlük 
faaliyetlerin yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkan  verimlilik kayıplarının yol açtığı ücret kayıplarını ifade 
ederken, ölüm oranı (mortalite) maliyetleri hastalık nedeniyle erken ölümden kaynaklanan gelecekteki gelir 
kayıplarının bugünkü değerini ifade etmektedir (Rice, Hodsgon ve Kopstein, 1985: 61; Rice, 2000:178).  

Günlük yaşam kalitesinin azalması, toplumsal ve sosyal aktivitelerin yerine getirilememesi,  hastalığın neden 
olduğu kronik ağrı,  depresyon ve sinirlilik gibi psikolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan negatif sonuçlar ise 
görünmeyen maliyetler kategorisinde yer almaktadır. (Alptekin, 2009). 

Hastalıklar ve Ekonomik Büyüme 

İktisat kuramında sağlığın makro ekonomik ve mikro ekonomik etkilerini ele alan aktarım mekanizmaları Becker 
(1964) tarafından geliştirilen Beşeri Sermaye Kuramı ve Amartya Sen (1992) tarafından geliştirilen kapasite 
yaklaşımına göre değerlendirilebilir.   

Hastalıkların dolaylı maliyetleri ile ilgili analizler temel olarak Neo Klasik Büyüme teorisine dayandırılmaktadır. 
Emek başına düşen sermaye stoku beşeri sermaye ve toplam faktör verimliliğine bağlı olarak belirlenirken, 
emek başına çıktı düzeyi emek başına düşen sermaye stokuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda çıktı 
düzeyinde meydana gelen değişme de dolaylı olarak toplam faktör verimliliği, ortalama tecrübe, tasarruf 
oranları, nüfus artışı ve amortisman oranlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Toplam faktör verimliliği, tecrübe 
ve  tasarruf oranlarındaki artış çıktı düzeyini artırırken, nüfus ve amortisman oranlarındaki artışlar emek başına 
düşen çıktı düzeyini azaltmaktadır. Bu bağlamda hastalıklar tasarruf oranlarını ve beşeri sermaye stokunu 
azaltarak çıktı kaybına neden olmaktadır. 

Haacker (2001) örtülü bir şekilde hastalıkların (modelde ele alınan hastalık AIDS’dir)  toplam emek verimliliğini 
azaltıcı etkisi üzerinde dururken, Cuddington (1993) emek arzındaki artışı AIDS hastalığına bağlı bir değer olarak 

ele almaktadır ve AIDS’teki artış emek arzı artışını negatif etkilmektedir.  

𝑛𝑡 = 𝑛𝑡(𝑎𝑡)  ve   
𝜕𝑛

𝜕𝑎
< 0  𝑛𝑡: emek arzı 𝑎𝑡: AIDS hastası sayısı 

Hastalıklar  emek arzını azaltmakla kalmaz, geliri ve tasarruf düzeyini de negatif etkiler. Cuddington (1993) 
hastalığın varlığı durumunda tasarrufların sadece gelire değil, hastalıklara da bağlı olabileceğini 
vurgulamaktadır. Hastalığın varlığı durumunda tasarruf düzeyi; 

𝑆𝑡 = 𝑠0𝑌𝑡 − 𝑥𝑚𝑎𝑡𝐿𝑡 

denklemiyle ifade edilmektedir. Hastalık yokken yurt içi tasarruf düzeyi 𝑠0’dır. Denklemde x değeri hastalıkların 

tedavisi için tasarruflardan ayrılan pay, m hastabaşına düşen hastalık maliyeti,  𝐿𝑡  emek arzıdır.  

Hastalıkların tasarruflar üzerindeki negatif etkisi dahil edildiğinde sermaye stokundaki değişme; 

∆𝑘 = [𝑠(𝑎) + 𝑠∗]𝑓(𝑘, 𝑎) − 𝑛(𝑎)𝑘 − 𝜃𝑘 

değerine eşittir. 𝑓(𝑘, 𝑎) emek başı üretim düzeyini temsil etmektedir. 𝑠(𝑎) + 𝑠∗ toplam tasarruf düzeyidir. 

𝜃 sermaye aşınma oranıdır. Hastalık prevelansındaki(yaygınlık)3 artış, emek verimliliğini ve tasarrufları negatif 
etkileyerek sermaye birikim oranını azaltır. Dolayısıyla durağan durum çıktı düzeyi de azalır. 

Sağlığın ekonomik değeri beşeri sermaye yaklaşımı dışında Sen (1992) tarafından geliştirilen kapasite yaklaşımı 
çerçevesinde de değerlendirilebilir. Kapasite yaklaşımına göre refahın temel belirleyicisi, mal ve hizmet 
tüketiminden elde edilen fayda düzeyi değil, bireysel kapasitedir. Hastalıklar bireylerin iş yapabilme yeteneğini 
azaltarak bireysel kapasiteyi aşındırıcı etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda toplumsal fırsatlar kapsamında yer 

 
1 Morbidite oranı: hastaların sağlamlara oranı veya hastalıklara yakalananların oranı 

2 Mortalite oranı: Bir popülasyon içinde tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. 

3 Prevalans: Bir hastalığın belli bir popülasyon içinde belli bir süre aralığında eski ve yeni olguların birlikte görülme oranı 
veya yaygınlığı. 
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alan sağlık hizmetlerinin bireysel kapasiteyi artıracak şekilde sunulması, aynı zamanda kalkınma sürecinin hız 
kazanmasını sağlayacaktır. 

Hastalıklar üç kanal aracılığıyla ekonomik kalkınmayı negatif etkilemektedir.  Ekonomik kalkınma üzerinde 
elirleyici etkiye sahip olan ilk kanal yaşam beklentisindeki azalmadır. İkinci kanal hastalıkların ebeveynlerin 
çocuk yatırımlarını etkilemesidir. Bebek ve çocuk ölümlerinin yüksek olduğu toplumlarda doğurganlık oranları 
yüksektir. Çocuk sayısının fazla olması Becker ve meslektaşları tarafından çocuk yetiştirmede kalite-miktar 
takası olarak tanımlanan fakir ailelerin ağırlıklı olarak sağlığa ve her bir çocuğun eğitimine yatırım yapma 
imkanını azaltır. Üçüncü kanal bireysel emek verimliliğinin ötesinde iş ve altyapı yatırımlarının getirilerinin 
azalmasıdır (WHO, 2001).   

 
Şekil 1: Hastalıklar ve Ekonomi Arasındaki Bağlantılar : Yoksulluk Spirali 

Kaynak: Abegunde ve Stanciole (2006: 4) 

Şekil 4 hastalıklar ile büyüme arasındaki etkileşim kanallarını vermektedir. Hastalık oranı (morbidite) ve ölüm 
oranı (mortalite)  oranlarındaki artış makroekonomik etki kanallarının temel tetikleyicisidir ve yaşam 
beklentisindeki azalmanın da temelini oluşturmaktadır.  Hastalık oranlarındaki artış, emek verimliliğini negatif 
etkilerken sağlık harcamalarını pozitif etkiler. Bu etkiler eğitim yatırımlarının yanı sıra, tasarruf davranışlarını da 
değiştirebilir ancak hasta işçiler sağlıklı işçilere kıyasla daha düşük verimliliğe sahip oldukları için negatif emek 
verimliliğinin etkisi daha fazla olacaktır (Cuddington, 1993: 174). Bloom ve Canning (2008) sağlığın beşeri 
sermaye birikimi ve eğitim üzerindeki etkilerini iki mekanizmayla açıklamaktadır.  Birincisi sağlık durumunun iyi 
olması okullaşma oranını, kognitif (Bilişsel- öğrenme) yetenekleri ve öğrenme kapasitesini artırmaktadır. Eğitim 
ekonomik kalkınmanın anahtar öğeleri arasında yer almaktadır ve sağlık düzeyi eğitim seviyesini ve eğitime 
katılım durumunu belirleyici bir niteliğe sahiptir. Hastalıklar öğrencilerin derse katılımını negatif etkileyerek 
öğrencilerde bilişsel ve fiziksel fonksiyon kayıplarına neden olurken, uzun dönemde yetişkin verimliliğinin 
azalmasına da neden olmaktadır (WHO, 2001). Bu bağlamda çocukluk dönemlerinde görülen hastalıkların uzun 
dönemde gelecek nesilleri de negatif etkileyecek dinamik bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Hastalıklar 
sadece cari dönemdeki beşeri sermaye birikimini değil,  eğitim kanalıyla gelecek dönemdeki beşeri sermaye 
birikimini de negatif etkilemektedir.  

İkincisi “ortalama yaşam süresindeki artış ve mortalitedeki azalış beşeri sermayeyi artırarak eğitim ve tecrübe 
artışının getirilerinin artmasına” neden olmaktadır (Bloom ve Canning, 2008).  

Ajanlar ne kadar eğitim alacaklarına okula devam etme maliyetleri ile nitelik kazanımı sonucu elde edecekleri 
getiriyi kıyaslayarak karar vermektedir. Yani bir birey için okula devam etmenin fırsat maliyeti çalışması 
durumunda elde edebileceği gelirdir. Birey ne kadar eğitim alacağına okul masrafları ile okulu bitirmesi 
durumunda elde edeceği ücret düzeyini kıyaslayarak karar vermektedir. “Düşük yaşam beklentisine sahip olan 
çevreler yüksek belirsizlik ve göreceli olarak düşük satın alma gücüne sahip oldukları için bireyler sağlık ve 
eğitime yatırım yapmaktan vazgeçmektedir” (WHO, 2009). 

Beşeri sermayenin içsel büyümeyi sağlayabilmesi yüksek okullaşma oranlarına sahip olunması ile mümkündür. 
Yaşam beklentisindeki azalma üretken yaşam süresini azaltır ve dolayısıyla ücretlerin bugünkü değerleri ve 
beşeri sermaye yatırımlarının getirisi de azalır. Ajanlar ortalama eğitim seviyesini azaltmak için okuldan erken 
ayrılma kararı verebilir. Bu beşeri sermaye bir üretim faktörü olduğu için doğrudan çıktı düzeyini etkiler. Bir 
girdi tamamlayıcısı olarak eğitimdeki azalış marjinal sermaye verimliliğini de negatif etkilemektedir.  Tasarruflar 
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ve fiziki sermaye yatırımları bu modelde içsel olduğu için ekonomi daha düşük bir tasarruf sermaye düzeyinde 
dengeye gelmektedir (Ferreira ve diğerleri, 2011:5). 

Kanserin Ekonomik Maliyetleri 

Kanser hem dünya genelinde hem de ülke çapında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüme yol açan 
hastalıklar arasında ölüme yol açan hastalıklar arasında ikinci sırada yer almaktadır.  Kanser insidasındaki bu 
artışın devam etmesi ve 2030 yılında kanserin ölüme yol açan hastalıklar arasında birinci sırada yer alması 
beklenmektedir (Tuncer,  2009: 5).  Sık rastlanan ve görülme sıklığı günden güne artan bu hastalığın tam ve 
etkin kontrolü ancak dinamik, çok yönlü, bilimsel, multidisipliner ve maliyet etkin bir program ile mümkün 
olabilecektir. Kansere karşı gerekli önlem alınmadığı ve sistematik bir kontrol programı uygulanmadığı takdirde 
2030’lu yıllarda doğrudan tedavi maliyetlerinin Sağlık Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanamayacak bir 
büyüklüğe ulaşması beklenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012: 18).   

Kanserin Doğrudan Maliyetleri 

Doğrudan maliyetler hastalığın tedavisi için yapılan harcamaları kapsamaktadır. Aşağıdaki tablo 2008-2012 
dönemi için SGK tarafından kanser ilaçlarına yapılan ödemeleri vermektedir. 

Tablo 1. Kanser İlaçlarına SGK tarafından Yapılan Ödemeler (TL) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 
Harcama 520.001.276 616.337.983 488.204.822 430.579.852 457.897.805 
Kaynak: SGK 

Tablo 1 2008-2012 yılları itibariyle SGK tarafından kanser ilaçlarına yapılan ödeme miktarları yer almaktadır. 
2008 yılında kanser ilaçları için yapılan harcama tutarı 520 milyon TL iken, 2009 yılında bu tutar yaklaşık olarak 
616 milyon TL’ye yükselmiştir. 2010 yılında 489 milyon TL harcanırken, 2011 yılında 431 milyon TL harcanmış, 
2012 yılında bu tutar 458 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Tablo 2. SGK Tarafından En Fazla Ödeme Yapılan İlk On İlaç Firması (TL) 
   2008     2009 2010 2011 2012 

ROCHE 159.724.367 ROCHE 207.855.002 ROCHE 151.439.564 ROCHE 201.579.944 ROCHE 227.635.778 

AVENTIS 112.737.692 
AVENTIS 
PHARMA 

108.398.728 
SANOFİ 
AVENTİS 

66.236.311 
SANOFİ 
AVENTİS 

37.466.522 
ASTRA 

ZENECA 
32.429.439 

CİBA 72.940.396 CİBA 80.329.967 
ASTRA 

ZENECA 
36.913.556 

ASTRA 
ZENECA 

33.787.805 
ECZACI 

BAŞI 
19.297.467 

ASTRA 
TIBBİ 

65.414.874 
ASTRA 
TIBBİ 

62.831.031 ROCHE 34.527.086 KOCAK 22.874.999 KOCAK 16.882.810 

LİLY İLAÇ 27.970.762 
LİLY 
İLAÇ 

32.840.198 NOVARTIS 26.078.480 NOVARTIS 17.855.195 
SANOFİ 
AVENTIS 

16.820.443 

ORNA 16.047.452 
PFİZER 

İLAÇ 
25.972.756 LILY 22.110.370 LILY 17.841.512 GLAXO 14.587.628 

BRİSTOL 13.677.686 ORNA 21.198.543 ORNA 17.135.797 EBV 16.626.766 NOVARTIS 14.280.228 

JOHNSON 
AND 

JOHNSON 
13.601.490 

JOHNSON 
AND 

JOHNSON 
15.964.547 KOÇAK 16.170.602 

ECZACI 
BAŞI 

10.883.365 LILY 10.577.82 

PFIZER 10.784.711 
BRİSTOL 
MYERS 

15.123.497 AVENTIS 14.511.405 
ECZACI 

BAŞI 
9.746.340 ORNA 7.718.221 

ER-KİM 5.878.853 GLAXO 10.742.184 CİBA 11.949.550 ORNA 8.712.570 ASTELLAS 7.349.096 

Kaynak: SGK 

Tablo 2 2008- 2012 dönemi için en fazla ilaç alımı yapılan ilk on firmaya yapılan ödeme miktarını 
göstermektedir.  Roche  ilaç sanayi en fazla ilaç alımı yapılan firmadır. 2008 yılında bu firmaya ödenen miktar 
159 milyon 724 bin TL iken, 2009 yılında 207 milyon 855 bin TL’ye yükselmiştir. Ele alınan dönem itibariyle bu 
firmaya yapılan ödemeler dalgalı bir seyir izlemektedir. 2012 yılı itibariyle Roche firmasına yapılan harcama 227 
milyon 635 bin TL’dir.  Roche firmasını Aventis takip etmektedir. Er-kim en fazla ilaç alınan firmalar arasında son 
sırada yer almaktadır. 

Tablo 3. Kanser Tedavisi Nedeniyle SGK tarafından Özel Hastanelere Yapılan Ödemeler (TL) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 

Harcama 1.217.806 2.395.069 4.433.764 7.099.732 10.370.784 
Kaynak: SGK 
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2008 yılında kanser tedavisi nedeniyle SGK tarafından hastanelere yapılan ödeme 1 milyon 218 bin TL 
ödenirken, 2100 yılında 7 kat artarak 7 milyon 099 bin TL’ye ulaşmıştır.  2012 yılında bu rakam 10 milyon 371 
bin TL’dir. 

Tablo 4. En Fazla Ödemede Bulunulan İlk On Özel Hastane ve Bu Hastanelere SGK Tarafından Ödenen Ücretler 
(TL) 

2008 2009 2010 2011 2012 

ÖZEL SAYGI 
HASTANESİ 

126.045 
TDV 29 MAYIS 

HASTANESİ 
225.618 

ÇORLU ŞİFA 
HASTANESİ 

310.268 
ÇORLU ŞİFA 
HASTANESİ 

370.698 
ÖZEL 

MEGAPARK 
HASTANESİ 

1.264.801 

ÖZEL AVRASYA 
HASTANESİ 

115.271 
ÇORLU ŞİFA 
HASTANESİ 

196.790 

ÖZEL 
GAZİOSMAN 

PAŞA 
HASTANESİ 

299.811 

ÖZEL 
MEDİKALPARK  

SAMSUN 
HASTANESİ 

304.834 

ÖZEL SAMSUN 
MEDİCANA 

İNTERNATİONAL 
HASTANESİ 

636.934 

ÖZEL 
AVİCEBNNA 
HASTANESİ 

75.115 

ÖZEL 
GAZİOSMAN 

PAŞA 
HASTANESİ 

115.384 
ÖZEL 

ORTADOĞU 
HASTANESİ 

218.934 

ÖZEL 
MEDİKALPARK 
BAHÇELİEVLER 

HASTANESİ 

230.650 
ÖZEL MEDSTAR 

ANTALYA 
HASTANESİ 

476.698 

ÖZEL 
MEDİCANA 
HOSPITALS 
ÇAMLICA 

HASTANESİ 

67.421 

ÖZEL 
MEDİCANA 

INTERNATIONAL 
ANKARA 

HASTANESİ 

111.258 

ÖZEL 
MEDİKALPARK  

SAMSUN 
HASTANESİ 

186.363 
ÖZEL 

ORTADOĞU 
HASTANESİ 

230.393 
ÖZEL 

MEDİBAFRA 
HASTANESİ 

310.118 

ÇORLU ŞİFA 
HASTANESİ 

62.203 
ÖZEL AVICENNA 

HASTANESİ 
109.859 

ÖZEL GESAV 
MEVLANA 
HASTANESİ 

165.191 
ÖZEL MEDSTAR 

ANTALYA 
HASTANESİ 

223.768 
ÖZEL AVICENNA 

HASTANESİ 
295.202 

ÖZEL 
MEDİCANA 

INTERNATIONAL 
İSTANBUL 

HASTANESİ 

33.746 

ÖZEL 
MEDİCANA 

INTERNATIONAL 
İSTANBUL 

HASTANESİ 

91.242 
ÖZEL 

AVİCEBNNA 
HASTANESİ 

130.215 

ÖZEL 
GAZİOSMAN 

PAŞA 
HASTANESİ 

216.900 
ÇORLU ŞİFA 
HASTANESİ 

289.862 

MEDİCALPARK 
FATİH 

32.300 
ÖZEL BAYINDIR 

HASTANESİ 
78.925 

ÖZEL 
MEDİKAL 

PARK 
BAHÇELİEVLER 

HASTANESİ 

125.690 
ÖZEL 

HASPİTALİST 
HASTANESİ 

187.605 

ÖZEL 
MEDİCALPARK 

SAMSUN 
HASTANESİ 

178.083 

ÖZEL 
İSKENDERUN 

GELİŞLİM 
HASTANESİ 

31.826 
ÖZEL SİLİVRİ 

HAYAT 
HASTANESİ 

67.261 
SANİ 

KONUKOĞLU 
HASTANESİ 

101.621 
ÖZEL OSM 

ORTADOĞU 
HASTANESİ 

167.039 

ÖZEL 
MEDİCANA 

INTERNATIONAL 
İSTANBUL 

HASTANESİ 

223.903 

ÖZEL ANKARA 
GÜVEN 

HASTANESİ 
30.923 

ÖZEL 
MEDİCANA 
HOSPITALS 
ÇAMLICA 

HASTANESİ 

65.965 

ÖZEL 
MEDİKAL 

PARK 
ANTALYA 
HASTANE 

KOMPLEKSİ 

86.275 
ÖZEL ALANYA 

CAN HASTANESİ 
162.911 

ÖZEL SİLİVRİ 
HAYAT 

HASTANESİ 
222.653 

ÖZEL GÖZTEPE 
HASTANESİ 

28.640 
MEDICINE 
HOSPİTAL 

61.855 

ÖZEL 
MEDİCANA 
HOSPITALS 
ÇAMLICA 

HASTANESİ 

84.058 
ÖZEL TATVAN 

CAN HASTANESİ 
161.457 

ÖZEL 
UNİVERSAL 

KADIKÖY 
HASTANESİ 

204.318 

Kaynak: SGK 

Tablo 4  2008-2012 döneminde en fazla ödeme yapılan ilk on özel hastaneyi vermektedir. Tablo incelendiğinde 
2008 yılında özel saygı hastanesine 126 126.045 TL, 2009 yılında TDV 29 Mayıs Hastanesi’ne 225.618 TL, 2010 
yılında Çorlu Şifa Hastanesi’ne 310. 268 TL, 2011 yılında Çorlu Şifa Hastanesi’ne 370 bin 698 TL harcanırken, 
2012 yılında Özel Megapark Hastanesi’ne 1.264.801 TL harcandığı görülmektedir. 

Kanserin Dolaylı Maliyetleri  

Bir hastalığa yapılan harcamanın fırsat maliyeti, daha verimli alanlara yatırım yapma olanaklarından 
vazgeçilmesidir. Hastalığı tedavi etmek için sınırsız kaynak kullanmak yerine, alınacak tedbirlerle insidansı 
azaltarak,  hastalığın tedavisi için ayrılan kaynakların daha verimli alanlara yöneltilmesi fiziki ve beşeri sermaye 
birikimini artırarak çıktı düzeyini artıracaktır. Bu nedenle koruyucu sağlık önlemleri alınması ve bu programlara 
ait maliyet çıktı analizlerinin yapılması optimal kaynak dağılımı ve sektörel katma değerlerin artırılması için 
gereklidir. 
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Yöntem ve Veri Seti 

Kanser hem nicelik hem nitelik bakımından emek stokunu aşındırıcı etkilere sahiptir. Türkiye’de nedenlerine 
göre ölüm istatistikleri incelendiğinde kanserin en ölümcül hastalıklar arasında yer aldığı görülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı  beşeri sermaye teorisi   ve kapasite yaklaşımı çerçevesinde kanserin yol açtığı verimlilik kaybı 
ve çalışma kaybına bağlı olarak ortaya çıkan çıktı kayıplarının analiz edilmesidir. Çalışmada 1993-2013 dönemini 
kapsayan çalışmada Cobb Douglas üretim fonksiyonundan yola çıkılmıştır. Bu bağlamda çıktı düzeyi (LNGDP) 
emek stoku (LNİŞ), sermaye stoku (LNSER) ve emek verimliliği (LNVERİMLİK)  tarafından belirlenmektedir.  İş 
gücü verimliliği (LNVERİMLİLİK)  ise fiziksel sermaye(LNSER), emek stoku(LNİŞ) ve  kanser insidansına 
(LNKANSER)  bağlı olarak belirlenmektedir.  GDP, iş gücü, sermaye stoku ve verimlilik değerleri OECD 
istatistikleri kullanılarak elde edilirken, kanser insidansı verileri Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı’ndan elde 
edilen verilerdir. Çalışmada ekonometrik simülasyon yöntemi kullanılmıştır. 

Ekonometrik  Simülasyon 

Simülasyon gerçek bir durumun modelini oluşturma ve bu  model üzerinde deneyler yapma tekniğidir. Burada 
önemli olan gerçeği temsil eden modeller üzerinden yapılan işlemlerden doğacak sonuçların izlenmesidir. Daha 
somut bir ifadeyle, gerçek yapay olarak temsil edilir, gerekli koşullar yaratılır ve sonuçlar izlenir (Kazan, 
2001:20).  Ekonometrik simülasyon modeli kurulurken izlenmesi gerek basamaklar aşağıdaki şekilde 
sıralanmaktadır (Tarı, 2010:366-367); 

➢ Modelin parametrelerinin tahmin edilmesi, 

➢ Dışsal değişkenlerin zaman içindeki değişme değerlerinin bulunması 

➢ Bir başlangıç yılı belirlenerek, bu yıl için içsel değişkenlerle dışsal değişkenlerin değeri ölçülür. 

➢ Parametrelerin başlangıç değerlerine ve dışsal değişkenlerin zaman içindeki değerlerine göre çözüm 
yapılır. 

Ekonometrik simülasyon geleceğin sayısal değerlerle tahmininden başka yararlar da sağlamaktadır. 
Ekonometrik simülasyonla, farklı ekonomik politika araçlarına dayanan farklı politikaların ortaya koyacakları 
sonuçları karşılaştırma imkanı olmaktadır (Tarı, 2010: 367) 

Tahmin Sonuçları 

Çalışmada veri sayısının kısıtlı olması ve ilave edilen gecikme değerlerinin modeli anlamsızlaştırması üzerine  
cari dönem değerlerinin kullanıldığı ve ele alınan dönemi kapsayan bir model kurulmuştur.   Çalışma iki 
denklemden oluşmaktadır. Çıktı değeri işgücü, sermaye ve verimlilik tarafından belirlenirken, verimlilik de 
işgücü, sermaye stoku ve verimlilik tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda elde edilen denklemler aşağıda 
verilmiştir.  

LNGDP= C(1) + C(2)*LNSER + C(3)*LNIS + C(4)*LNVERIMLILIK 

LNVERIMLILIK= C(5) + C(6)*LNIS + C(7)*LNSER + C(8)*LNKANSER 

Tahmin sonuçları incelendiğinde modellerin ve modellerde kullanılan bağımsız değişkenlerin anlamlı olduğu 
görülmektedir.  R2 değeri birinci model için 0.90 ikinci model için 0.76’dır.  Bağımlı değişkende meydana gelen 
değişmelerin % 90’ı gelirde meydana gelen değişmelerle açıklanmaktadır. Toplam verimlilik değeri göz önüne 
alındığında toplam verimlilikte meydana gelen değişmelerin % 76’ sının bağımsız değişkenler tarafından 
açıklandığı görülmektedir. Tahmin sonuçları incelendiğinde emek ve sermaye stokundaki artışların emek 
verimliliğini pozitif, kanser insidansındaki artışların emek verimliliğini negatif etkilediği gözlenmektedir.   Kanser 
toplam faktör verimliliğini negatif etkileyerek ekonomik hasıla düzeyini de olumsuz etkilemektedir. 
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Tablo 5. Eş Anlı Denklem Tahmini 

 Katsayı Std. Hata t Prob. 

C(1) -18.78489 13.31921 -1.410360 0.1675 
C(2) 0.097140 0.047007 2.066520 0.0465 
C(3) 4.487120 1.024810 4.378488 0.0001 
C(4) -5.100223 1.931621 -2.640385 0.0124 
C(5) -0.343355 1.038485 -0.330630 0.7430 
C(6) 0.406862 0.063695 6.387671 0.0000 
C(7) 0.010343 0.005284 1.957328 0.0586 
C(8) -0.082676 0.015369 -5.379268 0.0000 
Determinant residual covariance 7.30E-06   

LNGDP= C(1) + C(2)*LNSER + C(3)*LNIS + C(4)*LNVERIMLILIK 
R2 0.900658     Mean dependent var 26.59631 
Düzeltilmiş  R2 0.883128     S.D. dependent var 0.616895 
S.E. of regression 0.210895     Sum squared resid 0.756107 
Durbin-Watson stat 1.194030    
 LNVERIMLILIK = C(5) + C(6)*LNIS + C(7)*LNSER + C(8) *LNKANSER 
R2 0.768913     Mean dependent var 6.338213 
Düzeltilmiş R2 0.728133     S.D. dependent var 0.030895 
S.E. of regression 0.016109     Sum squared resid 0.004411 
Durbin-Watson stat 1.267275    

 
1993-2013 döneminin ele alındığı modelde simülasyon kullanılarak iki farlı senaryo altında kanserin yol açtığı 
verimlilik kaybına bağlı olarak ortaya çıkan gelir kaybı hesaplanmıştır. 

Baz senaryo: kanserin var olduğu ve kanseri önlemeye dönük herhangi bir önlemin alınmadığı senaryodur. 

Senaryo 1: koruyucu önlemlerle kanserin ortadan kaldırıldığı ve kansersiz bir toplumun var olduğu senaryodur. 
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Grafik 1:Emek verimliliği Tahmin 

Yukarıdaki tablo kanserli ve kansersiz model için verimlilik tahmin sonuçlarını vermektedir. Tahmin sonuçları 
incelendiğinde  kanserli modelde elde edilen simülasyon değerlerinin, kansersiz modelde elde edile simülasyon 
değerlerinde daha düşük olduğu görülmektedir. Kanser toplam faktör verimliliğini negatif etkilemektedir. 
Aşağıda reel verimlilik değerleri ile kanserli model ile kansersiz modelden elde edilen simüle edilmiş değerler 
yer almaktadır 
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Tablo 6. Emek Verimliliği Değerleri (Kanserli Model –Kansersiz Model)  

Dönem Verimlilik Kanserli Model Kansersiz Model ∆ 

1993 6.32 6.315 6.316 0.001 
1994 6.34 6.337 6.338 0.001 
1995 6.34 6.333 6.334 0.001 
1996 6.36 6.345 6.346 0.001 
1997 6.37 6.351 6.352 0.001 
1998 6.36 6.367 6.368 0.001 
1999 6.36 6.375 6.376 0.001 
2000 6.35 6.358 6.359 0.001 
2001 6.34 6.345 6.349 0.001 
2002 6.32 6.315 6.316 0.001 
2003 6.30 6.307 6.308 0.001 
2004 6.29 6.301 6.302 0.001 
2005 6.31 6.308 6.309 0.001 
2006 6.32 6.301 6.302 0.001 
2007 6.31 6.303 6.304 0.001 
2008 6.31 6.314 6.315 0.001 
2009 6.28 6.331 6.332 0.001 
2010 6.33 6.351 6.352 0.001 
2011 6.37 6.366 6.367 0.001 
2012 6.38 6.372 6.373 0.001 
2013 6.39 6.382 6.383 0.001 

 

Tahmin sonuçları incelendiğinde ele alınan dönem için kanserle mücadele politikaları başarılı olduğunda 
verimliliğin %0 1 arttığı görülmektedir. Kanser hem nicelik hem nitelik bakımından emek stokunu 
aşındırmaktadır. Bu bağlamda kanserle mücadele politikalarının başarılı olması durumunda hem işgücü artışı 
hem de verimlilik artışı kanalıyla çıktı düzeyinin artması beklenmektedir. Aşağıdaki grafik gerçek GDP değerleri 
ile kanserli simülasyon modeli ile kanserin elimine edildiği simülasyon değerlerinin bir arada yer aldığı grafik 
değerlerini vermektedir. 
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Grafik 2. Baz Senaryo ve Alternatif Senaryo İçin Çıktı Değerleri 

Grafik 2’de kanserli bir ekonomide ve kansersiz bir ekonomide çıktı düzeyinin izlediği seyir verilmektedir. 
Tahmin sonuçları incelendiğinde GDP değerinde çok küçük  sapma olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Değerleri ( Gerçek Değerler, Kanserli ve Kansersiz Tahmin Değerleri) 

Dönem GDP (Gerçek) Kanserli Model Kansersiz Model ∆ 

1993 25.91 25.490 25.51 0.02 
1994 25.59 25.790 25.80 0.01 
1995 25.85 25.930 25.94 0.01 
1996 25.92 26.003 26.007 0.004 
1997 25.96 26.046 26.048 0.002 
1998 26.31 26.146 26.149 0.003 
1999 26.24 26.217 26.218 0.001 
2000 26.30 26.190 26.20 0.01 
2001 26.00 26.330 26.34 0.02 
2002 26.17 26.610 26.63 0.02 
2003 26.43 26.640 26.65 0.01 
2004 26.69 26.707 26.704 0.003 
2005 26.90 26.770 26.79 0.02 
2006 26.99 26.890 26.90 0.01 
2007 27.19 26.960 26.98 0.02 
2008 27.31 27.060 27.08 0.02 
2009 27.14 27.142 27.143 0.001 
2010 27.31 27.220 27.23 0.01 
2011 27.37 27.36 27.37 0.01 
2012 27.39 27.421 27.423 0.002 
2013 27.43 27.470 27.473 0.003 

 

Tahmin sonuçları incelendiğinde  kanserle mücadele politikalarının başarılı olmasına bağlı olarak ekonomide az 
da olsa çıktı artışının yaşandığı gözlenmektedir. 

Sonuç 

Kanser insidansının 2030’lı yıllarda 12 milyonu aşması beklenmektedir. Kanser insidansındaki bu artışa bağlı 
olarak kanser harcamalarının Sağlık Bakanlığı bütçesi ile karşılanamayacak boyutlara ulaşması beklenmektedir. 
Bu bağlamda bu çalışmada kanserin ekonomik maliyetleri incelenmiştir. Hastalıkların yol açtığı ekonomik 
maliyetler doğrudan maliyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. doğrudan maliyetler parasal maliyetleri ifade 
ederken, dolaylı maliyetler verimlilik kaybından kaynaklanan çıktı kaybını ifade etmektedir. 

2008 yılında kanser ilaçları için yapılan harcama tutarı 520 milyon TL iken, 2009 yılında bu tutar yaklaşık olarak 
616 milyon TL’ye yükselmiştir. 2010 yılında 489 milyon TL harcanırken, 2011 yılında 431 milyon TL harcanmış, 
2012 yılında bu tutar 458 milyon TL’ye yükselmiştir.  

Roche  ilaç sanayi en fazla ilaç alımı yapılan firmadır. 2008 yılında bu firmaya ödenen miktar 159 milyon 724 bin 
TL iken, 2009 yılında 207 milyon 855 bin TL’ye yükselmiştir. Ele alınan dönem itibariyle bu firmaya yapılan 
ödemeler dalgalı bir seyir izlemektedir. 2012 yılı itibariyle Roche firmasına yapılan harcama 227 milyon 635 bin 
TL’dir.  Roche firmasını Aventis takip etmektedir. Er-kim en fazla ilaç alınan firmalar arasında son sırada yer 
almaktadır. 

2008 yılında kanser tedavisi nedeniyle SGK tarafından hastanelere yapılan ödeme 1 milyon 218 bin TL 
ödenirken, 2100 yılında 7 kat artarak 7 milyon 099 bin TL’ye ulaşmıştır.  2012 yılında bu rakam 10 milyon 371 
bin TL’dir. 

2008 yılında özel saygı hastanesine 126 126.045 TL, 2009 yılında TDV 29 Mayıs Hastanesi’ne 225.618 TL, 2010 
yılında Çorlu Şifa Hastanesi’ne 310. 268 TL, 2011 yılında Çorlu Şifa Hastanesi’ne 370 bin 698 TL harcanırken, 
2012 yılında Özel Megapark Hastanesi’ne 1.264.801 TL harcandığı görülmektedir. 

Parasal maliyetlere ilave olarak kanserin yol açtığı çıktı kaybı da hesaplanmıştır.  Kanser verimliliği %0 1 
azaltırken, çıktı kaybı verimlilik kaybından daha büyüktür. 
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Özet: Azerbaycan Cumhuriyeti`nde geliştirilen sağlık politikalarının uygulaması ve sağlık hizmetlerinin sunulması Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu görev dahilinde sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımı, 
etkili ve verimli kullanımı  için Sağlık Bakanlığı sorumluluk taşımaktadır.  

Bu çalışmada Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karbağ ve Kelbecer-Laçın Bölgeleri de 
dahil olmakla 11 bölgesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerinin 2013 yılı itibariyle etkinliklerinin ölçümüyapılmıştır. 
Çalışmada kullanılan veriler Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık bakanlığından temin edilmiştir. Dağlık Karabağ ve Kelbecer-Laçın 
bölgelerinde bulnan kamu hastaneleri, faaliyetlerini göçmenlerin (kaçkın-köçkünlerin) yoğun yaşadığı bölgelerde kurulmuş 
hastanelerde sağlık hizmeti sunarak yürütmektedirler. Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile girdi yönelimli olarak, sabit 
getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) ve değişken getirili Banker-Charnes-Cooper (BCC) modelleri kullanılarak yapılmış, 
ayrıca süper etkinlik skorları belirlenmiştir. Analiz sonrasında etkin olan ve olmayan bölgeler tespit edilerek karşılaştırılmış, 
etkin olmayanların etkinliği için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı Azerbaycan`ın 11 Bölgesinin 2013 yılı itibarı ile etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi yöntemi ile 
değerlendirilmesidir. Çalışma sonucunda sağlık hizmetlerinin, bütün bölgelere neredeyse aynı dağıtıldığı gözlemlenmiştir. 
CCR yöntemi ile yapılan etkinlik analizinde 11 bölgeden 6`sı, BCC yöntemi ile yapılan etkinlik analizinde 8 bölgenin tam 
etkinlik skoruna ulaştığı görülmüştür. Ortalama etkinlik skoru CCR modelinde %87,5, BCC modelinde  %94,9 oranında olduğu 
tespit edilmiştir. 

Karşılaşılan etkinsizliklere bir çözüm alternatifi olarak, etkin olan hastaneler referans alınarak yeni bir politikaların 
uygulanması önerilmiştir. Bununla da sağlığa yönelik kaynakların daha etkin kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Sağlık Sistemleri, VZA, Etkinlik 

1. Giriş 

1960`lı yıllardan sonra dünyanın tüm ülkelerinde sağlık hizmetleri üzerine yoğun çalışmalar yapılmıştır. Kar 
amacı gütmeyen hizmet sektörü - sağlık alanında yapılan araştırmalarında yeni uygulamalar oluşturulmakta ve 
araştırma yönünde sistem değişiklikleri yapılmaktadır. 

 1991 yılında bağımsızlığını elde ettikten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti`nde sağlık sektöründe yapılan reformlar 
uygulanan sosyo-politik reformların başında durmaktaydı. Örnek olarak göstermek gerekirse 1992 yılında 27,5 
bin olan doktor sayısı 2014`te 32,4 bin kişiye çıkmıştır. Ayrıca yalnız ülke Tıp Üniversitesinde değil, Rusya, 
Fransa, Türkiye ülkelerin Tıp eğitimi daha üst düzeyde olan ülkelerin üniversitelerinde eğitim alan doktorların 
artmasına olanaklar sağlanıyordu. Bu bağlamda en köklü reform 2010 yılında gerçekleşmiş, Sovyet döneminden 
kalan ve aynı profilli olan 731 kadar hastane birleştirilmiş veya yeni, daha gelişmiş hastaneler kurulmuştur. Bu 
reform sonucunda 2014 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sayı 553 olmuştur. Hastane sayısının 
azalmasına bağlı olarak Sağlık Bakanlığınca yapılan sınavlar sonucunda elimine olmuş niteliksiz doktor, hemşire, 
yardımcı sağlık personeli gibi genel girdi kalemlerinin de sayısında önemli azalmalar olmuş, bu da kamu 
hastanelerinde verimliliğin artmasına, devlet hastanelerinde daha kaliteli hizmet sunumunun 
kolaylaştırılmasına neden olmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu (ACDİK) verilerine göre 
1992 yılında 68,8 bin kişi olan orta tıp çalışanı ve yardımcı sağlık personeli sayısı 2014`de 56,9 bin kişiye kadar 
düşürülmüştür (ACDİK, 2014). 

Azerbaycan`da sağlığın korunması ve geliştirilmesi yöünnde politikalar her ülkede olduğu gibi devlet tarafından 
üstlenmektedir. Kamu kuruluşlarından ücretsiz alınabilinen sağlık hizmetleri özel sağlık sigortası ve cepten 
harcamalar yolu ile özel sağlık kurumlarından da temin edilebilinmektedir. Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı ücretsiz hizmet sunan kamu poliklinik ve 
hastaneleri, bazı Devlet Komitelerine bağlı kendini maliyeleştirmek için personeli dışındakilere ücretli hizmet 
sunan yarı-kamu poliklinik ve hastaneleri ve tam ücretli hizmet sunan özel kurumlara bağlı poliklinik ve 
hastaneler tarafından sunulmaktadır. 
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Bu çalışmada Azerbaycan Cumhuriyet Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 2013 yılını kapsayan süredeki 11 
Bölgesindeki hastanelerin performansı ele alınmaktadır. Etkinlik skorları DEA SOLVER programı kullanılarak 
hesaplanmış, hangi bölgenin daha etkin çalıştığı araştırılmıştır. Çalışmada parametrik olmayan bir performans 
ölçme tekniği olan Veri Zarflama Analizi ölçeğe göre sabit getiri ve değişken getiri şartları altında girdi yönelimli 
CCR (Charnes, Cooper ve Rhodes, 1978) ve BCC (Banker, Charnes ve Cooper, 1984) modelleri kullanılmıştır. 

Araştırmada Sağlık Bakanlığı`ndan elde edilen 2013 yılına ait istatistiki verilerle üç girdi ve üç çıktı değişkeni 
kullanılmaktadır. Bu değişkenlerden; Uzman Doktor Sayısı ve Pratisyen Doktor sayısının toplamı, Hemşire Sayısı 
ve Toplam Yatak Sayısı girdi, Muayene Olan Hasta Sayısı, Toplam Ameliyat Sayısı ve Taburcu Olan Hasta Sayısı 
çıktı olarak listelenmektedir. Bölgelerin sağlık kurumlarının performansının seyri izlenerek çözüm önerileri 
sunulmaya çalışılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

1957 yılında Farrell’in (1957) “The Measurement of Productive Efficiency” adlı makalesi ile Veri Zarflama 
Analizinin temeli atılmıştır. Bu makaleye dayanarak yapılmış ilk çalışma Charnes, Cooper ve Rhodes’in sabit 
getiri şartı ile CCR modeli çalışması, sonraki yıllarda ise Banker, Charnes ve Cooper tarafından değişken getiri 
şartı ile BCC modeli olmuştur. 

Hastanelerin etkinlik ölçümü üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri Lavers ve Whynes (1978) tarafından 1971ve 
1972 yıllarının verileri kullanılarak İngiltere`nin 193 Kadın doğum kliniğinin etkinliklerinin ataştırılmasını ele alan 
“A Production Function analysis of English Maternity Hospitals” çalışmasıdır. Çalışmada doktor sayısı, hemşire 
sayısı ve ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları olmakla 3 girdi ve hasta sayısı ve günlük ortalama işgal edilen yatak 
sayısı olmakla 2 çıktı değişkenleri kullanılmıştır. 

Borden (1988),“An Assessment of the Impact of Diagnosis-Related Group (DRG)-based Reimbursement on the 
Technical Efficiency of New Jersey Hospitals Using Data Envelopment Analysis” çalışmasında ABD`nin New 
Jersey Hastanelerinde VZA kullanılarak teknik efektifliği araştırmıştır. Çalışmasında doktor, hemşire, yatak sayısı 
ve maaş dışı harcamalar girdi, taburcu olan hasta sayısı ise çıktı olarak ele alınmış, çalışma sonucunda hastane 
finansmanında düzenleyici değişikliklerin, hastane etkinliğinde olumlu etkisinin ya hiç olmadığı, ya da çok az 
olduğu tespit edilmiştir, bunun yanısıra ileriye dönük ödeme mekanizmasının hastane verimliliği üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Kavuncubaşı ve Ersoy (1995) tarafından Sağlık Bakanlığına ait 350 hastanenin etkinlik düzeyleri araştırılmıştır. 
Çalışmada girdi değişkenleri olarak tüm hastanelerde, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı ve yatak 
sayısı; çıktı değişkeni olarak ise: yatan hasta sayısı, ayakta tedavi gören hasta sayısı ve hastanede yapılan tüm 
ameliyat sayıları ve doğum sayıları alınmıştır.  

Bayraktutan ve Pehlivanoğlu (2012) “Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli örneği” adlı çalışmasında, 
Kocaeli’ndeki devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanesinden oluşan toplam 18 hastanenin 
göreceli etkinliklerini, veri zarflama analiziyle saptamayı amaçlamıştır. Çalışmada, Fiili yatak sayısı, Uzman 
hekim sayısı, Pratisyen hekim sayısı ve Diğer Personel sayısı girdi, Yapılan ameliyat sayısı, Poliklinikte tedavi 
gören hasta sayısı, Taburcu olan hasta sayısı ve Hastane ölüm oranları çıktı olarak ele alınarak, Kocaeli’deki 
sağlık kurumlarının hastane bazında etkinlik analizi bulguları kullanılarak tam etkin çıkan ve referans alınan 
hastaneler belirlenmiş ve diğerlerinin etkinsizlik nedenleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Türkiye`de VZA ile kamu kesiminin etkinliği üzerine yapılmış çalışmalarından en kapsamlılardan biri ise Kutlar, 
Yüksel ve Bakırcı`nın (2011) “Türkiye`de Belediyelerin Ekonomik Etkinliği ve Etkinliğe etki eden Faktörler 
Üzerine Bir Araştırma” çalışmasıdır. Tübitak tarafından Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen bu çalışma 
7`si büyükşehir olmak üzere toplam 27 belediyenin ekonomik etkinliğinive bu belediyelerde etkinliğe etki eden 
faktörleri belirlemeye yönelik bir içerikle hazırlanmıştır. Çalışmada etkinlik ve onun bileşenleri olan; teknik, 
tahsis ve ölçek etkinliği ve toplam faktör verimliliği gibi çeşitli etkinlik analizleri, Veri Zarflama Analizi ve 
Malmquist Endeks teknikleri kullanılarak yapılmış, parametrik bir yaklaşım olan Tobit modeli ile etkinliğe etkin 
eden faktörler ve etkileşim dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada girdi olarak: personel giderleri, 
sosyal güvelik giderleri, mal ve hizmet giderleri, cari transfer giderleri, sermaye giderleri, sermaye transferi, 
toplam giderler, çıktı olarak ise, toplam nüfus, altmış beş yaş üstü nüfus oranı, öğrenci sayısı, belediyelerin 
turizm işletmelerindeki yatak sayısı, hastanelerdeki toplam yatak sayısı, ziyaretçi sayısı kullanılmıştır.  

Azerbaycan`la ilgili benzeri çalışma 2016 yılında Aziz Kutlar ve Fuad Salamov tarafından “Azerbaycan Kamu 
Hastanelerinin Etkinliğinin VZA Uygulaması ile Değerlendirilmesi" çalışmasında yapılmıştır. Makalede 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı, uzman doktor sayısı 100`den yukarı olan 36 ilin hastanelerinin 
2013 yılı itibariyle etkinliklerinin ölçümü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile girdi yönelimli olarak sabit 
getirili CCR ve değişken getirili BCC modelleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada beş girdi ve üç çıktı değişkeni 
kullanılmış, Uzman Doktor Sayısı, Pratisyen Doktor Sayısı, Yardımcı Sağlık Personeli Sayısı, Toplam Yatak Sayısı, 
İşgal Edilen Yatak Sayısıvgirdi, Muayene Olan Hasta Sayısı, Toplam Ameliyat Sayısı, Taburcu Olan Hasta Sayısı 
çıktı olarak listelenmiştir. Hazırki çalışmada kullanılan metodoloji ve teorik kısım bu makaleden yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

3. Metodoloji 

Etkinlik ölçümü, temellerini mal ve hizmet üretimi ve maliyet minimizasyon fonksiyonlarının analizinden 
almaktadır. Farrell tarafından geliştirildiği için “Farrell Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı” da denilen etkinlik analizlerinin 
ilk ampirik çalışmaları, Debreu ve Koopmans tarafından yapılmıştır (Murillo-Zamorano vd., 2000:1). Sonraki 
yaklaşımların geliştirilmesi için bir dönüm noktası olan Farrell’in yaklaşımı, tek çıktılı üretim teknolojisiyle ve 
bazı sınırlayıcı varsayımlarla yapılmış ve yapısal etkinsizliği dikkate almamıştır. Bu yorum aynı zamanda sınır 
yaklaşımı olarak ifade edilebilmekte, üretim fonksiyonunun ve tüm girdi bileşiminin ve çıktı kombinasyonlarının 
oluşturduğu üretim kümesinin üst sınırı olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir (Kutlar vd., 2011: 85). 

Son dönemlerin en popüler yöntemlerinden biri olan VZA, özellikle kamu sektöründe, sağlık, eğitim, finans 
alanlarında ve departmanlı üretim ve hizmet birimlerinin ve mağazaların etkinliğinin belirlenmesinde 
parametrik olmayan bir analiz tekniğidir. Bu tekniğe ilaveten Karar Veren Birimlerin (KVB'lerin) etkinliğini 
belirleyen girdi ve çıktılarla ilgili ekonometrik tahmin analizleri yapılmıştır (Kutlar ve Kartal, 2004:52). 

Veri Zarflama Analizi (VZA) doğrusal programlama tekniği olup, genel yapısı itibariyle benzer türden karar 
birimlerinin karar aşamasına katkılarını baz almakta olup, analize konu olan karar birimlerinin aynı hedefe 
yönelik benzer işlevlere sahip olması, aynı koşullar altında çalışması ve grupta yer alan tüm birimlerin 
etkinliklerini tanımlayan faktörlerin, yoğunluk ve büyüklüklerindeki farklılıklar hariç aynı olmaları şartlarını 
varsaymaktadır (Cooper vd., 2011: 1). VZA’da etkinlik sınırı gerçekleşen bir gözleme dayanmaktadır ve burada 
rassal hata parametresi de kullanılmamaktadır. Ancak çok uç değerlere sahip firmaların ayıklanması gerekebilir 
(Dinçer, 2008: 829).  

Etkinlik analizlerinde VZA tekniğinin en basit formulü bir girdili ve bir çıktılı Karar Verici Birimler (KVB) için (ÇIKTI 
/ GİRDİ) şeklinde ifade edilir. Bu “verimlilik ölçüsü” yönetim ve yatırım analizlerinde sık kullanılmaktadır. Bu 
işlem genel bağlamda “etkinlik” ölçümünde de kullanılır (Cooper vd., 2011: 3). Etkinlik oranı 0`la bir arasında 
gerçekleşmektedir. Birden fazla KVB`nin etkinliğinin ölçülmesi durumunda etkinlik oranı 1`e eşit olan KVB`de 
referans olarak alınabilir ve diger KVB`lerin etkinliğe ne kadar yaklaşabileceği ölçülebilir.  

0 ≤ Er = yr/yR ≤ 1                                                         (1) 
Burada; 
Er – r brim üreten KVB`nin etkinliği 
yr – girdilerle üretilmiş miktarı 
yR – girdilerle maksimum üretim miktarı göstermektedir (Cooper vd., 2011: 6). 

3.1. CCR Modeli 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında önerilen CCR modeli VZA yaklaşımının gelişimine katkı 
sağlayan ilk basamaktır. VZA yönteminde değişken ağırlık kullanılmaktadır. Özellikle, ağırlıklar doğrudan 
çoksayılı varsayımların sonucunda elde edilmiş verilerden türetilir ve sabit ağırlık seçilmiş hesaplamalardan 
kaçınılır (Cooper vd., 2011: 13). 

Literatürde bu ağırlık değerleri “sanal girdi-çıktı” veya “sanal ağırlıklar” olarak adlandırılmaktadır ve aşağıdakı 
gibi formülize edilir. 

 
𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙 ç𝚤𝑘𝑡𝚤𝑙𝑎𝑟

𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖𝑙𝑒𝑟
=  

𝑢1𝑦1𝑜+ 𝑢2𝑦2𝑜+⋯+𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜

𝑣1𝑥1𝑜+ 𝑣2𝑥2𝑜+⋯+𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜
                                  (2) 

Burada;  
us – s. çıktının ağırlığı, yso - “o” biriminden elde edilen s. çıktı,  
vm – m. girdinin ağırlığı, xmo - “o” birimince kullanılan m. girdi. 
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Bir KVB’nin değişkenler üzerindeki uygun yardımıyla etkinlik denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜃 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

                                                               (3) 

Formülden de görüldüğü gibi, VZA bir anlamda kavramsal bir modeli olarak düşünülmelidir, çünki kesirli 
program toplam faktör etkinliği oranından yararlanmaktadır (Sarıkaya vd., 2012: 141).  

VZA, girdiler ile çıktıları veri olarak alır ve bu girdilerle çıktılar için “o” karar biriminin performansını diğer 
birimlerin performanslarına göre maksimize eden ağırlıkları seçmektedir. Charnes ve Cooper kesirli modelin 
doğrusal programa dönüştürülmesi için dönüştürme mekanizması kullanmışlardır (Kutlar ve Babacan, 2008: 
150). 

Burada KVBo ve KVBj olmakla farklı KVB`lerden yola çıkılmaktadır. KVBo için doğrusal program, kesirli 
fonksiyondaki amaç fonksiyonun paydası 1`e eşitlenerek yapılır (Charnes vd., 1978: 431). 

Max θ = ∑s r=1 uryro                                                                   (4) 

∑m
i=1 vixio = 1 

Kısıt: 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

 ≤ 1 ( 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛) 

∑m
i=1 vixij = 1 

ur>0; vi >0 
(4)  eşitliği doğrusal bir denklem olup, girdilerin ağırlıklı toplamını 1 ile kısıtlar ve ur vi için uygun değerler 
seçerek “o” KVB’nin ağırlıklı çıktı toplamını maksimize eder. Aynı zamanda etkinlik değeri 1’i aşamaz. Baskın bir 
doğrusal program oluşturmak amacıyla “o” KVB için ağırlıklı  

3.2. BCC Modeli 

VZA çalışmalarında ölçeğe göre değişken getiri varsayımı ile Banker, Charnes ve Cooper, BCC modelini 
oluşturduklarında, üretim imkanları kümesini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır (Cooper vd., 2011: 88);  

PB={(x, y)| x ≥ Xλ, y ≥ Yλ,  eλ=1, λ≥0 }    (5) 
X=(xj)εRmxn, Y=(yj)εRsxn, λεRn e; bütün elemanları 1’e eşit olan bir sıra vektörüdür.  

Yukarıdaki tanımlamaya göre, BCC modelini CCR modelinden ayıran tek fark, eλ=1 kısıtının modele 
eklenmesidir. Bu kısıt, λj≥0 şartı ile birlikte, n tane KVB’nin farklı kombinasyonlarının, ancak içbükey bir etkinlik 
üst sınır çizgisi kapsamında gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu durumda girdi odaklı BCC modeli, KVB0’ın (0=1,…,n) etkinliğini, aşağıdaki doğrusal programlama modelini 
çözerek hesaplar, 

(BCC0) min θB                                                       (6) 
Kısıtlar;  
θBx0 – X λ ≥ 0; yλ ≥ y0; eλ = 1; λ ≥ 0 burada, θB sayısal bir değerdir. 
Bu doğrusal programın (BCC0) dual çarpan formu ise aşağıdaki gibidir; 

max z = y0 – u0                                                       (7) 
Kısıtlar;  

vx0=1;  -vX + uY - u0e ≤ 0;  v ≥ 0, u ≥ 0 
burada; u0, serbest işaretli değişken (pozitif, negatif ya da sıfır değeri alabilen), z ve u0 ise sayısal değerlerdir.  

CCR ve BCC modelleri arasındaki fark, CCR modelinde var olmayan bir eλ=1 kısıtından ve bu kısıtla bağlantılı 
olan serbest işaretli değişken u0’dan kaynaklanmaktadır. 
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3.3. Süper Etkinlik 

“Süper Etkinlik” (SE) VZA modeli analizlerinde KVB`nin 1`den yüksek değer aldığı durumlarda ölçülen bir 
modeldir. Çünki her firma bir eş olarak kendinin kullanılmasna izin vermemektedir. 

Biz n sayıda KVB olduğunu varsayalım. Her bir KVBj (j=1,2, ..., n) Yj kadar çıktı üretmek için Xj kadar girdi 
tüketmektedir. Seiford ve Thrall tarafından 1990 yılında “Recent developments in DEA: The mathematical 
programming approach to frontier analysis” çalışmasında öngörülmüş temel VZA modelleri bazında 
oluşturulmuş süper etkinlik VZA modeli aşağıdakı gibi ifade edilebilir (Seiford ve Zhu, 1999:175). 

Girdi yönelimli VZA 

Max ρ                                                                         (8) 
Kısıt: 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑗 ≤

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0 

ρ𝑥0; 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑗 ≥

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0 

𝑦0; 

ρ,  𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 ≠ 0; 
8 formülü linear programlama ile süper etkinliği CCR model için kullanıldığı zaman hiç bir eklentiye ihtiyaç 

duyulmamaktadır, fakat BCC model için kullanıldığı zaman modele ∑ 𝜆𝑗 = 1𝑛
𝑗=1
𝑗≠0 

 eklenmektedir. Burada x0 ve 

y0 KVB0`ı temsil etmektedir. 

4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Çalışmada Azerbaycan`ın 11 Bölgesinin Sağlık Bakanlığı`na bağlı hastanelerinin 2013 yılı verileri kullanılarak 
etkinlik analizi yapılmıştır. Belirtmek gerekiyor ki, hazırda Kelbecer-Laçın ve Yukarı Karabağ bölgeleri 
Ermenistan`ın işgali altında bulunmaktadır. Bu bölgelere ait hastanelerin personelleri muhacirlerin (kaçkın-
köçkünlerin) yoğun yaşadığı bölgelerde kurulmuş hastanelerde sağlık hizmeti sunmaktadırlar. 

Etkinlik analizleri sabit ölçekli CCR ve değişken ölçekli BCC modelleri kullanılarak yapılmıştır. Aynı zamanda tam 
etkin olan Bölgelerin süper etkinlik skorları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma için elde edilen veriler Microsoft Ehcel programında analize uygun hale getirildikten sonra, DEA-
SOLVER programı kullanılarak etkinlik analizleri yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan veriler Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı`ndan elde edlmiş ve analiz için gerekli 
formata salınmıştır. 

VZA ile Azerbaycan`ın bölge kamu hastanelerin etkinlik skorlarının hesaplanmasında aşağıdaki girdi ve çıktılar 
kullanılmıştır. 

Girdiler  

➢ (Doktor) - Uzman Doktor Sayısı ve Pratisyen doktor sayısının toplamı;  

➢ (Hemşire) - Hemşire Sayısı;  

➢ (Yatak)  - Hastanelerin Toplam Yatak Sayısı; 

Çıktılar 

➢ (Muayene) - Muayene Olan Hasta Sayısı; 

➢ (Ameliyat) - Toplam Ameliyat Sayısı; 

➢ (Taburcu) - Taburcu Olan Hasta Sayısı. 
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Girdi ve çıktı değişkenlerinn tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1`de verilmiştir. Girdi değişkenleri ele alındığında 
görülüyor ki, 2013 yılında en az doktor sayısı 903, en çok 31.572, ortalaması ise 7.096,1 olmuştur. 3.061,6 
ortalamaya sahip Hemşire sayısının en çok miktarı 11.878, en az ise 484 olmuştur. Girdi değişkenlerinden 
toplam yatak sayısında en çok miktar 11.989, en az miktar ise 721 olmuştur. Hasta yatak sayısının ortalaması 
3.303,8 olmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlerinin Genel İstatistiği 

 Girdi Çıktı 

Doktor Hemşire Yatak Muayene Ameliyat Taburcu 

En Çok 31.572 11.878 11.989 4.679.593 82.550 268.601 

En Az 903 484 721 116.980 63 1.200 

Ortalama 7.096,1 3.061,6 3.303,8 1.675.110 15.523,2 53.527,8 

Standart Sapma 8.365,8 3.178,5 3.054,2 1.507.498 22.311,1 72.325,1 

 

Tablo1`de çıktı değişkenleri incelendiğinde hasta muayene sayısının en çok olduğu miktar 4,7 milyon civarında, 
en az olduğu miktarın ise yaklaşık 117 bin olduğu görülmektedir.  En az ameliyat sayısı 63, en çok ameliyat ise 
82,550 defa yapılmıştır. Ameliyat sayısının ortalaması 15.523,2 olmuştur. 53.527,8 ortalama ile Taburcu olan 
hasta sayısının en az miktarı 1.200, en çok miktar ise 268.601 olmuştur. 

Veri tablosu incelendiğinde girdi değişkenlerinin her üçünde en çok miktar Bakü Şehir Bölgesinde gerçekleşmiş, 
en az doktor ve hemşire sayısı Kelbecer-Laçın, yatak sayısı Dağlık Şirvan Bölgesinde gerçekleşmiştir. Çıktı 
değişkenlerinin her üçünde en az miktar Kelbecer-Laçın Bölgesinde, en çok müayene olan hasta sayısı Aran, 
toplam ameliyat ve taburcu olan hasta sayısı Bakü Şehir Bölgesinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyon 

 
Girdi Çıktı 

Doktor Hemşire Yatak Muayene Ameliyat Taburcu 

Girdi 
Doktor 1      
Hemşire 0,991 1     
Yatak 0,985 0,981 1    

Çıktı 
Muayene 0,566 0,624 0,574 1   
Ameliyat 0,993 0,980 0,973 0,487 1  

Taburcu 0,997 0,983 0,977 0,527 0,997 1 

  

Tablo 2`de Bölgelere ait 2013 yılı verileri ile girdi ve çıktıların korelasyon değerleri verilmektedir. Değişkenler 
arasında önemli ölçüde korelasyonun olduğu tablodan görülmekte toplam müayene miktarı dışında diğer tüm 
değişkenler arasındaki kolerasyonun neredeyse 1`e eşit olduğu gözlemlenmektedir. Toplam muayene 
miktarlarının diğer değişkenler arasındaki kolerasyon değerinin yaklaşık 0,5 ve üzerinde olduğu görülmektedir.  
Bu da girdi ve çıktıların birbiri ile doğrusal bir ilişki derecesi taşıdıklarını göstermektedir. 

5. Etkinlik Analizleri 

Tablo 3`te girdi yönelimli, ölçeğe göre sabit getirili CCR ve ölçeğe göre değişken geirili BCC modeli kullanılarak 
yapılan analiz sonucunda elde edilen etkinlik skorları verilmiştir. Yapılan analizlerde bölgeler arasındaki 
sıralamanın belirlenmesinde etkinlik değerlerinin baz alınması daha uygun olduğu düşünülmüş, sıralamada 
programın sunduğu süper etkinlik sıralaması kullanılmış, göreceli tam etkin olanlar arasında gerek alfabe, 
gerekse de bölgelerin büyüklüyüne göre sıralama yapılmamıştır.  

Tablo 3`ten de görüldüğü gibi, 2013 yılı için CCR modeli ile yapılan etkinlik analizinde 11 Bölgeden 6`sı tam 
etkin, 5`i etkinsiz, BCC modeli ile yapılan analizlerde 8 Bölge etkin, 3 Bölge ise etkinsiz olmuştur. CCR modeli ile 
yapılan etkinlik analizinde etkin olmayan Bölgelerden 3`ünün aldığı skorun %91`in üzerinde olduğu 
görülmektedir. CCR modeli ile yapılan analizde etkin olmayan bölgeler içerisinde en son sırayı Ermenistan işgali 
altında olan bölgeler almıştır. Yukarı Karabağ Bölgesinin aldığı etkinlik skoru %51,7, Kelbecer Laçın Bölgesinin 
aldığı etkinlik skoru ise %27,3 olmuştur.  
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Tablo 3. VZA Tahminleri (CCR ve BCC) 

KVB CCR Skoru KVB BCC Skoru 

Bakü Şehir Bölgesi 1 Kelbecer-Laçın Bölgesi 1 

Gence-Kazah Bölgesi 1 Dağlık - Şirvan Bölgesi 1 

Şeki-Zakatala Bölgesi 1 Gence-Kazah Bölgesi 1 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 1 Şeki-Zakatala Bölgesi 1 

Dağlık - Şirvan Bölgesi 1 Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 1 

Aran Bölgesi 1 Kuba-Haçmaz Bölgesi 1 

Kuba-Haçmaz Bölgesi 0,989 Aran Bölgesi 1 

Abşeron Bölgesi 0,928 Bakü Şehir Bölgesi 1 

Lenkeran Bölgesi 0,912 Abşeron Bölgesi 0,961 

Yukarı-Karabağ Bölgesi 0,517 Lenkeran Bölgesi 0,921 

Kelbecer-Laçın Bölgesi 0,273 Yukarı-Karabağ Bölgesi 0,559 

Ortalama 0,875 Ortalama 0,949 

 

BCC modeli ile yapılan etkinlik analizinde etkin olmayan Abşeron ve Lenkeran Bölgelerinin skorunun %92`nin 
üzerinde olduğu, aynı zamanda CCR modelinde de bu bölgelerin sırasıyla %91,2 ve %92,8 skorları aldığı 
görülmektedir. BCC modeli ile yapılan etkinlik analizinde en son sırayı Ermenistan işgali altında olan Yukarı 
Karabağ Bölgesi almıştır. CCR modelinde etkinlik skoru en düşük olan Kelbecer-Laçın Bölgesi BCC modelinde 
etkin olarak tahmin edilmiştir. 

Tam etkin KVB`lerin etkinliklerinin analizini süper etkinlik modelleri ile yapmak için etkin olan her bir KVB’yi  
etkinlik sınırı dışına çıkarıp, bu KVB’nin etkin sınıra uzaklığını ölçmemiz gerekmetedir. Tam etkin olmayan 
KVB’lerin görece etkinlik değerleri ile süper etkinlik değerleri birbirine eşit olduğu için etkinlik sıra 
numaralarında değişme olmamaktadır. Bu nedenle süper etkinlik analizinde sadece tam etkin olan KVB`ler 
incelemeye alınmaktadır (Özden, 2008: 178). 

KVB`lerin CCR modeli ile alınmış süper etkinlik skorlarının sıralaması yüksek değerden başlayarak ve en etkin 
birim olarak kabul edilmekle yapılmaktadır. 

Tablo 4. Bölgelerin Super Etkinlik Skorları 

 KVB Skor 

CCR 

Bakü Şehir Bölgesi 1,474 

Gence-Kazah Bölgesi 1,355 

Şeki-Zakatala Bölgesi 1,210 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 1,105 

Dağlık - Şirvan Bölgesi 1,049 

Aran Bölgesi 1,012 

 KVB Skor 

BCC 

Kelbecer-Laçın Bölgesi 1,775 

Dağlık - Şirvan Bölgesi 1,757 

Gence-Kazah Bölgesi 1,649 

Şeki-Zakatala Bölgesi 1,229 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 1,109 

Kuba-Haçmaz Bölgesi 1,024 

Aran Bölgesi 1,000 

Bakü Şehir Bölgesi 1,000 
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Tablo 4`te Bölgelerin CCR ve BCC modelleri ile hesaplanmış süper etkinlik skorları verilmiştir. CCR modelinde 
tam etkin olan Bölgelerin tümünün etkinliklerinin 100`ün üzerinde değer aldığı görülmektedir. En yüksek 
etkinlik skoru olan %147,4`lük oran Bakü Şehir Bölgesinde gerçekleşmiş, onu %135,5 etkinlikle Gence-Kazah 
Bölgesi takip etmektedir. En az alınmış süper etkinlik skoru 1,012 ile Aran Bölgesinde olmuştur. 

BCC modeli ile yapılmış süper etkinlik analizi incelendiğinde CCR modeli analizinde etkin olmamış Kelbecer Laçın 
Bölgesinin en çok etkinlik skoru (%177,5) aldığı görülmektedir. Tablo4`ten ilk iki sırada yer alan bölgelerin süper 
etkinlik skorlarının 1,75`in üzerinde olduğu görülmektedir. Aran ve Bakü şehir bölgeleri ise %100 etkinlik skoru 
ile tam etkin olan bölgeler içerisinde son sıralarda yer almaktadırlar. Şeki-Zakata Bölgesi (CCR 1,21 ve BCC 
1,229), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (CCR 1,105 ve BCC 1,109) ve Aran Bölgesinin (CCR 1,102 ve BCC 1,000) CCR 
ve BCC modeli ile yapılan süper etkinlik analizlerinde çok yakın değerler aldığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. KVB`lerin Etkinlik Skorlarının Dağılımı (CCR ve BCC) 

Şekil 1’de Bölgelerin 2013 yılındaki CCR ve BCC metodu ile elde edilmiş etkinlik skorlarının dağılımı yer 
almaktadır. Görüldüğü gibi CCR metodu ile yapılan analizde %20-%29 ve %50-%59 aralıklarında etkinlik skoru 
almış 1`er Bölge bulunmaktadır. BCC metodu ile yapılan analizde ise %50 etkinlik skorunun altında hiç bir Bölge 
olmadığı görülmektedir. Etkinlik skoru %90-99 olan Bölgelerin sayı ise CCR metodunda 3, BCC metodunda ise 2 
olmuştur. Tam etkinlik skoruna sahip olan bölge sayı CCR metodunda 6 iken, BCC metodunda 8 olmuştur. 

6. Analiz Sonucunda Potansiyel İyileştirme Önerileri 

Potansiyel düzeltim denklemleri girdi ve çıktılar için hesaplanabilmek için hedeflenen verilerden gerçek verilerin 
farkı alınarak gerçek verilere olan oranı alınmaktadır. Bunu aşağıdaki gibi gösterebiliriz: 

Potansiyel GİRDİ düzeltimi =  
HEDEFLENEN girdi –  GERÇEK girdi

GERÇEK girdi 
 𝑥 100 

Potansiyel ÇIKTI düzeltimi =  
HEDEFLENEN çıktı –  GERÇEK çıktı

GERÇEK çıktı
 𝑥 100 

Potansiyel Düzeltim Oranının 0`ın altında değer alması hedeflenenden daha fazla girdi (Çıktı) kullanıldığı, 
Potansiyel Düzeltim Oranının 0 değerini alması tam etkinliğe ulaşıldığı, 0`ın üzerinde değer alması ise tam 
etkinliğe ulaşılması için daha fazla girdi ve/veya çıktı miktarının gerekli olması demektir. 

Tablo 5`te CCR yöntemi ile yapılmış etkinlik analizi sonucunda etkin olmayan bölgelerin potansiyel iyileştirme 
önerileri sunulmuştur. %98,9 etkinlik skoru almış Kuba-Haçmaz Bölgesinin tüm çıktıları hedeflenen çıktı 
düzeyinde olmuştur. Toplam Doktor Sayısı ve Toplam Yatak Sayısı girdileri hedeflenen girdi düzeyini %1,09 
düzeyinde aşmış Toplam hemşire sayısının ise 1036 olması gerekirken 1237 olmuştur. Kuba Haçmaz Bölgesinde 
kullanılan girdi miktarları azaltıldığında tam etkinliye ulaşılması mümkün olduğu görülmektedir. %92,8 etkinlik 
skoru almış Abşeron bölgesinde hedefe ulaşmış tek değişkenin Taburcu olan hasta sayısı olduğu görülmektedir. 
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Mevcut girdi miktarları ile Muayene olan hasta sayısının %50, Toplam Ameliyat sayısında ise %9,26 oranda 
düzeltmeye gerek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mevcut çıktı miktarları ile istihdam edilen Doktor 
sayısında %7,16, Hemşire sayısında %25,19 toplam yatak sayısında %35,62 oranda azaltma yönünde potansiyel 
girdi düzeltimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Etkinsizlik skoru %91,2 olan Lenkeran Bölgesinde toplam 
ameliyat sayısı harıç diğer çıktılarda potansiyel iyileştirmeye gerek olmadığı, toplam ameliyat sayısının %11,12 
oranında artırılmakla düzeltmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Mevcut çıktılar ile girdi değişkenlerinden doktor 
sayısı ve yatak sayısında aynı oranda % 8,81, toplam hemşire sayısında ise daha fazla %30,29 oranında azaltma 
yönünde potansiyel iyileştirmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Etkinlik skoruna göre sondan ikinci sırada 
bulunan Yukarı Karabağ Bölgesinde mevcut girdiler kullanılarak çıktılardan yalnız taburcu olan hasta 
sayısıda %32,32 oranında potansiyel iyileştirme gerçekleştirilmesi olduğu durumda tam etkinliğe ulaşılması 
mümkün olduğu görülebilmektedir. Mevcut çıktı düzeyi ile doktor (%48,28), hemşire (%55,58) ve yatak 
(%65,85) sayılarında azaltma yapılmakla tam istihdam düzeyi yakalanabilmektedir. %27,3 etkinlik skoru ile son 
sırada bulunan Kelbecer-Laçın bölgesinde hedefe ulaşmış tek değişkenin muayene olan hasta sayısı olduğu 
görülmektedir. Mevcut girdi miktarları ile taburcu olan hasta sayısının %44,72, Toplam Ameliyat sayısında 
ise %504,9 oranda düzeltmeye gerek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mevcut çıktı miktarları ile istihdam 
edilen Doktor sayısında %72,73, Hemşire sayısında %80,43 toplam yatak sayısında %92,65 oranda azaltma 
yönünde potansiyel girdi düzeltimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Yıllara Göre İyileştirme Önerileri (CCR) 

Girdi ve Çıktılar 

Kuba-Haçmaz Bölgesi 
(%98,9) 

Abşeron Bölgesi (%92,8) Lenkeran Bölgesi (%91,2) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

Girdi 

Toplam Doktor 
Sayısı 

2622 2593,4 -1,09 4761 4420,2 -7,16 4093 3732,3 -8,81 

Toplam Hemşire 
Sayısı 

1237 1036,2 
-

16,23 
2223 1663 -25,19 2060 1435,9 -30,29 

Toplam Yatak 
Sayısı 

1267 1253,2 -1,09 2607 1678,5 -35,62 1744 1590,3 -8,81 

Çıktı 

Muayene Olan 
Hasta Sayısı 

699125 699125 0,00 263303 395164,6 50,08 1205444 1205444 0,00 

Toplam Ameliyat 
Sayısı 

5792 5792 0,00 10578 11557,3 9,26 6702 7447,3 11,12 

Taburcu Olan 
Hasta Sayısı 

20717 20717 0,00 37605 37605 0,00 28639 28639 0,00 

Girdi ve Çıktılar 
Yukarı-Karabağ Bölgesi (%51,7) Kelbecer-Laçın Bölgesi (%27,3) 

 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

Girdi 

Toplam Doktor 
Sayısı 

3353 1734,2 -48,28 903 246,2 -72,73 

Toplam Hemşire 
Sayısı 

1562 693,9 -55,58 484 94,7 -80,43 

Toplam Yatak 
Sayısı 

2680 915,2 -65,85 1395 102,6 -92,65 

Çıktı 

Muayene Olan 
Hasta Sayısı 

808136 808136 0,00 116980 116980 0,00 

Toplam Ameliyat 
Sayısı 

2945 2945 0,00 63 381,1 504,90 

Taburcu Olan 
Hasta Sayısı 

9574 
12668,2

7 
32,32 1200 1736,7 44,72 

 
Tablo 6`da BCC yöntemi ile yapılmış etkinlik analizi sonucunda etkin olmayan bölgelerin potansiyel iyileştirme 
önerileri sunulmuştur. %96,1 etkinlik skoru almış Abşeron bölgesinde hedefe ulaşmış tek değişkenin Taburcu 
olan hasta sayısı olduğu görülmektedir. Mevcut girdi miktarları ile Muayene olan hasta sayısının %310,56, 
Toplam Ameliyat sayısında ise %2,79 oranda düzeltmeye gerek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mevcut 
çıktı miktarları ile istihdam edilen doktor ve hemşire sayılarında %3,91, toplam yatak sayısında %12,49 oranda 
azaltma yönünde potansiyel girdi düzeltimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Etkinsizlik skoru %92,1 olan 
Lenkeran Bölgesinde toplam ameliyat sayısı harıç diğer çıktılarda potansiyel iyileştirmeye gerek olmadığı, 
toplam ameliyat sayısının %18,05 oranında artırılmakla düzeltmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Mevcut 
çıktılar ile girdi değişkenlerinden doktor sayısı ve yatak sayısında aynı oranda % 7,89, toplam hemşire sayısında 
ise daha fazla %23,51 oranında azaltma yönünde potansiyel iyileştirmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. %55,9 
etkinlik skoru ile son sırada bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde hedefe ulaşmış tek değişkenin muayene olan 
hasta sayısı olduğu görülmektedir. Mevcut girdi miktarları ile taburcu olan hasta sayısının %38,06, Toplam 
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Ameliyat sayısında ise %28,25 oranda düzeltmeye gerek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mevcut çıktı 
miktarları ile istihdam edilen Doktor sayısında %44,09, Hemşire sayısında %45,72 toplam yatak 
sayısında %68,94 oranda azaltma yönünde potansiyel girdi düzeltimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Yıllara Göre İyileştirme Önerileri (BCC) 

Girdi ve Çıktılar 
Abşeron Bölgesi (%96,1) Lenkeran Bölgesi (%92,1) 

Yukarı-Karabağ Bölgesi 
(%55,9) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

Girdi 

Toplam Doktor 
Sayısı 

4761 4574,7 -3,91 4093 3769,9 -7,89 3353 1874,8 -44,09 

Toplam Hemşire 
Sayısı 

2223 1945,3 -12,49 2060 1575,7 -23,51 1562 847,9 -45,72 

Toplam Yatak 
Sayısı 

2607 2505 -3,91 1744 1606,3 -7,89 2680 832,3 -68,94 

Çıktı 

Muayene Olan 
Hasta Sayısı 

263303 1081017 310,56 1205444 1205444 0,00 808136 808136 0,00 

Toplam Ameliyat 
Sayısı 

10578 10872,8 2,79 6702 7911,9 18,05 2945 3777 28,25 

Taburcu Olan 
Hasta Sayısı 

37605 37605 0,00 28639 28639 0,00 9574 13218,2 38,06 

7. Sonuç 

Çalışmada verileri birincil kaynaktan alınmış, Azerbaycan Cumhuriyetinin 11 Bölgesinde Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerinin 2013 yılına ait etkinlik performansları VZA kullanılarak ölçülmüştür. Analizde 3 girdi ve 3 çıktı ile 
girdi yönelimli sabit getirili CCR modeli ile değişken getirili BBC modeli kullanılmıştır. 

CCR modeli ile etkinlik analizinde 11 Bölgeden 6, BCC modeli ile etkinlik analizinde ise 8 Bölgenin tam etkinlik 
değerine ulaştığı görülmüştür. Ortalama etkinlik skoru CCR modelinde %87,5, BCC modelinde  %94,9 oranında 
olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada Bölgelerin etkinlikleri hesaplanarak her iki modelde oluşan etkinsiz bölgeler için çözüm onerileri 
sunulmuştur. Bu çözüm önerilerine göre etkin olmayan bölgelerde girdi miktarlarının azaltılmasının gerekli 
olduğu öngörülmüştür. Ayrıca, etkin olan ve etkinlik skoru en düşük olan KVB`lerin karşılaştırılması her iki model 
için yapılmıştır. 

Çalışmada sonucunda Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ ve Kelbecer-Laçın Bölgelerinin CCR yöntemi 
ile yapılan analizde en düşük etkinlik skorları aldığı gözlemlenmiştir. BCC yöntemi ile yapılan analizde de Dağlık 
Karabağ Bölgesinin %55,9 etkinlik skoru alarak son sırada yer aldığı görülmüştür. 

Hastanelerin etkinsizliği başarısızlığı anlamına gelmemektedir. Çalışma onu da gösterdi ki, hastaneler 
potansiyellerini tam kullanarak etkin çalıştıkları takdirde sağlık sektöründe yüksek kazançlar sağlanabilir. 

Azerbaycan`daki illerin sağlık verileri ayrı ayrı ele alındığında sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan bölgelerin 
ortalama olarak daha yüksek hizmet performansının olduğu görülmektedir. Tam etkinliğe sahip hastanelerin 
faaliteleri referans alarak diğer bölgelerin de hastanelerinin performanslarının yüksek düzeye çıkarılması için 
politikalar geliştirilmesi mümkün olmaktadır. 
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Özet: 1991 yılında bağımsızlığının kazanılmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti`nde sağlık sektörünün geliştirilmesine 
daha fazla önem verilmiş ve bu yönde politikalar uygulanmıştır. Geliştirilen sağlık politikalarının uygulaması ve sağlık 
hizmetlerinin sunulması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve bu görev dahilinde sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke 
genelinde dengeli dağılımı, etkili ve verimli kullanımı  için sorumluluk taşımaktadır. Çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığından 
elde edilen veriler doğrultusunda  Azerbaycan Cumhuriyeti`nin 11 bölgesinde bulunan devlet hastanelerinin 2013 yılı 
itibariyle etkinlikleri Stokastik Sınır Analizi ile yapılmıştır.  

Stokastik Sıır Analizi En Küçk Kareler ve Maksimum Olabilirlik yöntemleri ile Cobb-Douglas ve Translog fonksiyonları 
kullanılarak yapılmıştır. Analiz kapsamında tek çıktı olarak bölge hastanelerinde toplam muayene olan hasta sayısı, uzman 
doktor, pratisyen doktor ve hemşire sayılarının toplamından oluşan sağlık personeli sayısı ve toplam yatak sayısı girdi olarak 
kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak EKK daha sonra  Maksimum Olabilirlik modeli ile tahmin analizleri Cobb-Douglas ve 
Translog üretim fonksiyonu ile yapılmış, her iki modelin tahmin sonuçları Eviews7, STATAMP13 ve SPSS-21 bilgisayar 
programından elde edilerek analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Cobb Douglas fonksiyonu kullanılarak yapılan EKK modelinin tahmin sonuçlara göre sağlık personeli katsayılarının çıktıya 
uyumu pozitif anlamlı, yatak sayısının çıktıya uyumu ise negatif anlamsız çıkmıştır. F istatistiği sonucuna ve R2 değerlerine 
göre katsayıların çıktı ile ilişkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca regresyon modelinde  farklı varyans, çoklu 
doğrusallık sorununun olmadığı, rassal değişkenlerin arasında pozitif ardışık bağımlılığın olmadığı söylenebilmektedir 
söylenebilmektedir. Translog üretim fonksiyonu kullanılarak yapılmış EKK modelinin tahmin sonçlarına göre katsayıların 
değerlerinin istatistiki anlamsız olduğu görülmektedir. Bu durum F istatistiğinin aldığı sonuca göre de aynı olmaktadır.  

Cobb Douglas ve Translog fonksiyonu kullanılarak yapılan Maksimum Olabilirlik modelinin tahmin sonuçlara göre toplam 
sağlık personeli sayısına ilişkin katsayı pozitif ve anlamlı, toplam yatak sayısına ilişkin katsayı negatif anlamlı çıkmıştır. 
Translog fonksiyonu ile yapılmış analizde girdi değişkenlerinin çapraz çarpım katsayısı pozitif bulunmuş ve dolayısıyla 
hastanelerin belirtilen her iki çıktıyı üretmesi durumunda alan ekonomisinden faydalandığı görülmektedir. Translog üretim 
fonksiyonu kullanılarak yapılmış MO tahminlerinde etkinsizliğin teknik etkinsizlikten kaynaklandığı görülmektedir. 

Yapılan çalışma doğrultusunda bölge devlet hastanelerinin etkinliklerinin artırılması amacıyla teknolojik altyapının 
geliştirilmesi ve bu yönde sosyal politikaların geliştirilmesi önem arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, SSA, EKK, Maksimum Olabilirlik 

1. Giriş 

Azerbaycan`da sağlığın korunması ve geliştirilmesi yöünnde politikalar devlet tarafından üstlenmektedir. Sağlık 
hizmetleri devlet sağlık kurumları tarafından verildiği gibi özel sağlık kurumları tarafından da sunulmaktadır. 
Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı ücretsiz hizmet 
sunan kamu poliklinik ve hastaneleri, bazı Devlet Komitelerine bağlı kendini maliyeleştirmek için personeli 
dışındakilere ücretli hizmet sunan yarı-kamu poliklinik ve hastaneleri ve tam ücretli hizmet sunan özel 
kurumlara bağlı poliklinik ve hastaneler tarafından sunulmaktadır. Bismark modeli sosyal sağlık sigortası 
uygulanmadığı gibi özel sağlık kurumlarına ödemeler cepten ödeme ve özel sağlık sigortası şeklinde 
yapılmaktadır. 

Performans ölçümü sağlık hizmetlerinde, hele hele Azerbaycan`da uygulanıldığı gibi sağlık hizmetlerinin devlet 
tarafından karşılandığı durumlarda sağlık hizmet sunucuları ile vatandaş arasında iletişim kurulması, tercihlerin 
belirlenmesi ve işbirliğinin geliştirilmesinde etkili bir süreç niteliği taşımaktadır. Sağlık kurumlarının doğru 
şekilde yapılandırılması ve kapasitenin artırılması, performans ölçümü için gerekli öğrenme sürecini destekleyici 
olgulardır. Süreç ve kurumsal konular, performans ölçüm sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesinde teknik 
ve metodolojik konulardan daha fazla önemli olmaktadır. Ölçümlerin daha iyi anlaşılması ve onların 
desteklenmesi hizmet alanlarının ölçümlere dahil edilmesi gerektirmektedir.Çalışmanın amacı Azerbaycan 
Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinin bölgeler üzre 2013 yılı verileri kullanılarak etkinlik araştırılmasının 
yapılması, girdilerin çıktı üzerinde etkilerinin araştırılmasıdır. 
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Günümüzde hastane etkinliklerinin araştırılmasında parametric yontem olan Stokastik Sınır Analizi ve 
parametric olmayan Veri ZarflamaAnalizi yöntemleri kullanılmaktadır. VZA`den farklı olarak Stokatsik Sınır 
modeli  tek çıktı ile girdilerin analizini yapmaktadır. Çalışmada etkinlikler SSA modeli kullanılarak 
araştırılmaktadır. Analiz kapsamında tek çıktı olarak bölge hastanelerinde toplam muayene olan hasta sayısı, 
uzman doktor, pratisyen doktor ve hemşire sayılarının toplamından oluşan sağlık personeli sayısı ve toplam 
yatak sayısı girdi olarak kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak EKK daha sonra  Maksimum Olabilirlik modeli ile 
tahmin analizleri Cobb-Douglas ve Translog üretim fonksiyonu ile yapılmış, her iki modelin tahmin sonuçları 
Eviews7, STATAMP13 ve SPSS-21 bilgisayar programından elde edilerek analiz edilmiş ve sonuçlar 
yorumlanmıştır. 

2. Literatür 

SSM yöntemi ile yapılan etkinlik ölçümü çalışmalarında genellikle hastanelerin etkinliği konu alınmıştır. Yapılan 
analizlerin birkaçı hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmektedir. 

1998 yılında yaptığı “Identifying Efficiently and Economically Operated Hospitals: The Prospects and Pitfalls of 
Applying Frontier Regression Techniques” çalışmasında Chirikos 1982-93 yılları  verileri kullanılarak ABD`nin 
Florida eyaletinin 186 hastanesini araştırma kapsamına almıştır. Çalışma kapsamında etkinlik analizi translog 
maliyet fonksiyonu kullanılarak yapılmıştır. Yönetim personeli, tıbbi personel, yardımcı personelin ücretleri 
işgücü, hastane varlıklarının yıllık amortisman değeri ve hastanenin yıllık faiz giderleri sermaye girdisi olarak 
kullanılmıştır. Çalışmada kamu hastanelerinin diğer hastanelere göre daha etkin faaliyet gösterdiği 
bulunmuştur. 

M. Deily, N. McKay ve F. Dorner (2001) “Exit and inefficiency: The effects of ownership type” çalışmasında kar 
amaçlı, kar amacı gütmeyen ve kamu firmalarının yer aldığı sağlık endüstrisinde hastaneleri çıktıları ve etkinlik 
arasında ilişki analiz edilmektedir. Analiz kapsamına 1986-91 yılları alınmıştır. Değişken olarak internlerin yatak 
sayısına oranı kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda kamu hastanelerinin kar amaçlı hastanelerden daha etkin 
olduğubulunmuştur. 

Türkiye`de son dünemlerde yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri de E. Atılgan tarafından 2012 yılında 
Hacettepe Üniversitesinde yapılmış “Hastane Etkinliğinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin Bir Uygulama” doktora tezi çalışmasıdır. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığına 
bağlı 332 devlet hastanesinin maliyet etkinlikleri tahmin edilmektedir. Hastane maliyet etkinlik tahmininde 
2007-2009 yılları verileri kullanılarak yapılan analizler stokastik sınır yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz 
translog maliyet fonksiyon formu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çalışma sonucunda hastane kapasitesi ile 
etkinlik arasında pozitif ilişki bulunmuş, performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastanelerde maliyet 
etkinliğini artırmadığı gözlemlenmiştir. 

Azerbaycan sağlık sektörü üzerine benzer çalışmalar yapılamamış, mevcut çalışma ilk kez yapılmaktadır. 

3. Metodoloji 

Bir sınır yaklaşımı olan parametrik yaklaşımda etkinlik ölçümü, tek çıktının birden fazla girdi ile ilişkisinin 
araştırıldığı çoklu regresyon teknikleriyle yapılmakta ve fonksiyondaki parametreler tahmin edilmeye 
çalışılmaktadır. Burada, bağımsız değişken olan girdilerin, bağımlı değişken olan çıktıdaki değişmelere neden 
olduğu düşünülen etkileri belirlenmeye çalışılmaktaadır. Etkinsiz olarak kabul edilen üretim bileşenleri, sınırdan 
sapma gösteren üretim bileşenleri olduğu kabul edilir. Bu yöntemde rassal bir hatanın olacağı da kabul 
edilmektedir ki, tam etkin üretim sınırında hatanın sıfır olduğu gözlemlenir (Kutlar, Yüksel ve Bakırcı, 2011: 87). 

Belirlenen üretim ve/veya maliyet sınırından sapmanın, etkinsizliğin yanında rassal etkilerden de 
kaynaklanabileceği düşünülürse, etkinsizlik nedeniyle gerçekleşen sapmanın bulunabilmesi için, rassal etkiler ile 
etkinsizlik nedenlerinin ayrıştırılabilmesi gerekmektedir. Bu temel eksiklik, Aigner, Lovell ve Schmidt (1977) ile 
Meeusen ve Van Den Broeck’in (1977) öncülüğünde SSM yönteminin geliştirilmesiyle giderilmiştir.  

Basitliğin sağlanması amacıyla klasik ekonomi hesaplamalarında Cobb-Douglas ”üretim fonksiyonu”nda “y” tek 
çıktısının maksimizasyonu x1 ve x2 girdileri kullanılarak yapılmaktadır (Cooper, Tone, 1997: 82). 

𝑦 =  𝑎𝑥1
𝛼1𝑥2

𝛼2𝑒𝑣                                                            (1) 
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Bu fonksiyon gözlemlerin uyması gereken teknolojik (kesin) etkinlik sınırını belirlemektedir. Bu hesaplamalar 
için bizim istatiksel hatalara izin vermemiz gerekmektedir, burada gözlemlenen verilerden tahmin edilen a, α1 
ve α2 parametreleri için sınırlar yalnız stokastik olarak tanımlanacaktır. Bu istatiksel hatalar ise (1) formülünde v 
ile gösterilmiştir. İstatiksel hata terimleri sonradan her bir y değerlerine vi~iid N (0, σ2v)  dağılımlarından 
örnekleme yolu ile seçilerek eklenebilinmektedir. iid  (independent, identically distributed)  bağımsız, sıfır 
ortalma ve sabit varyans dağılılmı anlamındadır. Bunlar yapıldıktan sonra “etkin” x1 ve x2 girdileri aşağıda 
gösterilen şekilde yeni girdiler ile değiştirilmiştir; 

�̂�1 =  𝑥1𝑒𝑣1 𝑣𝑒 �̂�2 =  𝑥2𝑒𝑣2 , 𝑏𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎    𝑣1, 𝑣2  ≥ 0                                (2) 
SSM regresyonları ile ilgili literatürlerde etkinsizliklerin ya üstel veya yarı normal dağılımlara uygun olduğu 
yarsayımı yaygındır. Bu nedenle dağılımlar (0, σv1

2 ve 0, σv2
2) (1) formülünde kullanılmakla değiştirilmiştir. 

𝑦 =  𝛽�̂�1
𝛽1�̂�2

𝛽2𝑒𝑣,                                                        (3) 
Burada, x̑1 ≥ x1 ve x2̑ ≥ x2 kabul edilmekle gerçek gözlemlenen girdiler değiştiriliştir. Tahmin amacı ile (3) 
formülünü aşağıdaki log-linear şekle getirerek değişebiliriz.  

ln 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ln �̂�1 +  𝛽2 ln �̂�2 +  𝑣,                                     (4) 
Burada β`lar gerçek (üretim fonksiyonu) parametreleri olan a, α1 ve α2  için tahminedici olarak 
görevlendirilmektedir. Bu formülü karşılaştırmak istediğiniz EKK formu ile ifade edersek; 

ln 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ln �̂�1 +  𝛽2 ln �̂�2 + 𝛿𝐷 +  𝛿1𝐷 ln �̂�1 +  𝛿2𝐷 ln �̂�2 + 𝑣              (5) 
Burada; 
D = 1 (KVB`ler 100% VZA etkinliğine sahip oldukta) 
D = 0 (KVB`ler 100% VZA etkinliğine sahip olmadıkta) 
formülünü elde edilir. 

Böylece (5) formülü iki aşamalı süreci yansıtmaktadır ki, burada VZA ilk aşamada tam efektif olan veya olmayan 
KVB`lerin performansına yapılan gözlemlerin olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Belirtmek gerekiyor ki, 
VZA sadece göreceli olarak etkinlik ölçümüne sahip olmaktadır. 

Cooper ve Tone (1997) Stokastik Sınır Modelinin “hata oluşumu” versiyonunu kullanmışlardır.  

ln 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ln �̂�1 +  𝛽2 ln �̂�2 + 𝜐 − 𝑢                                     (6) 
Bu versiyonda formüle (υ - u) eklenmiştir ki, burada υ bağımsız bir şekilde dağıtılmış olarak varsayılan ve N (0, 
συ

2) dağılımı gösteren rassal değişken, u (u ≥ 0) negatif değer almayan teknik etkinsizliği ölçen rassal 
değişkendir. Gong ve Sicklesin (1989, 1990) terminolojisinde u≥ 0 oluşu “vazgeçilen çıktılar” olarak anılır ve bu 
ekstra çıktı tutarının gerçek olarak gözlemlenen y değerinin  x1̑ ≥ x1 ve x̑2 ≥ x2 girdilerine yanıt olarak, yerinde 
ulaşılabilir olmasının tahmin edilmesi anlamında yorumlanarak aşağıdakı şekilde formüle edilebilir. 

ln 𝑦 + 𝑢 =  𝛽0 + 𝛽1 ln �̂�1 +  𝛽2 ln �̂�2 + 𝜐                                     (7) 
Stokastik Sınır analizinin temel modelinde u = -ln (D0) eşitliği etkinsizlik sınırından olan aralığı temsil eder.  Bu 
aralık M çıktı ve N girdilerin bir fonksiyonu olarak kabul edilir. Kolaylık sağlanması işin Cobb-Douglas 
fonksiyonundan hareketle etkinsizliği hesaplayan formülü aşağıdaki gibi gösterebiliriz. (Kimsey, 2009: 95) 

ln 𝐷0𝑖 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑚𝑙𝑛𝑦𝑚𝑖 +  ∑ 𝛽𝑛𝑙𝑛𝑥𝑛𝑖 + 𝑣𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1                       (8) 

Genel olarak her bir vi rassal değişkeninin her ui rassal değişkeninden bağımsız dağıldığı ve iki hata teriminin de 
açıklayıcı değişkenleri ile ilişkisiz olduğu varsayılmaktadır. Stokastik sınır analizinde rassal değişken için aşağıdaki 
şekilde varsayımlar yapılmaktadır (Kutlar, 2012: 32-33): 

E(vi|Xi) = 0                                                               (9) 
Bunun anlamı verilen x değerleri çerçevesinde bozucu terimin ortalamasının sıfır olmasıdır.  

vi terimi için eş varyanslılık söz konusu olduğunda her Xi için vi`nin varyansı sabit ve pozitifdir ve bu varsayım 
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 

varyans(vi | Xi) = E [vi - E(vi) | Xi]
2 = E(vi

2 | Xi) = σv
2                (10) 

Stokastik üretim sınırının Maksimum Olabilirlik tahminlerini elde etmek için aşağıdaki dağılım varsayımları 
kullanılmıştır (Aigner, Lovell ve Schmidt, 1977:28). Bu varsayımlar yukarıda anlatılan vi ~ iid N (0, σv

2) ile birlikte 
ui ~ iid N+ (0, σu

2) seriler şekliınde dağılımıdır. Translog kesikli normal dağılımında ise ortalama μ değerini ifade 
etmekle dağılımlar vi ~ iid N (μ, σv

2) ve  ui ~ iid N+ (μ, σu
2) olarak varsayılmaktadır. 
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σ2 rassal değişkenin veya tesadüfi hata varyansı olan σ2
v ve teknik etkinsizliğin varyansı olan σ2

u`nin toplamına 
eşittir (Coelli, 1996: 5).  

σ2 = σ2v + σ2u                                                                (11) 
Stokastik sınır tahminin anlamlığını ölçen γ değeri σ2

u/σ2 `ye eşit olmakla etkinsizliğin bunlardan hangisinden 
kaynaklandığını göstermektedir. Bunu formül olarak:  

𝛾 =  
𝜎𝑢

2

𝜎𝑢
2+𝜎𝑣

2 =  
𝜎𝑢

2

𝜎2                                                         (12) 

Çalışmada araştırma yöntemi olarak kullanılan kesikli normal dağılım (Translog), yarı normal dağılımın (Cobb-
Douglas) genelleştirilmiş hali olup, ortalaması μ ve varyansı σ2 olan normal dağılımın sıfır noktasında kesiğe 
uğramış hali ile elde edilir. Yarı normal dağılımlarda μ = 0 olarak tanımlanır. Dağılımın farklı biçimler alması 
büyüklük ve μ’nün işaretine baglıdır (Coelli, 1996: 6). 

Yapılan çalışmada regresyon katsayıları için t anlamlık testi yapılmaktadır. Elde edilmiş tahmin sonuçlarının sıfır 
hipotezini doğrulayıp doğrulamadığını belirten t istatistiği 1960`lardan once R. A. Fisher, J. R. Newman ve P. 
Pearson tarafından geliştirilmiştir (Kutlar, 2012: 141).  

Stokastik Sınır Modeli ile yapılan sağlık verimliliği çalışmalarında baskın olarak Cobb-Douglas ve Translog 
fonksiyonları kabul görülmektedir. Bu fonksiyonlar çalışmamızda kullanılan değişkenlerle aşağıdaki şekilde 
oluşturulmaktadır:  

Cobb-Douglas: 

ln(Muayene) = β0 + β1lnSaglik + β2lnYatak + vi –ui 

Translog: 

lnMuayene = β0 + β1lnSaglik + β2lnYatak + 0,5β3(lnSaglik)2 + 0,5β4(lnYatak)2 + +β5lnSaglik*lnYatak + vi – ui 

Regresyon denkleminde lnMuayene- Muayene olmuş toplam hasta sayısının, lnSaglik- (uzman doktor+pratisyen 
doktor+hemşire olmakla) toplam sağlık personeli sayısının, lnYatak toplam yatak sayısının log-dönüştürülmüş 
değerleridir. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu Translog fonksiyonunun özel bir durumudur. Burada kare ve çapraz ürün 
katsayıları sıfırdır, böylece translog içinde iç içe geçmiş bir modelin istatistiksel testleri için bir olasılık oran testi 
kullanılmasının uygunluğuna olanak sağlanmaktadır. Cobb-Douglas fonksiyonu üretim fonksiyonunu yeterince 
temsil edebiliyorsa, sonraki modelleme için translog fonksiyonu tercih edilmektedir.  

Çalışmada araştırılan hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Cobb-Douglas:  H0: β1 = β2 =0; 
H1: en az bir parametre ≠ 0 
Translog: H0: β1= β2=β3 = β4 = β5 = 0; 
H1: en az bir parametre ≠ 0 
Regresyon sonucunda elde edilmiş σv ve σu rassal hata bileşeni v ve teknik etkinsizlik bileşeni u`nun standart 
sapma tahminlerini içermektedir ve log-olabilirlik tahminlerinde lnσ2v ve lnσ2u olarak hesaplanmıştır.  
Modelde σ2=σ2v+σ2u ile toplam hata varyansı, rassal hatanın standart sapmasına etkinsizlik bileşeninin 
standart sapma oranı tahmini olan λ =σu/ σv şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca modelde etkinlik tahmin 
sonuçlarına göre, çıktı sınırından sapmanın içinde etkinsizlikten kaynaklanan sapma oranını gösteren gamma 
değeri γ = σu2 / σ2 olarak hesaplanmaktadır. 

Her iki modelin tahmin sonuçları Eviews7, STATAMP13 ve SPSS-21 bilgisayar programından elde edilerek analiz 
edilmiştir. Tahmin değerlerinin anlamlılık düzeyleri p≤ (0,01), p ≤ (0,05), p ≤ (0,10) olarak verilmiştir. Özellikle 
değerlerin 0,05`e eşit ve altında olması, etkinliği artırmada belirleyici role sahip olduklarını göstermektedir. 

4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Çalışmada Azerbaycan`ın 11 Bölgesinin Sağlık Bakanlığı`na bağlı hastanelerinin 2013 yılı verileri kullanılarak 
Stokastik Sınır Modeli ile etkinlik analizi yapılmıştır. Belirtmek gerekiyor ki, hazırda Kelbecer-Laçın ve Yukarı 
Karabağ bölgeleri Ermenistan`ın işgali altında bulunmaktadır. Bu bölgelere ait hastanelerin personelleri 
göçmenlerin (kaçkın-köçkünlerin) yoğun yaşadığı bölgelerde kurulmuş hastanelerde sağlık hizmeti 
sunmaktadırlar. 
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Araştırma için Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından elde edilen veriler Microsoft Excel programında 
analize uygun hale getirildikten sonra, Cobb-Douglas ve Translog üretim fonksiyonları ile regresyon denklemleri 
oluşturularak EKK ve MO tahminleri yapılmıştır. 

SSM ile Azerbaycan`ın bölge kamu hastanelerin etkinlik tahminlerinin hesaplanmasında aşağıdaki tek çıktı ve 2 
girdi kullanılmıştır. 

Çıktılar 

➢ (Muayene) - Muayene Olan Hasta Sayısı; 

Girdiler  

➢ (Saglik)  - Uzman Doktor Sayısı, Pratisyen doktor sayısı ve Hemşire sayısının toplamı;  

➢ (Yatak)  - Hastanelerin Toplam Yatak Sayısı; 

Girdi ve çıktı değişkenlerinn tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1`de verilmiştir. Girdi değişkenleri ele alındığında 
görülüyor ki, 2013 yılında en az toplam sağlık personeli sayısı 1387, en çok 43.450, ortalaması ise 10.157,73 
olmuştur. 3.303,82 ortalamaya sahip toplam yatak sayısının en çok miktarı 11.989, en az ise 721 olmuştur. 

Tablo 1. Değişkenlerinin Genel İstatistiği 

 Girdi Çıktı 

Saglik Yatak Muayene 

En Çok      43.450          11.989     4.679.593 

En Az        1.387               721     116.980 

Ortalama 10.157,73 3.303,82 1.675.110 

Standart Sapma 11.820,39 3.094,05 1.507.498 

 

Tablo1`de çıktı değişkenleri incelendiğinde hasta muayene sayısının en çok olduğu miktar 4,7 milyon civarında, 
en az olduğu miktarın 116.980 olduğu görülmektedir.  En az ameliyat sayısı 63, en çok ameliyat ise 82,550 defa 
yapılmıştır. Ameliyat sayısının ortalaması 15.523,2 olmuştur. 53.527,8 ortalama ile Taburcu olan hasta sayısının 
en az miktarı 1.200, en çok miktar ise 268.601 olmuştur. 

Veri tablosu incelendiğinde girdi değişkenlerinin her ikisinde en çok miktar Bakü Şehir Bölgesinde gerçekleşmiş, 
en az sağlık personeli sayısı Kelbecer-Laçın, en az yatak sayısı Dağlık Şirvan Bölgesinde gerçekleşmiştir. Çıktı 
değişkeninde de en az miktar Kelbecer-Laçın Bölgesinde, en çok müayene olan hasta sayısı Aran Bölgesinde 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyon 

 
Girdi Çıktı Pearson Korelasyonu 

Saglik Yatak Müayene Saglik Yatak 

Girdi 
Saglik 1     
Yatak 0,985 1  0,000  

Çıktı Muayene 0,583 0,574 1 0,060 0,065 
*p ≤ 0,10; **p ≤ 0,05;  ***p ≤ 0,01. 

Tablo 2`de Bölgelere ait 2013 yılı verileri ile girdi ve çıktıların korelasyon değerleri verilmektedir. Değişkenler 
arasında önemli ölçüde korelasyonun olduğu tablodan görülmektedir. Girdi değişkenleri arasındaki 
kolerasyonun neredeyse 1`e eşit olduğu ve %1 anlamlık düzeyinde anlamlı olduğu gözlemlenmektedir. Çıktı 
değişkenleri ile girdi değişkenleri arasındaki korelasyon %10 anlamlık düzeyinde anlamlı olup, aralarındaki 
korelasyonun yaklaşık 0,6 değer aldığı görülmektedir. 
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5. EKK Yöntemi ile Etkinlik Analizleri 

Tablo 3`ten görüldüğü gibi 2013 yılının verileri kullanılarak Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile yapılan EKK 
tahminlerinde sabit ve toplam doktor sayısının logaritmik değerinin katsayısının t değerleri 2`den büyük ve p 
ihtimal değerleri 0,05 anlamlık düzeyinden küçük değer almış, toplam yatak sayısının logaritmik değerinin 
katsayısının t istatistiğinin mutlak değerinin 2`den küçük olduğu p ihtimal değerinin %5 anlamlık düzeyinde 
anlamsız olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenlerden en az birinin katsayısının istatistiki olarak anlamlı 
olduğu ve H0 sıfır hipotezinin reddedilebilinirliği söylenebilmektedir. F istatistiği değerinin (F=7,512, p=0,015) de 
yeterince yüksek olması ve istatistiki anlamlı olduğu da bunu gösterebilmektedir. F istatistiği sonucuna göre 
bağımlı değişken, muayene olan hasta sayısı ile bağımsız değişkenler toplam sağlık personeli arasında pozitif, 
toplam yatak sayısı arasında negatif anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Müayene olan hasta sayısının, toplam 
personel sayısının %1 artırılması sonucunda %1,41 artacağı, toplam yatak sayısının %1 artışı sonucunda %0,678 
azalacağı tahmin edilmektedir. 

R2 değerinin 0,653 ve ayarlanmış R2 değerlerinin yaklaşık 0,566 değerini alması, bağımlı değişkende olan toplam 
değişimin yaklaşık %65`inin bağımsız değişkenlerdeki değişimle açıklandığını göstermektedir. Tahmin 
sonuçlarından kalıntı karelerinin toplamının Σu2 = 4,371, varyansının ise σ2=0,5464 olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. EKK tahminleri 

(Bağımlı değişken LnMuayene)    Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu 

Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar 
Sabit 6,775*** 1,757 3,857 0,005  
LnSaglik 1,410*** 0,385 3,665 0,006 1,199 
LnYatak -0,678 0,423 -1,602 0,148 - 0,467 
Tahm. Std. Hatası =  0,739  R2 = 0,653 Ayarlanmış R2 = 0,566 
Varyans Analizi 

Kaynak sd 
Karelerin 
toplamı 

Karelerin Ort. F p 

Regresyon 2 8,209 4,1044 7,512*** 0,015 
Kalıntı 8 4,371 0,5464   
Toplam 10 12,580 Log likelihood              -10,532  
White testi:11*R2 = 3,733; p = 0,588; (X2

%5 =11,0705),  F-istatistiği 0,514, p F(5,5) =  0,759 
Çoklu doğrusallık istat.: (1 - r2) = 0,285; VIF = 3,515 
Durbin-Watson d istat. (dL=0,758, dU=1,604) d= 2,253 (H0 - kabul) 

(Bağımlı değişken LnMuayene)                Translog Üretim Fonksiyonu 
Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p  
Sabit -15,273 17,029 -0,897 0,411  
LnSaglik 24,537 19,268 1,274 0,259  
LnYatak -21,848 22,967 -0,951 0,385  
(LnSaglik)2*0,5 3,927 6,168 0,637 0,552  
(LnYatak)2*0,5 11,184 13,262 0,843 0,438  
LnSaglik*LnYatak -7,413 9,264 -0,800 0,460  
Tahm. Std. Hatası = 0,816 R2 = 0,735 Ayarlanmış R2 = 0,470 
Varyans Analizi 

Kaynak sd 
Karelerin 
toplamı 

Karelerin Ort. F p 

Regresyon 5 9,2485 1,8497 2,776 0,143 
Kalıntı 5 3,3314 0,6663   
Toplam 10 12,5799 Log likelihood              -9,039 
White testi:11*R2 = 8,71; p = 0,4647; (X2

%5 =19,6751),  
Durbin-Watson d istat. (dL=0,315, dU=2,645) d= 2,013 (H0 - kararsız) 
*p ≤ 0,10; **p ≤ 0,05;  ***p ≤ 0,01. 
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White testi sonucu elde edilen 11*R2 = 3,733 değerinin %5 anlamlık düzeyi ve verilen serbestlik derecesinde X2 
değerini aşmadığı ve p ihtimal değeri 0,588 (p > 0,05) olduğu için regresyonda farklı varyans sorununun 
olmadığı söylenebilmektedir. Ayrıca bu test sonucu F istatistiği 0,514, p değeri 0,05`ten büyük değer alarak 
0,759 olduğu için % 5 anlamlılık düzeyinde, kalıntı değerlerinin istatistiksel olarak sabit varyansa sahip olduğu 
söylenebilmektedir.  

Çoklu doğrusallığın olup, olmadığının incelenmesi için yapılan regresyon analizinde alınan sonuç (1 - r2) = 0,285, 
VIF = 3,515 olmuştur. Bu durumda VIF<5 olduğu için regresyon denkleminde çoklu doğrusallığın olmadığı 
söylenebilmektedir. 

2013 yıllı verileri kullanılarak yapılan regresyon sonucunda Durbin-Watson d istatistiği 2,253 değeri almış ve bu 
değer  dU<d<4-dU  (dL=0,758, dU=1,604) aralığında olduğu için H0 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuca göre rassal 
değişkenlerin arasında pozitif ardışık bağımlılığın olmadığı söylenebilmektedir. Bu durum rassal değişkenler 
arasında otokorelasyonun olmadığı anlamına gelebilmektedir. 

Tablo 3`ten görüldüğü gibi 2013 yılının verileri kullanılarak Translog üretim fonksiyonu ile yapılan EKK 
tahminlerinde bağımsız değişken katsayılarının |t| değerlerinin ±2 aralığında olduğu ve p ihtimal değerinin %5 
anlamlık düzeyinden büyük değerler alması bağımsız değişkenlerin katsayılarının istatistiki olarak anlamsız 
olduğu görülmektedir. F istatistiği değerinin (F=2,776, p=0,143) F tablosu değerinden küçük olması ve istatistiki 
olarak anlamsız olması H0 hipotezinin reddedilemeyeceğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlara Translog 
üretim fonksiyonu ile yapılan EKK tahminleri anlamsız olmuştur.  

Regresyon sonucunda R2 değeri 0,735 ve ayarlanmış R2 değeri 0,47 olmuştur. R2 değerinin aldığı sonuca göre 
bağımlı değişkendeki toplam değişimin %73,5`nin bağımsız değişkenlerdeki değişimle açıklandığını 
göstermektedir. Tahmin sonuçlarından kalıntı karelerinin toplamının Σu2=3,33, varyansının ise σ2=0,666 olduğu 
görülmektedir. 

White testi sonucu elde edilen 11*R2 = 8,71 değerinin %5 anlamlık düzeyi ve verilen serbestlik derecesinde X2 
değerini aşmadığı ve p ihtimal değeri 0,465 (p > 0,05) olduğu için regresyonda farklı varyans sorununun 
olmadığı ve kalıntı değerlerinin istatistiksel olarak sabit varyansa sahip olduğu söylenebilmektedir. 

2013 yılının verileri kullanılarak yapılan regresyon sonucunda Durbin-Watson d istatistiğinin aldığı 2,013 
değerinin 4-dU≤d≤4-dL (dL<=d<=dU) (dL=0,315, dU=2,645) aralığında olduğu için H0* hipotezinin geçerli olmasında 
kararsızlığın olduğu kabul edilmektedir. Bu sonuca göre rassal değişkenlerin arasında negatif (pozitif) veya 
ardışık bağımlılığın olup olmadığı kararına varılamamaktadır. Bu durumda rassal değişkenler arasında 
otokorelasyonun olduğu söylenemediği gibi, olmadığı da söylenememektedir. 

6. MO Yöntemi ile Etkinlik Analizleri 

Tablo 4 sonuçlarına göre 2013 yılında Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılarak Maksimum Olabilirlik 
yöntemi ile yapılan regresyon analizinde Wald istatistiği %1 anlamlık düzeyinde X2 dağılım değerini aşmaktadır 
ve istatistiki olarak anlamlıdır. Bu durumda H0 (β1=β2=0) hipotezi reddedilebilmektedir. EKK tahmin 
yönteminden farklı olark Maksimum olabilirlik tahminlerinde her iki bağımsız değişken katsayılarının aldığı 
değer istatistiki olarak anlamlı olmuştur. Regresyon sonucunda katsayıların alıkları değerlerin hem mutlak t 
değerleri 2`den büyük ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bağımlı değişken, muayene olan hasta 
sayısının log doğrusal değeri ile toplam sağlık personeli bağımsız değişkenin log doğrusal değerleri arasında 
pozitif,  toplam yatak sayısı bağımsız değişkenin log doğrusal değerleri arasında negatif anlamlı ilişki olduğu 
söylenebilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre müayene olan hasta sayısı, toplam sağlık personel sayısının %1 
artırılması sonucunda % 1,133 artarken, toplam yatak sayısında %1 artış sonucunda % 0,028 azalacaktır. 
Regresyon sonucuna göre lnσ2

v`nin aldığı -33,75 ve lnσ2
u`nun aldığı -0,068 değeri istatistiki olarak anlamsız (-2 < 

t < 2) olmuştur. 2013 yılı verileri ile Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile yapılmış MO tahminlerinde etkinsizliğin 
teknik etkinsizlikten kaynaklandığı söylenebilmektedir. Modelde toplam hata varyansı 0,934 değeri almış, 
standart hatası 0,398 olmuştur. Log olabilirlik değeri -7,61 olmuştur. 

Diğer taraftan, regresyon modelinde teknik etkinsizliğin olabilirlik oranı LR chibar2(01)=5,84, p=0,008 değeri 
almış olduğundan H0 hipotezi (σ2

u=0) reddedilebilmektedir. Bu durumda modelde teknik etkinsizliğin mevcut 
olduğu söylenebilmektedir. 
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Tablo 4. Maksimum Olabilirlik Tahminleri 

(Bağımlı değişken LnMuayene) Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu 
Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p 
Sabit 4,817*** 0,0002 18000 0 
LnSaglik 1,133*** 0,00004 27000 0 
LnYatak -0,028*** 0,00006 -502,11 0 
lnσ2

v -33,750 629,003 -0,05 0,957 
lnσ2

u -0,068 0,426 -0,16 0,874 
σv 4.69e-08            0,000       
σu 0,967            0,206       
σ2 0,934            0,398       
λ 2,06E+07        0,206       
Wald chi2(2)    =     2,22e+09*** Prob > chi2     =     0,0000  
Log likelihood =  -7,6109336    
σu =0 testinin olabilirlik oranı: chibar2(01) = 5,84   Prob>=chibar2 = 0,008 

 (Bağımlı değişken LnMuayene) Translog Üretim Fonksiyonu  
Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p 
Sabit -27,616 0,351 -78,710 0,000 
LnSaglik 9,576 0,213 45,030 0,000 
LnYatak -1,037 0,185 -5,600 0,000 
LnSaglik^2*0,5 -1,287 0,097 -13,310 0,000 
LnYatak^2*0,5 -0,355 , , , 
LnSaglik*LnYatak 0,391 0,133 2,940 0,003 
μ -5,861 6,881 -0,850 0,394 
lnσ2 1,253 0,963 1,300 0,193 
lgtγ 20,103 26,552 0,760 0,449 
σ2 3,501 3,371   
γ 1,000 4,94E-08   
σ2

u 3,501 3,371   
σ2

v 6,51E-09 1,73E-07   
Wald chi2(2)    =     500312*** Prob > chi2     =     0,0000  
Log likelihood =   -3,9415076    
*p ≤ 0,10; **p ≤ 0,05;  ***p ≤ 0,01. 

Tablo 4`te Translog üretim fonksiyonu ile yapılan Maksimum Olabilirlik Tahminleri incelendiğinde 2013 yılının 
verileri ile elde edilen regresyon sonuçlarından girdi değişkenlerinin, onların kareleri ve çarpımlarının 
katsayılarının aldığı değerlerin %5 anlamlık düzeyinde istatistiki anlamlı olduğu (|t|>2, p<0,05) görülmektedir. 
Bağımlı değişken, muayene olan hasta sayısının log doğrusal değeri ile toplam sağlık personeli bağımsız 
değişkenin log doğrusal değerleri ve toplam sağlık personeli ile toplam yatak sayısının log doğrusal değerlerinin 
çarpımı arasında pozitif,  toplam yatak sayısı bağımsız değişkenin log doğrusal değerleri, onun karesinin yarısı 
arasında negatif anlamlı ilişki olduğu söylenebilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre müayene olan hasta sayısı, 
toplam sağlık personel sayısının %1 artırılması sonucunda % 9,576 artarken, toplam yatak sayısında %1 artış 
sonucunda % 1,037 azalacaktır. 

Teknik etkinsizlik değerlerinin (burada normal kesikli dağılımın) ortalaması (μ) da – 5,861 değeri almıştırsa da 
istatiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. Aynı zamanda σ2

u(3,5) ve γ (1,0) değerlerinin yüksek olması 
etkinsizliğin tamamının teknik etkinsizlikten kaynaklandığını göstermektedir. Log olabilirlik değeri -2,121 
olmuştur. 

7. Sonuç 

Azerbaycan`da sağlık gelişimi sosyal politikanın başlıca yönlerinden biridir. Sağlık ile ilgili önemli Devlet 
programlarının hazırlanarak uygulanması halk sağlığının daha güvenli şekilde korunmasında ayrı bir öneme 
sahiptir. Devlet ve hükümetin dikkat ve özeni sayesinde bölgelerde yaşayan nüfusun tıbbi hizmetlerle gereğince 
ve kaliteli şekilde sağlanması için her türlü muayene ve tedaviyi, işlemleri başarıyla uygulamaya imkan veren 
yeni sağlık tesisleri kurulmuştur. Son yıllarda bu alanın daha da geliştirilmesi, modern tıp merkezlerinin inşası ve 
mevcut sağlık tesislerinin restorasyonu devlet düzeyinde yapılmaktadır. 
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Çalışmada AzerbaycanCumhuriyeti Sağlık Bakanlığı`na bağlı Bölge hastanelerinin hizmet sunumu etkinlikleri 
2013 yılı verileri ile stokastik sınır analizi yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Azerbaycan’da hastane 
etkinliğini stokastik sınır analizi yöntemiyle belirlemeye çalışan başka bir çalışma literatürde bulunmamıştır. Bu 
çalışmanın Azerbaycan sağlığı üzerine yapılmış araşatırma literatürüne önemli bir katkı sunmaktadır. 

Çalışmada bölge hastanelerinin etkinlikleri En Küçük Kareler ve Maksimum Olabilirlik modelleri çerçevesinde 
tahmin edilmiştir. Bu modellerde Cobb-Douglas ve Translog fonksiyonları kullanılmış ve buna uygun hipotez 
testleri ile sınanmıştır. Analiz kapsamında tek çıktı olarak bölge hastanelerinde toplam muayene olan hasta 
sayısı, uzman doktor, pratisyen doktor ve hemşire sayılarının toplamından oluşan sağlık personeli sayısı ve 
toplam yatak sayısı girdi olarak kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak EKK daha sonra  Maksimum Olabilirlik 
modeli ile tahmin analizleri Cobb-Douglas ve Translog üretim fonksiyonu ile yapılmış, her iki modelin tahmin 
sonuçları Eviews7, STATAMP13 ve SPSS-21 bilgisayar programından elde edilerek analiz edilmiş ve sonuçlar 
yorumlanmıştır. 

Cobb Douglas fonksiyonu kullanılarak yapılan EKK modelinin tahmin sonuçlara göre sağlık personeli 
katsayılarının çıktıya uyumu pozitif anlamlı, yatak sayısının çıktıya uyumu ise negatif anlamsız çıkmıştır. F 
istatistiği sonucuna ve R2 değerlerine göre katsayıların çıktı ile ilişkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 
regresyon modelinde  farklı varyans, çoklu doğrusallık sorununun olmadığı, rassal değişkenlerin arasında pozitif 
ardışık bağımlılığın olmadığı söylenebilmektedir söylenebilmektedir.  

Translog üretim fonksiyonu kullanılarak yapılmış EKK modelinin tahmin sonçlarına göre katsayıların değerlerinin 
istatistiki anlamsız olduğu görülmektedir. Bu durum F istatistiğinin aldığı sonuca göre de aynı olmaktadır.  

Cobb Douglas fonksiyonu kullanılarak yapılan Maksimum Olabilirlik modelinin tahmin sonuçlara göre sağlık 
personeli katsayılarının çıktıya uyumu pozitif, yatak sayısının çıktıya uyumu ise negatif anlamlı çıkmıştır. MO 
tahminlerinde etkinsizliğin teknik etkinsizlikten kaynaklandığı söylenebilmektedir.  

Translog üretim fonksiyonu kullanılarak yapılmış EKK modelinin tahmin sonçlarına göre toplam sağlık personeli 
sayısına ilişkin katsayı pozitif ve anlamlı, toplam yatak sayısına ilişkin katsayı negatif anlamlı çıkmıştır. Girdi 
değişkenlerinin çapraz çarpım katsayısı pozitif bulunmuş ve dolayısıyla hastanelerin belirtilen her iki çıktıyı 
üretmesi durumunda alan ekonomisinden faydalandığı görülmektedir. Translog üretim fonksiyonu kullanılarak 
yapılmış MO tahminlerinde de etkinsizliğin teknik etkinsizlikten kaynaklandığı (γ = 1) söylenebilmektedir. 

Yapılan çalışma doğrultusunda bölge devlet hastanelerinin etkinliklerinin artırılması amacıyla teknolojik 
altyapının geliştirilmesi ve bu yönde sosyal politikaların geliştirilmesi önem arzetmektedir. 
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Özet: Çağımız bilgi çağı olması ve bu vesileyle teknolojinin kendini süratli bir şekilde yenilediği bu zaman diliminde her fert 
ve her organizasyon bu değişim, yenileşim ve gelişim çağına ayak uydurmak zorundadır. Küreselleşen bir ortamda her gün 
yeni rakipler ve yeni iş kolları piyasada boy göstermekte iken değişim ve yenileşmeye karşı olan kişiler ve örgütler maalesef 
hızla iş piyasasından silinmektedir. Bu noktada teknolojiyi azami düzeyde kullanan, modern yönetim tekniklerini; yönetim ve 
çalışma ortamında uygulayabilen, değişimlere öncülük eden kişi ve işletmeler rekabet ortamında sürekli ön planda yer 
alacaktır. 

Bu çalışmada öncelikle kar amacı güden özel işletmelerde organizasyon ve örgütlenme kavramları üzerinde durulmuştur. 
Organizasyonların kuruluşunda; ham madde, çalışan, araç-gereç, ekipman ve teknolojik gereçlerin temini noktasında işletme 
sahiplerine önemli görevler düşmektedir. Ayrıca ayakta kalınabilecek faaliyetlerde bulunmak işyeri sahibinin önemle 
üzerinde durması gereken konu başlıklarından biridir. Günümüz çalışma ortamında makinenin değil, insanın en önemli 
hazine olduğu düşünürse yönetici ve yönetici yardımcısı seçiminde azami hassasiyet gösterilmesi, işletme sahiplerinin 
önemle durmaları gereken noktalardan biridir. Örgütlerin sağlam bir zemine oturtulması bakımından yönetim ve 
organizasyon kavramları üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır.  

Bir zamanlar sekreterlik mesleğinin görev alanları konukları ağırlama ve telefonlara bakma olarak görülürken, günümüzde 
modern örgütlerde yönetici asistanlığı rolü ve ağırlığı hissedilir derecede artmıştır. Günümüzde sekreterler sadece konuklara 
ikramda bulunan kişiler olarak görülmemelidir. Yabancı dil bilen, kariyer basamaklarında lisans, yüksek lisans ve doktora 
görmüş, en az iki yabancı dil bilen, yönetici işletmede olmadığı zamanlarda çalışanları idare eden, bilgisayar kullanımına 
hâkim, teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması gerektiğinde azami düzeyde bu ekipmanlardan faydalanan kişiler yönetici 
asistanları olmuştur. Bu çalışmada organizasyonların önemli saç ayaklarından olan örgüt, yönetim ve yönetici asistanlığı 
başlıkları titizlikle incelenerektir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Lider Yöneticilik, Organizasyon, Yönetici Asistanlığı. 

A Research on the Determination of Managerial Duties and Responsibilities of 
Executive Assistants in the Position of Middle Level Manager in Today's Modern 

Organizational Structures 

Abstract: At this time, when our period is information age and technology is renewing itself rapidly, every individual and 
each organization has to adapt to this era of change, innovation and development. While new competitors and new lines of 
business are showing up in the market every day in a globalizing environment, people and organizations who are opposed 
to change and innovation are unfortunately swept away from the job market. At this point, modern management 
techniques that use technology at the maximum level; People and businesses that are pioneering change and can apply in 
the management and working environment will always take the preliminary plan in the competitive environment. 

In this study, firstly, the concepts of organization and organization in private enterprises are emphasized. In the 
establishment of organizations; Raw materials, employees, tools, equipment and technological tools at the point of the 
business owners have important tasks. Also, it is one of the topics that should be emphasized by the business owner in 
order to be able to stand up activities. It is one of the important points of business owners to show the utmost sensitivity in 
the selection of manager and manager assistant if they think that man is the most important treasure in today's working 
environment, not machine. Many studies have been carried out on the concepts of management and organization in order 
to put organizations on a solid ground. While the task areas of the secretarial profession have once been seen as welcoming 
guests and looking at telephones, today the role of administrative assistant in modern organizations is increasingly felt and 
weighted. Nowadays, secretaries should not be seen only as guests who serve guests. Administrative assistants are those 
who speak foreign languages, who have a bachelor's degree, a master's degree and a doctorate in their career stages, who 
speak at least two foreign languages, manage their employees when they are not in business, use computers, judge 
technological tools and utilities. In this study, the organization, management and executive assistantship of the important 
hair legs of the organizations are carefully examined. 

Key words: Exective, Leading management, Organization, Executive Assistant. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

154 
 

1. Giriş 

Üretim ve insan ihtiyaçlarını karşılama ilk insandan beri insanoğlunun üzerinde durduğu önemli konulardan 
birisi olmuştur. Sanayi öncesi devirlerde el ve kas gücüne dayalı üretim yöntemleri hâkimken bu dönemlerde 
seri üretimle henüz tanışılmamıştır. Fiziksel güce ve el becerilerine dayalı üretim dönemlerinde ağır işleyen bir 
üretim metodu hâkimdi ve o dönemlerde üretmek oldukça önemliydi. İnsan ihtiyaçları istenilen yerde, zamanda 
ve tüketicinin istediği fiyatta sağlanamıyordu. 

Sanayi devrimiyle beraber seri üretime geçildi ve bu yeni dönemde kas gücüne dayalı üretimden makine gücüne 
dayalı üretim oldukça önem kazandı. Bu gelişmeler insanlık tarihi açısından oldukça öneme sahipti. Çünkü artık 
fabrikalarda üretim başlamış ve daha fazla üretimle tüketiciye ihtiyaçlarını giderme noktasında daha hızlı bir 
ulaştırma faaliyeti hâkimdi. Yine de bu yeni dönemde işletmeler üretim performansında optimum fayda 
sağlanamıyordu. İşletmelerin ana gayesi olan kar elde etme politikası bir türlü gerçekleşemiyor ve işletmecilik 
faaliyetleri içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Tam bu sırada bilim adamları verimlilik ve etkinliği ön planda tutan 
yeni yöntemler üzerine araştırmalar yaparken bir anda klasik dönem dediğimiz verimli üretim politikalarının 
geliştiği bir sürece girildi. Klasik dönemde işletmelerde verimliliği ve etkinliği esas alan bilimsel yöntemler 
geliştirdi. Daha sonraları neo-klasik, çağdaş ve post-modern denilen zaman dilimleri içerisinde işletme ve çalışan 
performansının arttırılmasına yönelik, bilimsel yöntem ve metotları esas alan araştırmalar yapıldı ve yönetimde 
yeni teknikler geliştirildi. 

Günümüzde insan odaklı yönetim felsefesi ön plana çıktığı gibi en önemli işletme sermayesi beşeri sermaye 
olarak görülmeye başlamıştır. İnsanların mutlu olduğu bir ortamda işten optimum fayda elde edilebileceği gibi 
nitelikli çalışanların işletmelere entegre edilmesi örgütlerin geleceği açısından oldukça önem taşır. Bu bağlamda 
çalışmamızda, organizasyon ve yönetim tanımlamaları ayrıntılı olarak incelenecek ve örgütlerin gelişmesinde 
önemli katkıları olan yöneticiler ve onların yardımcılarının görev tanımları ve sorumlulukları üzerinde 
durulacaktır. 

Bu çalışmada Organizasyon kavramının gelişimine katkıda bulunan düşünce öbekleri ve düşünürler üzerine 
incelemek yapılacak, beşeri organizasyon süreci, yönetim-organizasyon ilişkisi, işletmelerin yaşam evreleri, iş 
tanımlamaları, lider yöneticilik, yönetici asistanlığı gibi ifadeler açıklanmaya çalışılacaktır. 

Günümüz yönetim felsefesinin en önemli sloganı olan “İşi en iyi yapan bilir” mantığından hareketle yönetim ve 
organizasyonla ilgili önemli ifadeler üzerinde durulacak ve örgüt şeması oluşturmanın neden gerekli olduğu ve 
örgütsel şemalar oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları bu çalışmada titizlikle ele anılacaktır. 

2. Organizasyon, Yönetim Ve Yönetici Asistanlığı 

Organizasyon kavramı, “insanlar tarafından; örgütsel ihtiyaçları ve amaçları gerçekleştirmek adına yapılan 
yönetimsel ve örgütsel yapılanmayla ilgili faaliyetlere”  denir. Her örgüt, faaliyetler ve çalışanlar arasındaki 
ilişkileri belirleyen bir örgüt yapısına sahiptir. Organizasyon faaliyetleri örgütsel rolleri, sorumlulukları ve 
görevleri yerine getirme konusunda görev ve sorumlulukları alt birimlere atar. Organizasyonlar çevrelerini 
etkileyen ve çevrelerinden etkilenen açık sistemlerdir.  

Örgütsel yapı, bir organizasyonun insanların ve işlerin düzenlenmesiyle amaçların gerçekleştirilebilmesi ve 
hedeflerine ulaşılabilmesi anlamına gelir. Küçük çalışma gruplarının bulunduğu organizasyonlarda yüz yüze 
iletişimi sık olduğunda, biçimsel yapı gereksiz olabilir, ama daha büyük bir organizasyonda önemli kararların 
alınması açısından biçimsel iletişim oldukça önemlidir.  Sonuçta prosedürler, işle ilgili çeşitli sorumlulukları 
çalışanlara yüklemek için yapılmıştır. Örgütsel yapıyı belirleyen ana faktör alınan kararlardır. 

Uluslararası işletme sözlüğünde yönetimin çeşitli şekillerde tanımlaması yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu 
şekildedir: “Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için işletme faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonudur.  
Organizasyon içerisinde yönetim faaliyetleri üretim aşamalarından biri olarak kabul edilebilir mi? Üretim 
faktörlerinden olan makine, malzeme ve para gibi faktörlere yönetimi de eklemek mümkündür.  Yönetimin 
grusu Peter Drucker (1909-2005), yönetimin temel görevinin, pazarlama ve inavasyonu kapsadığını belirtmiştir. 
16. Yüzyılda İngiliz devlet adamı, Sir Thomas More (1478-1535) bazı işletme faaliyetlerinde düşük verimlilik ve 
başarısızlıklar üzerine yönetim alanında araştırmalar yapmıştır. More’a göre yönetim, bir organizasyonun 
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma ve kurumsal kimlik oluşturma adına; örgütsel faaliyetleri planlama, 
koordine etme ve kontrol etme şeklinde tanımlamıştır.” 
(http://www.referenceforbusiness.com/management/ObOr/OrganizationalStructure.html). 

http://www.referenceforbusiness.com/management/ObOr/OrganizationalStructure.html


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

155 
 

Bir diğer tanıma göre yönetim, bir işletmeyi sevk ve idare etme adına yöneticiler tarafından yerine getirilen 
faaliyetlere denir. Yönetimin kapsama alanı tek bir kişilik iş yerinden binlerce kişinin çalıştığı devasa işletmeleri 
kapsar. Büyük organizasyonlarda yönetim kurulu başkanları ve CEO’lar işletme politikalarını belirlerler. Birçok 
insan, bir işletmenin mevcut ve gelecekteki konumunu belirlemede en önemli etkenin yöneticilerin tecrübe ve 
kalitesi olduğunu iddia ederler. 

Sanayi sektörünün ağır işlemesi bilim dünyasını yeni arayışlara yönelmeye zorlamıştı. Bu vesile ile yirminci 
yüzyılın başlarında Amerika’nın iş piyasasında bir takım gelişmeler yaşandı. Bu zaman diliminde parça başı 
üretimden seri üretime geçildi. Amerika'da Frederick Taylor ve Fransa'da Hanri Fayol gibi bilim adamları, 
örgütler için en verimli şekilde çalışma sistemlerini incelediler ve ilkeler geliştirdiler. Amaçları insanların makine 
gibi çalışıp verimliliği sağlama yönündeydi. Alman sosyolog ve mühendisi Max Weber toplumların kapitalizmi 
kucakladığında bürokrasinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Metin veya web sitesi adresi yazın ya da bir 
dokümanı çevirin. 1949'a kadar İngilizceye çevrilmediğinden, Weber'in çalışmasının, 20. yüzyılın ortalarına 
kadar Amerikan yönetim uygulamasında çok az etkisi vardı. 

Bu dönemde yönetim bilimi, Weber’in Bürokrasi düşüncesinden etkilenmiştir. Yönetimde otorite kullanımı bu 
pozisyonda görev yapan kişilerden ziyade, gücün makamdan geldiği yönünde görüş belirtmiştir. Yani gücün 
kaynağı işgal edilen makamdır. Yöneticiler gücünü makamdan alırlar ve yetkiyi ancak makam sayesinde 
kullanabilirler.  Ayrıca Taylor’ın Bilimsel Yönetim Akımında, hareket ve zaman etütleri işletmelerin yönetimi 
açısından en iyi yol olarak görülmüştür. Ayrıca yönetim biliminde Fayol’un geliştirmiş olduğu; Yönetim Süreci 
Yaklaşımında “komuta zinciri, otorite, disiplin, uzmanlaşma” gibi kavramlar yönetim ve otoritenin kullanılması 
açısından önemli ifadeler olmuştur. Klasik dönemin en önemli amacı insanı makine gibi görmek ve sistem 
dâhilinde verilen görev ve emirleri en iyi şekilde yerine getirerek örgütsel etkinliği aktif hale getirmek ve 
böylece kâr elde etmektir. Klasik dönem yani buhar makinesi bulunması sonrası modern yönetim felsefesinin 
temel paradigmalarından birisi dikey örgütlenme yapısı dediğimiz hiyerarşik yapı olmuştur. 

Klasik yönetim anlayışı bilimsel yönetim yapılarının kurulmasına ve örgütsel verimliliğin sağlanmasına önemli 
katkıları olmuştur. Klasik yönetim anlayışı, devamında neo-klasik yapi, çağdaş örgüt yapıları ve en nihayetinde 
21. Yüzyıl modern ötesi örgüt yapılarının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Günümüzde modern örgütlerde büyük 
sermaye birleşmeleri ve devasal örgütler uluslararası arenada boy göstermiştir. Bu bağlamda sınır ötesinde 
hâkimiyet anlayışı; silahlı ve askere dayalı devlet gücünden, sermaye gücüne dayalı uluslararası şirket 
egemenliği anlayışına geçiş olmuştur. 21. Yüzyılın ilk yarısında tek boyutlu geleneksel bir yönetim anlayışı 
hâkimdi. Zamanla bu anlayışta değişme olmuş, çok boyutlu çağdaş yönetim anlayışı uygulanmaya başlamıştır. 
Yine de klasik yönetimden kopmak mümkün olmamıştır 
(http://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Organizational-Structure.html). 

Örgütlenmeyi bir süreç olarak ilk defa Henri Fayol ele almıştır. Daha sonra Gullick ve Urwick 1937 yılında 
yayınladıkları eserlerinde yönetim süreçlerini POSDCORB şeklinde formüle ederek örgütlenmeyi planlamadan 
sonra gelen bir süreç olarak bu formülde belirtmişlerdir. Örgütlenme, öncelikle mal ve hizmet üretimi gibi 
fiziksel etkinliklerle, işin departmanlar biçiminde bölünmesi ve birey - toplum ilişkileri ile ilgilidir (Ergun ve 
Polatoğlu, 1992, s. 95), ve ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının 
oluşturulması eylemlerini kapsamaktadır (Aydın, 1988, s. 97). 

Örgütler toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlamak ve insanların hizmetine sunmak, yani toplumun 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Bir örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için özellikle 
amaca uygun bir yapının kurulması, amaçları gerçekleştirecek nitelikte personelin işe alınması, personelin 
çalışması ve örgüt amaçlarının gerçekleşmesi için uygun nitelikte donatımın sağlanması gerekir. Tüm örgütlerin 
amaçlarına ulaşmasında etkili olan bazı önemli faktörler vardır. Bunlar; yapılacak işlerin belirlenmesi ve 
gruplandırılması,  uygun insan gücünün seçilmesi ve atanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek personelin 
nerede ve nasıl çalışacağının saptanması şeklinde sıralanabilir (w3.gazi.edu.tr/~buluc/orgutlem.DOC). 

Örgütleme sürecinin ilk safhası yapının kurulması aşamasıdır. Yapının kurulması, her düzeydeki yetki ve 
sorumlulukların saptanması, buna göre personelin atanması ve aralarındaki ilişkilerin belirtilmesidir (Aydın, 
1988, s. 97). Örgüt yapısının planlanmasında ilk adım amaç ve etkinliklerin tespit edilmesidir. Amaç ve 
etkinliklerin daha önce planlama yolu ile saptanması gerekmektedir (Newman, 1979, s. 312).  Amaçların açık 
bir şekilde belirlenmesi örgütlerde, stratejilerin tespiti, ön bilgilerin hazırlanması, işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanmasında önemli bir rol oynar.  

Organizasyonların toplum içindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Şüphesiz önemi artan organizasyonların 
başında “işletmeler” gelmektedir. Hatta o kadar ki, küreselleşme uygulamaları dolayısıyla çok uzun olmayan bir 

https://translate.google.com/?tr=f&hl=tr
http://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Organizational-Structure.html
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gelecekte, ülkelerin, zaten kaybolan ekonomik sınırların yanında, siyasi sınırlarında önemini iyice kaybedecek ve 
yerine tüm dünya ülkelerinde faaliyette bulunan işletmelerin oluşturduğu şebeke organizasyonlar gelecektir.  
Organizasyon kavramı, önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan bir yapıyı, iskeleti, şemayı, düzenlemeyi ifade 
eder (Koçel, 2014, s. 94). 

Organizasyonların temelinde toplumu oluşturan bireylerden girişimcilik ruhu ve yaratıcılık beyne sahip 
insanların bu yetenek ve becerilerini ön planda tutmak istemeleri ve hem kar elde edip, hem de topluma hizmet 
noktasında neler yapılabileceğini tasarlayarak faaliyete geçirme fikri vardır. Her iş fikri ve düşünce yapısı 
değerlidir. Bazen bu düşünce dünyası hayal edilebilir, bazen de hayal ötesi fikirlerin somutlaştırılması 
organizasyon yapılarının şemsiyesi altında gerçekleşmesine olanak tanımaktadır.  

Organizasyonlar toplumun refah düzeyini arttırıcı gelişmeleri sağlayan, yeni ürün, hizmet, teknoloji ve bilgileri 
insanların hizmetine sunan, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayan birimler olarak 
düşünülebileceği gibi faaliyetleri ile doğal çevreyi kirleten, aşırı ve gereksiz tüketimini körükleyerek dünya 
kaynaklarını israf eden, toplumdaki “etik” değerlerin kaybolmasına yol açan yolsuzlukların, ahlaka uymayan 
davranış ve yozlaşmanın (corruption) ortaya çıkmasını kolaylaştıran yapılar olarak da görülebilir (Koçel, 2014, s. 
95).  

Organizasyon yapıları sonuçta insanlar için kurulan yapılardır. Bu yapılar toplumsal huzurun sağlanmasında, 
hizmetin ihtiyaçları giderme noktasında önemli ve vazgeçilmez yapılar olarak düşünülebilir. Örgütleme, 
kuruluşu faaliyete geçirebilecek duruma getirme aşamasıdır. Planlama gibi hazırlama safhası içinde yer alır ve 
adeta onun bir uzantısı niteliğindedir. Beşeri organizasyon sürecini, bir işletmede yapılacak işleri belirleme, bu 
işleri kendi içinde benzerlik durumuna göre gruplamak, gruplanan işleri görecek sayı ve nitelikte personeli işe 
alarak bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile örgütsel ilişkilerini düzenleme çabalarının toplamı olarak 
tanımlanabilir.  

Bu süreç maddeler halinde şu şekilde açıklanabilir (Eren, 2009, ss. 216-217):  

1-Amaçlara ulaşmak yapılacak işleri belirleme, 

2-İş analizleri yardımıyla birbirlerine çeşitli yönlerden benzeyen işleri bir arada gruplandırma, 

3-Her işgrubu için bu işleri görecek sayı ve nitelikte personeli belirleme, diğer bir deyişle norm-kadro 
çalışması yapma, 

4-İşe alınacak personelin (yönetici ve işgörenlerin) yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiğini 
belirleme,  

5-İşe personel almadan önce bu personelin yapacağı görevlerin veya işlerin tanımını yapma, 

6-Yönetim görevini yükümlenecek personelin üretim kaynaklarını (araç, gereçleri, insanları v.b.) ne 
oranda kullanabileceğini, kuruluşu hangi konularda, nasıl ve ne ölçüde, temsil edeceğini, hangi ölçüde 
işletme adına serbestçe anlaşmaya girebileceği konusundaki yetkilerini ve bunun karşılığında 
sorumluluklarını belirleme, 

7-Organizasyonda görev alan yöneticilerin hangi iş grupları yöneticileri ile ne konularda nasıl ilişki ve 
işbirliğine gideceklerini açıklama, aralarında yatay ilişkiler oluşturma, 

8-Aynı yöneticilerin kuruluşun yakın çevresindeki kişi, grup ve kuruluşlarla ne zaman, nasıl, hangi 
konularda, hangi yetkiler ölçüsünde ilişkiye gireceklerini belirleme, 

9-Her örgüt grubunun bağlı olduğu üst yönetici ile hangi zamanlarda ne tür bir raporlama ilişkisine 
girileceğini, bunların zorunlu veya ihtiyari olanlarını belirleme, 

10-Her bölüm veya kısım yöneticisinin başka grup yöneticileri ile birlikte katılacakları komite 
toplantılarının neler olduğunu, bu komitedeki konularını açıklama, 

11-Bütün bu özellikleri taşıyan mevkiler için işe uygun nitelik ve özellikler taşıyan personeli bilimsel 
usullerle istihdam etme (işe uygun eleman seçme ve yerleştirme). 

Organizasyonlar, biyolojik ya da mekanik sistemler gibi birçok alt sistemlerden oluşmuş toplumsal sistemlerdir. 
Çevreden girdi alıp onu işleyen ve çevreye çıktı veren birer açık sistemlerdir (Can, 1999). Bütün 
organizasyonlarda üç genel özellikten bahsetmek mümkündür. Birincisi, her organizasyonun farklı amacı vardır. 
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İkinci olarak her organizasyon birçok insandan oluşur. Üçüncüsü ise, her organizasyon belirli yapılar geliştirirler 
(Robbins ve Coulter 2003; Hellriegel ve diğ. 2002).  

Yönetim-Organizasyon İlişkisi: Yönetim kavramı, işletmenin belirtilen amaçlarına ulaşması için işbirliği ve 
dayanışma içinde yapılan bilinçli ve düzenli faaliyetler toplamı olarak tanımlanabilir. Organizasyon ise, 
yönetenler ve yönetilenler arasında hiyerarşik ve formel yapının kurulması, işlerin, bunları yapacak kişilerin ve 
aralarındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Yönetim amaçlarını belirleyen, temel ilkeleri ortaya koyan bir süreç, 
organizasyon ise, belirlenen amaçlara en etkin ve verimli şekilde ulaşma yolunu gösteren bir sistemdir. 
Organizasyon, yönetimin var olduğu ve faaliyetini sürdürdüğü bir yapı, yönetim ise bu yapı içindeki işlevdir (Can, 
1999).  

İşletmelerin büyüklüğü örgüt yapısının nasıl olacağını belirleyen önemli bir faktördür. İşletmenin büyüklüğü için 
çeşitli ölçüler kullanılmasına rağmen en kabul gören ölçü, çalışanların sayısıdır. Küçük işletmeler çok az iş 
bölümüne, az sayıda resmi kural ve düzenlemelere, sınırlı sayıda kurmay personele, içsel kontrol sistemlerinin 
belirgin olmadığı bir yapıya sahiptir. Diğer bir deyimle örgüt organik örgüt yapısına benzer ama karar alma 
küçük örgütlerde merkezidir. 

Büyük boyutlu işletmelerde işbölümü ileri düzeydedir ve departmanlar kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. 
Büyük ölçüde kurmay personel çalıştırmakta, bürokratik kurallar ve düzenlemeler ile içsel kontrol sistemleri 
oluşturulmuş bulunmaktadır. Örgüt bu hali ile bürokratik, kontrol ve mekanik bir niteliğe sahiptir.  

Örgüt yaşam evrelerinin de örgüt yapılarının değişmesi üzerine oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Örgüt 
önce doğmakta, gençlik dönemi artan yaşlılık ve olgunluk devri geçtikten sonra, yaşam sona ermektedir. Bu 
evreler incelenecek olursa şu şekilde açıklamak mümkündür (Eren, 2009, ss.  230-232): 

1-Doğuş evresinde örgütte çok az çalışan vardır bürokratik olmayan, yazılı kuralları bulunmayan ve içsel 
kontrol ve bağlılıklar sistemi olmayan bir yapısal özelliğe sahiptir. Kararlar tepe yönetici tarafından 
verilmekte ve örgüt çok esnek bir nitelik göstermektedir. 

2-Örgütün veya işletmenin gençlik evresinde pazarda tutunmuş bir ürünü bulunmaktadır. Bu nedenle 
bazı departmanlar kurulmuş, bazı yazılı kurallar ve düzenlemeler oluşturulmuştur. Örgütün merkezinde 
bazı kurmay kadrolar oluşturulmuş, içsel kontrol sistemi kurulmaya başlamıştır. Örgüt artık orta boyutta 
bürokratikleşmenin eşiğinde bir işletme niteliği taşımaktadır.  

3-Orta yaşlılık (midlife) evresinde örgüt çok kararlıdır ve büyük bir boyuta erişmiştir. Departman sayısı 
çok artmış, bürokrasinin işareti olan politikalar ve prosedürler oluşturulmuş, örgütte kurmay personel 
sayısı çoğalmış ve büyük firma olmanın gerektirdiği içsel kontrol sistemleri oluşturulmuştur.  

4-Örgüt olgunluk sürecine gelince örgüt çok büyük bir boyuta ve çok geniş bir bürokratik yapıya sahip 
olmuştur. Kurallar, kaideler, prosedür ve yönetmelikler yazılı olarak hazırlanmış, örgütün tepe 
noktasından en alt kademelere kadar görevler, yetki ve sorumluluklar, raporlama sistemleri, bilgi ve 
haber akışı kuralları ile örgüt içi kontrol noktaları ve sistemleri oluşturulmuş, çok sayıda kurmay personel 
istihdam edilmiştir. 

Örgüt içerisinde çalışanlara ve yapılan işlere yönelik iş tanımlamalarının yapılması oldukça önemlidir. Faydalı iş 
tanımlamalarının şu özellikleri vardır (Eren, 2009, s. 264):  

1-Günlük değişimleri göstermeli ve çağa uygun olmalıdır. 

2-İş unvanları uygun olmalı.  

3-İşin özeti önemli sorumlulukların mahiyetini kısaca belirtmeli. 

4-Diğer kişilerle ilişkilerin ve sorumlulukların mahiyetini kısaca belirtmeli. 

5-Görevler kesin olarak ifade edilmeli. 

6-Tanımlama, önemine göre işleri sınıflandırmalıdır. 

7-Tanımlama işgörene işi hakkında ne bilmesi gerektiğini ve neden sorumlu olduğunu belirtmelidir. 

Uzun süre yaşamak isteyen örgütlerin sahip olması gereken değerlerin ortaya konulmasından önce, istenen 
değerlerin oluşturulabileceği örgütsel şartların ortaya konulması gerekmektedir. Bu yönden bakıldığında iki 
farklı örgütsel kültür yapısı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki sonuç odaklılığı temel değer alan örgütlerdir. Bu 
yapı, örgüt bütününde motivasyonel sinerjinin yaratılamadığı değişime kapalı süreçleri doğurmaktadır. Merkezi 
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bakış açısının kısa süreli hedefler olduğu bu örgütler, örgütün bütününde yaratıcılığı yaratamadıklarından 
“makine örgütler” olarak değerlendirilmektedir. Diğer örgüt yapısı ise süreç odaklı örgütlerde görülmektedir. 
Bu örgütlerde ise merkezkaç yöntemi esas alınmaktadır. “İşi en iyi yapan bilir” yaklaşımı doğrultusunda örgütün 
bütününe yayılmışlar, örgütsel sinerjinin ve yaratıcılığın sağlanması yoluyla sürekli kendini yenileyen süreçleri 
oluşturmuşlardır. Bu işletmeler enerjilerini sürekli öğrenmekten ve bilgiden almaktadırlar. Yenilemenin önem 
taşıdığı bir ortamda esnek, dinamik ve organik örgüt biçimlerinin mekanik ve bürokratik örgüt biçimlerinden 
üstün olacağı aşikârdır (Özer, 2011, ss. 2-3). 

Yönetim, insanlarla ve insanlar için vardır. Bu nedenle yönetim çağımızda sosyal bir sistem olarak kabul 
edilmektedir. Yönetimde insan ilişkileri de insanın sosyal bir varlık olduğu ve çevresiyle sürekli bir ilişki içinde 
bulunduğu gerçeğinden doğmuştur. Belirtildiği gibi günümüzde örgütler, her şeyden önce, insanlardan oluşan 
canlı bir organizmadır. Yönetici ise, grup halinde bir araya gelmiş ve belli bir amaç için teşkilatlanmış olan 
insanları verimli ve etkin bir biçimde sevk ve idare etmek görev ve sorumluluğu taşıyan kişidir (Aytürk, 1999, s. 
69). 

Lider yöneticilik, öğrenebilen, bilimsel ve sanatsal boyutu olan bir meslektir. Lider yöneticilikte bireysel akıl 
yerine ortak akıl; birey yerine ekip; emir yerine koçluk; yöneticilik yerine liderlik; sonuç odaklılık yerine süreç 
odaklılık, çok çalışmak yerine akıllı çalışmak esastır. Lider yöneticilik, vizyon yaratabilen ve yaşatabilen, 
arzulanan gerçeğin ve hedefin fotoğrafını çekebilen; bu hedef ve amaç tablosunun görüne bilirliğini 
sağlayabilen; söz konusu görüntüyü erişilir ve uygulayabilir kılan kişidir (Özer, 2011, s. 4). 

Yöneticilerin insanları tanıyabilmesinde literatürde Wagner’in Transaksiyonel analizi kullanılabilmektedir. Bu 
analize göre insanların altı farklı kişilik durumu vardır. Bunlar; Doğal çocuk (içinden geldiği gibi davranır), 
yetişkin (mantıklı davranır, duyguları ile düşüncelerini dengede tutar), eğitici yetişkin (kendisini, karşısındaki 
insanının yerine koyar, onların sorunlarını sabırla anlamaya çalışır), asi çocuk (negatif, engelleyici ve intacı 
davranışlar sergiler), uysal çocuk (kendi kişiliğini dolayısıyla yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarmaktan çekinir), ve 
eleştirici yetişkin (kendini hep başkalarını eğitmekle, onların yanlışlıklarını bulmakla yükümlü hisseder). 

Bu altı davranış biçiminin ilk üçü insan ilişkilerinde çok yararlıdır. Son üç davranış ise, işleri karıştırmaktan başka 
işe yaramaz. Yöneticiler, kişiliklerin bu değişik yönlerini kavramak ve olumlu davranışları ön plana çıkarmak 
zorundadır (Türkoğlu, 2000, s. 20). 

Organizasyon Şemalarının İşletmeler Açısından Önemi ve Örgüt Şeması Oluştururken Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar: 

Organizasyon oluştururken iş bölümü yapılmasında ve işlerin belirli bir ölçüte göre gruplandırılmasının önemi 
çok büyüktür. İş gruplandırılmasında amaç, yetki ve sorumlulukların kesin olarak birbirinden ayrıldıkları iş 
kümeleri meydana getirmektir. İş kümelerinin amacı organizasyon yapısına estetik bir görünüm kazandırmak 
değil, aksine bu yapı ile amaçlara etkin ve verimli olarak ulaşmaktır (Eren, 2009, s.243). 

Herkesin birbirini suçladığı ve kimsenin memnun olmadığı organizasyon şemaları yerine, etkinlik ve verimlilik 
odaklı, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine uygun şemalar oluşturmak nasıl gerçekleşebilir? Soru kökeninde de 
belirtildiği gibi etkinlik, verimlilik, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine uygun bir organizasyon şeması örgütün adeta 
ruhu manasına gelmektedir. Bu ruhun bedeni ise yöneticilerin örgüt şemaları üzerinde dururken yapmış 
oldukları uygulamalar olarak düşünülebilir. 

Bir şirkette organizasyon şeması oluşturmak, bir kaç yönetim kurulu üyesi veya üst yöneticinin masa etrafında 
oturup, kişilere, durumlara ve dengelere göre bir şema oluşturması demek değildir.  Örgütsel şemalar son 
derece ciddi analizler çerçevesinde oluşturulmalıdır. 

Organizasyon şeması oluşturmak stratejik yönetim ile başlayan, süreç yönetimi ile devam eden, performans 
yönetimi ile son bulan ve her aşamada kurumsal sistemlerin desteği ile yürüyen bir çalışmadır. Organizasyon 
şemalarında yer alan her bir kademe, bu kademelerdeki her bir pozisyon, esasen iş süreçleri ve kurumsal 
sistemler çerçevesinde şekillenen, görevler, sorumluluklar ve yetkiler ile iletişim ağları göz önünde 
bulundurularak oluşturulmalıdır. 

 Organizasyon şemalarının oluşturulmasında en önemli sorunlardan bir tanesi de yönetim kurulu veya üst 
yönetim toplantılarında, kişiler için pozisyon üretilerek yapılan şemalardır. Organizasyon şemaları asla kişilere 
göre yapılmamalıdır. Organizasyon şemaları hedefler, sistemler ve süreçler doğrultusunda oluşturulmalı, 
şemalardaki pozisyonlar için doğru kişiler belirlenmelidir. Yani kişiye göre iş değil, işe göre kişi tercih edilmelidir. 
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Kişilerin şirketler için önemi tartışılmaz ancak bu doğru sistem içinde doğru kişi prensibi çerçevesinde geçerlidir. 
Organizasyon şemalarında, hangi yöneticinin hangi pozisyonda daha etkili olacağı düşünülürken, işin gereği, 
pozisyonun görev tanımı ve pozisyonun gerektirdiği kişilik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Organizasyon şemaları kurumsal dünyanın en tartışmalı konularından biridir. Doğru şemalar yönetimler ve 
şirketlerin performansını doğrudan etkilemektedir. Doğru bir organizasyon şeması oluşturmak, şirketin 
yönetim,  liderlik ve organizasyon kapasitesinin önemli bir bileşeni olacaktır. Bu sebeple ciddiye alınmalı ve arka 
planında son derece ciddi analiz ve değerlendirmeler gerektirdiği unutulmamalıdır 
(http://bertankaya.net/?p=1300). 

Yönetim ve Organizasyon İşler Bakımından Yönetici Asistanlığı Mesleğinin Görev ve Sorumlulukları:  

British sözlüğünde yönetici asistanının tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Ofis işlerini yürüten ve idare eden, yönetici 
ve patronunun günlük işlerini takip eden ve aynı zamanda ofis ortamında yapılması gereken her türlü yazışma, 
dosyalama ve evrak takibinden sorumlu ofis çalışanına yönetici asistanı denir.” 

Günümüzde daha çok yönetici yardımcısı, yönetici asistanı, yönetici sekreteri gibi ifadeler kullanılan sekreterlik 
mesleği her iş kolunda değişik isimlerle tanımlanmakta olup, iş piyasasında ve modern örgütlerde yönetim 
kademesinde orta kademe yönetici olarak görülmektedir. 

Yönetici sekreterler işlerin akışını belirleyen, onlara yön veren, herhangi bir komuta maruz kalmadan görev ve 
sorumlulukları yerine getiren, hatta diğer departmanlarda çalışanlarla işlerin işleyişiyle ilgili iletişimde bulunan, 
onlara da yön vererek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde çıkarabilen kişidir. İşyerinde yöneticisinin 
olmadığı zamanlarda veya olduğu zamanlarda etkinliğini ortaya koyarak adeta bir yönetici gibi davranan kişidir 
(Başpınar, 2014, s. 5). 

Modern organizasyonlarda sekreterler artık rakam dökümlerini yeniden toplama yerine bunların analiz 
edilmesine ve yorumlanmasına yardımcı olmakta, mektupları bilgisayarda temize çekmek yerine araştırma işleri 
yapmakta, toplantı için gerekli hazırlıkları yapmak yerine organizasyon faaliyetlerini yerine getirmekte, herhangi 
bir iş gören olmak yerine yapılan işin ve örgütün sahibi gibi inisiyatif yeteneği göstermektedir. 

Yöneticilerin başarılı olmasının sırrı sekreterlerin elindedir. İyi bir sekreter sadece sıkıcı işleri paylaşmaz; aynı 
zamanda özel bilgisi ve yeteneklerinden dolayı yaratıcı planlama ve iş yönetimi sayesinde yöneticisini 
kurtarmaktadır (Tengilimoğlu ve Köksal, 2013, s. 48). 

Yönetici Sekreter, büro yeterliliklerinin üstünlüğe sahip, doğrudan bir emir almadan, sorumluluk alabilme 
yeteneği gösteren, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen otorite sınırları içinde 
kararlar verebilen yönetici yardımcısıdır (Başpınar, 2014, s. 5). 

Yöneticilerin sekreterlerinin başarılı olmaları organizasyon hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarına bağlıdır. 
Profesyonel sekreterlerin, organizasyonlarda çalışma gruplarının oluşturulması, görevlerin tespiti ve etkin 
toplantı yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları bu tür görevlerin etkinlikle yürütülmesi sayesinde 
olmaktadır. 

Profesyonel bir sekreter kendi mesleki gelişmişlik düzeyini belirlemek istiyor ve başarısının standartlarını merak 
ediyorsa, şu faktörlere sahip olmalarına bağlıdır (Tengilimoğlu ve Köksal, 2013, ss. 48-49): 

➢ Sekreter, yöneticisinin örgüt içindeki görev, sorumluluk ve faaliyetlerini ayrıntılı olarak bilmelidir. 
Yöneticisinin güçlü ve zayıf yanlarını, esnek duyarlı olduğu noktaları bilmelidir. 

➢ Yöneticinin yokluğunda hem iş yaşamıyla, hem de özel yaşamıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek 
sorunları çözebilecek bilgi, beceri, yetenek ve inisiyatife sahip olmalıdır. 

➢ Örgütte alınmış kararlara göre projeleri başlatıp yürütülmesini sağlamalı, sonuçların kontrol edebilmeli, 
aksayan yönleri ortaya tespit edebilmeli ve bu konuda yöneticisine yardımcı olmalıdır. 

➢ Koşulsuz müşteri memnuniyeti bilinciyle hareket edebilmelidir. 

➢ Yaratıcı, hayal gücü geniş, politika ve strateji belirleyebilen, işine gereken önemi gösteren biri 
olmalıdır. 

➢ Etkin bir motivasyon sahibi olabilmeli, iş tatmini ve çalışma barışı konusunda yetenek ve beceri 
gösterebilmelidir. 

➢ Sürekli eğitim ve beceri geliştirme konusunda duyarlı olabilmelidir.  

http://bertankaya.net/?p=1300


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

160 
 

➢ Etkin bir misyon ve vizyon sahibi olabilmelidir. 

➢ Araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda gerekli duyarlılığa sahip olmalı, mesleğiyle ilgili yayınları 
takip etmelidir. 

➢ Yönetici adına bilgi toplayabilme, taslak oluşturma ve rapor hazırlayabilmelidir. 

➢ Sosyal sorumluluk ve görev ahlakı konularında bilinçli, çevreye ve toplumsal değerlere saygılı olmalıdır. 

➢ İşbirliği ve katılımcı bir yaklaşımla problemleri çözebilmelidir. 

➢ Sinerjik bir yönetim anlayışında olmalıdır. 

Bugün modern organizasyonlar, sekreterlerde üç özelliğe büyük önem vermektedir. Bunlardan ilki, yabancı dil 
yeteneği, ikincisi ofis araçlarının kullanımı gibi teknik becerilerdir. Sekreterlerden aranan üçüncü bir özellik de, 
örgüt içi ve örgüt dışı iletişim gibi önemli görevler üstlenen bir sekreterin insan ilişkileri becerilerinin 
bulunmasıdır (Tutar, 2002, s. 14). 

3. Sonuç 

Organizasyonların toplum içindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Şüphesiz önemi artan organizasyonların 
başında “işletmeler” gelmektedir. Hatta o kadar ki, küreselleşme uygulamaları dolayısıyla çok uzun olmayan bir 
gelecekte, ülkelerin, zaten kaybolan ekonomik sınırların yanında, siyasi sınırlarında önemini iyice kaybedecek ve 
yerine tüm dünya ülkelerinde faaliyette bulunan işletmelerin oluşturduğu şebeke organizasyonlar gelecektir.  
Organizasyon kavramı, önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan bir yapıyı, iskeleti, şemayı, düzenlemeyi ifade 
eder. 

Örgütler toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlamak ve insanların hizmetine sunmak, yani toplumun 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Bir örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için özellikle 
amaca uygun bir yapının kurulması, amaçları gerçekleştirecek nitelikte personelin işe alınması, personelin 
çalışması ve örgüt amaçlarının gerçekleşmesi için uygun nitelikte donatımın sağlanması gerekir. Tüm örgütlerin 
amaçlarına ulaşmasında etkili olan bazı önemli faktörler vardır. Bunlar; yapılacak işlerin belirlenmesi ve 
gruplandırılması,  uygun insan gücünün seçilmesi ve atanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek personelin 
nerede ve nasıl çalışacağının saptanması şeklinde sıralanabilir. 

Organizasyonlar toplumun refah düzeyini arttırıcı gelişmeleri sağlayan, yeni ürün, hizmet, teknoloji ve bilgileri 
insanların hizmetine sunan, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayan birimler olarak 
düşünülebileceği gibi faaliyetleri ile doğal çevreyi kirleten, aşırı ve gereksiz tüketimini körükleyerek dünya 
kaynaklarını israf eden, toplumdaki “etik” değerlerin kaybolmasına yol açan yolsuzlukların, ahlaka uymayan 
davranış ve yozlaşmanın (corruption) ortaya çıkmasını kolaylaştıran yapılar olarak da görülebilir. 

Organizasyonlar, biyolojik ya da mekanik sistemler gibi birçok alt sistemlerden oluşmuş toplumsal sistemlerdir. 
Çevreden girdi alıp onu işleyen ve çevreye çıktı veren birer açık sistemlerdir. Bütün organizasyonlarda üç genel 
özellikten bahsetmek mümkündür. Birincisi, her organizasyonun farklı amacı vardır. İkinci olarak her 
organizasyon birçok insandan oluşur. Üçüncüsü ise, her organizasyon belirli yapılar geliştirirler. 

Yenilemenin önem taşıdığı bir ortamda esnek, dinamik ve organik örgüt biçimlerinin mekanik ve bürokratik 
örgüt biçimlerinden üstün olacağı aşikârdır. Yönetim, insanlarla ve insanlar için vardır. Bu nedenle yönetim 
çağımızda sosyal bir sistem olarak kabul edilmektedir. Yönetimde insan ilişkileri de insanın sosyal bir varlık 
olduğu ve çevresiyle sürekli bir ilişki içinde bulunduğu gerçeğinden doğmuştur. Belirtildiği gibi günümüzde 
örgütler, her şeyden önce, insanlardan oluşan canlı bir organizmadır. Yönetici ise, grup halinde bir araya gelmiş 
ve belli bir amaç için teşkilatlanmış olan insanları verimli ve etkin bir biçimde sevk ve idare etmek görev ve 
sorumluluğu taşıyan kişidir. 

Yönetici sekreterler işlerin akışını belirleyen, onlara yön veren, herhangi bir komuta maruz kalmadan görev ve 
sorumlulukları yerine getiren, hatta diğer departmanlarda çalışanlarla işlerin işleyişiyle ilgili iletişimde bulunan, 
onlara da yön vererek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde çıkarabilen kişidir. İşyerinde yöneticisinin 
olmadığı zamanlarda veya olduğu zamanlarda etkinliğini ortaya koyarak adeta bir yönetici gibi davranan kişidir. 

Mekanik örgüt yapılarından organik yapılara geçildiği işletmelerde, hiyerarşik örgüt yapıları yerini artık şebeke 
örgüt yapılarına bırakmaktadır. İnsan unsuru işletmelerin en önemli sermayeleridir. Bu beşeri sermaye 
içerisinde yöneticiler ve asistanlarına önemli görevler düşmektedir. Yönetici asistanları adeta yöneticilerin 
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gölgesi konumundadır. İşlerin sevk ve idaresi, geminin rotasının çizilmesi yöneticinin olmadığı dönemlerde 
yardımcılarına düşmektedir. Günümüzde takım çalışmalarının ön planda olması çalışanlar arasında tam bir 
uyum ve işbirliği öğesini ön plana çıkarmıştır. Örgütsel performans ve kalitenin arttırılmasında başta yöneticiler 
olmak üzere yönetici asistanlarına önemli görevler düşmektedir. 
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Giriş  

Tarım ve sanayi birbirleriyle yakın ilişki içerisinde bulunan ve birbirlerini destekleyen iki önemli sektördür. 
Tarıma dayalı sanayiler istihdam sağlama, tarımsal ürünlere katma değer yaratma, ihracatı arttırma ve 
çeşitlendirme, tarımı destekleme gibi sebeplerle Türkiye için oldukça stratejiktir. Özellikle tarımsal potansiyeli 
yüksek olan ve nüfusunun önemli bir kısmı bu alanda istihdam edilen Türkiye gibi ülkelerde tarıma dayalı 
sanayiler son derece önemlidir.  

Son yıllarda; aşırı kimyasal kullanımı, iklimde insan kaynaklı değişiklikler, biyo çeşitliliğin azalması, doğal 
kaynakların bilinçsizce kullanımı, hava, su ve toprak kirliliği, insan sağlığının bozulması gibi tüm dünyayı 
etkileyen problemler tarımda ve tarıma dayalı sanayilerde insanları yeni arayışlara yöneltmiştir. Endüstrileşme 
ve endüstriyel üretimin bir süredir özellikle karlılığı öne alması, sağlık, çevre gibi birçok faktörü göz ardı etmesi 
sonucu dünyadaki sorunların giderek artış göstermesi, bu arayışların hızlanmasına neden olmuştur. Bunlara 
tepki olarak etik anlayış ile sürdürülebilirlik konusunda tüketici bilincinin ve baskısının giderek artış göstermesi, 
yeni paradigmaların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu tek yönlü üretimin daha fazla sürdürülemeyeceği, 
sürdürülürse zararlarının telafi edilemez olacağı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda “sürdürülebilir ürün”, “yeşil 
ürün”, “doğa dostu ya da ekolojik ürün”, “çevreci ürün”, “organik ürün” gibi yakın anlamlara sahip olan birçok 
kavram ortaya çıkmıştır. Bu şekilde çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı azaltırken insan refahının ve sosyal eşitliğin 
iyileştirilmesini amaçlayan sistemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada tarıma dayalı 
sanayilerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve tarıma dayalı sanayilerin sürdürülebilirliği 
konusundaki çalışmaların, sürdürülebilirlik uygulamalarının ve konuyla ilgili güncel gelişmelerin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırmada Türkiye’de tarıma dayalı sanayiler arasında en büyük payı alan sektörün gıda 
ürünleri ve içecek sanayii olması nedeniyle bu sanayi ayrıntılı olarak incelenmiş, diğer yandan diğer tarıma 
dayalı sanayilerde de sürdürülebilirlik uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın tarıma dayalı sanayilerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çevreye zarar vermeyen uygulamaların artması konusunda ilgili paydaşlara 
yol göstermesi ve konuyu farklı boyutlarıyla tartışmak hedeflenmiştir.  

“Sürdürülebilirlik” Kavramı ve Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavramının temeli, 1972 yılında yayımlanan Büyümenin Sınırları (The Limits to Growth) adlı 
raporla atılmış olup (Kalkınma Bakanlığı, 2012a), raporda, sınırsız ve kontrol edilmeyen büyüme ile dünyanın 
kısıtlı kaynakları arasındaki çelişki ilk defa ortaya konulmuş ve çevresel kısıtlarla uyumlu sürdürülebilir bir 
ilerleme süreci için toplumun önünde olan seçeneklere dikkat çekilmiştir (Yeni, 2014). Raporda; nüfus artışı, 
doğal kaynakların kullanımı, çevre kirliliği gibi faktörlerinin büyüme eğilimlerinin değişmeden devam etmesi 
durumunda dünyanın büyüyebileceği en yüksek sınıra geleceğini ve bu durumun ardından hem insan 
nüfusunda hem de sanayi kapasitesinde ani ve kontrol edilemeyen düşüşlerin olacağını savunulmuştur 
(Meadows vd., 1972). “Sürdürülebilir kalkınma” kavramının kökleri ise 1980 yılında Uluslararası Doğayı ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) 
tarafından hazırlanan Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy) adlı rapora dayanmaktadır (Yeni, 
2014).  

“Sürdürülebilirlik kavramı” sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak kullanılmaktadır. Daha sonrasında ise 
Birleşmiş Milletler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen zirvelerde sürdürülebilirlik 
hakkındaki düşünceler olgunlaşmış ve temel olarak gelecek nesillerin haklarını korumaya dayanan bir bakış 
açısına dönüşmüştür. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili birçok tanımlama yapılmış olsa da, genel kabul gören ve 
yaygın olarak kullanılan şekliyle “sürdürülebilir kalkınma”; “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların 
gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” şeklinde tanımlanmaktadır 
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(World Bank, 2015). 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Zirvesi) 
ile birlikte ise sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları felsefesini büyük ölçüde tamamlamış ve 
kavramların kurumsallaşması sağlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2012a). 

Çalışmanın konusu olan gıda ürünleri ve içecek sanayi, tarıma dayalı sanayiler içinde üretim ve ihracat değeri 
açısından tekstil sanayii ile birlikte en yüksek payı alan sanayilerdir ve bu sanayiler, Türkiye’de tarımsal 
sanayinin sürükleyicileri konumundadır. (Güneş vd., 2015). Gıda ürünleri ve içecek sanayii insan beslenmesini 
sağlaması ve insan sağlığıyla doğrudan ilişkili olması nedeniyle çevre ve sürdürülebilirlik açısından stratejik 
öneme sahiptir ve üzerinde durulması gereken bir sanayi dalıdır.  

Sürdürülebilirlik konusu, gıda sektöründe önümüzdeki dönemde görülmesi beklenen on temel eğilimden birisi 
olarak nitelendirilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bununla beraber Türkiye’de sürdürülebilir üretim 
uygulamaları için yapılan sektörel analizlerde gıda sanayiinin sürdürülebilir üretim yatırımı yapılması 
durumunda öncelikli olması gereken beş sektörden biri olduğu belirlenmiştir (TTGV, 2011). Gıda ürünleri ve 
içecek sanayii hammaddesini doğrudan tarımdan aldığından, bu sanayiinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
üretim aşamasının ve dolayısıyla uygulanan tarım sistemlerinin de sürdürülebilir ve doğaya zarar vermeyen 
sistemler olması oldukça önemlidir (Güneş vd., 2014). 

Gıda sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturan tarım sektöründe sürdürülebilirlikle, uzun dönemde doğal 
kaynakların korunmasının yanı sıra çevreye zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal 
yapının oluşturulması olarak amaçlanmaktadır Sürdürülebilir tarım genel anlamda, tarımsal üretimde 
agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları dengelemeyi hedefleyen bir yaklaşım şeklidir (Turhan, 2005). 
Bunların yanında, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, tarım yapılan arazinin, 
çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir (TGDF, 
2011a). Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilirlik kavramının popülerlik kazanmasıyla beraber, sürdürülebilirlik 
felsefesini temel alarak zaman içerisinde birçok tarımsal üretim sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaya 
başlamıştır. Bu sistemlerin hangisinin daha faydalı olduğu ve hangisinin yaygınlaşması gerektiği hakkında 
tartışmalar devam etmekte ve konunun güncelliğinden ötürü yeni yaklaşımlar da gündemi yer almaktadır. 
Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini belli bir kritere dayanarak sınıflandırmak zor olsa da, popüler olan, 
yaygın olarak kabul gören ve sürdürülebilirlik felsefesini temel alan organik tarım, iyi tarım uygulamaları, 
permakültür, yerel gıda hareketi (local food movement), yavaş gıda hareketi (slow food movement), adil ticaret 
(fair trade), topluluk destekli tarım gibi sistemler, toplum hareketleri ve uygulamalar bulunmaktadır. Sanayinin 
birçok aşamasında sürdürülebilirlik çalışmalarına rastlamak mümkündür: 

Üretimde Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilir üretimi ölçmeye yönelik olarak yakın zamanda çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bu konu ile ilgili 
olarak Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu göstergeler bulunmaktadır. Verimlilik Genel Müdürlüğü, 
635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen, ulusal verimliliği ölçmek, sonuçları diğer ülkelerle 
karşılaştırmak ve bunları belirli zamanlarda yayımlamak görevi doğrultusunda verimlilik ile ilgili alanlarda 
istatistikler yayınlamaktadır. Verimlilik Genel Müdürlüğü, 649 sayılı KHK’da belirtilen ilgili görevi ve BSTB 
Stratejik Planında (2013-2017) yer alan ilgili amaç ve hedefi doğrultusunda İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim 
Göstergelerini Şubat 2015 tarihi itibariyle yayımlamaya başlamıştır. İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim 
Göstergeleri ile imalat sanayi alt sektörlerinin sürdürülebilir üretim açısından mevcut durumunu analiz etmek 
ve zaman içerisindeki gelişimini değerlendirmek, ayrıca ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar için altlık 
oluşturmak amaçlanmaktadır. İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri toplam 8 adet göstergeden 
oluşmaktadır (Çizelge 1). 

Çizelge 1.  İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri Seti (Verimlilik Genel Müdürlüğü, 2013) 

Gösterge Açıklama 

Toplam Atık Yoğunluğu Üretilen bir lira katma değer başına oluşan atık miktarı 
Tehlikeli Atık Yoğunluğu Üretilen bir lira katma değer başına oluşan tehlikeli atık miktarı 
Sera Gazı Yoğunluğu Üretilen bir lira katma değer başına oluşan sera gazı miktarı 
Su Verimliliği Katma değerin çekilen su miktarına oranı 
Tesis İçi Geri Kazanım Oranı Tesis içinde geri kazanılan atık miktarının toplam atık miktarına % oranı 
Tesis Dışı Geri Kazanım Oranı Tesis dışında geri kazanılan atık miktarının toplam atık miktarına % oranı 
Çevresel Harcama Oranı Çevresel harcamaların katma değere % oranı 
Çevresel İstihdam Oranı Çevresel istihdamın toplam istihdama % oranı 
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Ambalajlamada Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik açısından gıdaların ambalajlanması konusu da oldukça önemlidir. Ürün koruma, raf ömrünü 
uzatma gibi birçok faydasının yanında, uygun nitelikte olmayan ambalajlar doğaya zarar vermekte, ürün 
kayıplarını arttırmakta ve bir bütün olarak sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebilmektedir. Sürdürülebilir gıda 
talebi özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya devam etmekte ve yapılan tüketici araştırmalarında tüketicilerin 
önemli bir bölümünün ambalajlarda “geri dönüştürülebilir”, “çevre dostu” gibi ifadeleri aradıklarını ve bunlara 
dikkat ettikleri ortaya çıkmaktadır (Gıda Hattı, 2011). Türkiye’de yaşayan bir kişinin yılda ortalama olarak 150 kg 
ambalaj kullandığı ve bunun 51 kg’ının gıda ürünlerine ait olduğu düşünüldüğünde gıda ambalajlarının 
yaratacağı atık miktarı ve ambalaj konusunun önemi daha net anlaşılmaktadır (Öztürk, 2011). Gelişmemiş 
ülkelerdeki kentsel atıkların toplandığı alanlarda atık kompozisyonlarının yaklaşık %60’ının gıda atığı olduğu 
görülmüştür (Öztürk, 2011). Buna ek olarak, küresel ambalaj üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini gıda ve içecek 
ürünleri oluşturmakta ve gıda ambalajı pazarı her geçen yıl büyümektedir (Korkut, 2014). Bu nedenlerle kaynak 
yönetimi, kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve doğayı koruyabilme gibi pek çok açıdan ambalajlama konusu 
oldukça önemlidir.   

Gıda firmaları, ambalajda malzeme ve enerji kullanımını minimuma indirerek, ambalaj ağırlıklarını azaltarak ve 
geri dönüşümünü sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilmektedir (Koç, 2015). Ambalaj ağırlığını 
azaltmanın, dolayısıyla kaynak kullanımını azaltmanın daha az hammadde kullanarak maliyetleri azaltmak, 
taşıma sırasında daha az akaryakıt kullanarak çevreye daha az zarar vermek gibi hem üretici firmaya hem de 
sürdürülebilirliğe yararları bulunmaktadır. 1970 yılından günümüze doğru genel anlamda firmaların gıda 
ambalajlarının ağırlıklarını azaltma eğiliminde olduğu görülmektedir (Arıkan, 2012).  

Son zamanlarda ambalajlamada doğa dostu bir uygulama olarak biyoplastik kullanımı bir yenilik olarak 
değerlendirilmektedir. Biyoplastikler, bitkisel katı ve sıvı yağlar, bitki nişastaları veya mikroorganizmalar gibi 
yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. Biyoplastiklerin pek çok çeşidi biyobozunur özellik 
göstermekte ve doğada zamanla kendiliklerinden çözünerek doğaya karışabilmektedir (Kaplancalı, 2014). Fakat 
biyoplastikler yüksek araştırma-geliştirme maliyetleri ve düşük üretim kapasitesi nedeniyle henüz standart 
plastiklerle yeterince rekabet edememektedir. Biyoplastiklerin maliyetinin sentetik olanlara göre çok yüksek 
olması, sentetik plastiklerin yerini biyoplastiklerin almasını zorlaştıracak en önemli faktör olarak görülmektedir. 
Fakat gelecekte ham petrol fiyatlarının artması ile yenilenebilir hammadde kaynaklarının yükselişe geçeceği 
düşünüldüğünde biyoplastiklerden üretilmiş gıda ambalajı örneklerinin sayısının artacağı beklenmektedir. 
Tüketicilerin de bu ambalajları almaya yönelmesiyle birlikte gıda endüstrisinde biyobozunur ambalajların yeri 
daha da önem kazanacaktır. Fakat şimdilik bunların uygulanabilirliği üzerine çalışan oldukça az firma 
bulunmaktadır (Turhan, 2011). Tüm bu gelişmelerin sonucunda, tüketici talebinin doğa dostu ürünlere yönelik 
talepleri, büyük firmaların kendilerini “çevre dostu firma” olarak konumlandırma isteği ve çevreye karşı 
sorumluluk duymaları sonucunda sürdürülebilir ambalaj konusunun önem kazandığı ve buna yönelik 
uygulamaların arttığı görülmektedir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Ambalajlamada Sürdürülebilirlik Uygulamaları (Arıkan, 2012; Coca Cola, 2012; Pınar Su, 2015; 
Unilever, 2015 ) 

Uygulamalar Açıklama 

              

Danone’nin az malzeme kullanabilmek için karton 
ambalajından vazgeçmesi  

 

Coca Cola’nın bitki bazlı hammaddelerden yapılan ve geri 
dönüştürülebilen “Plantbottle” isimli ambalajı 
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Heinz’in bitki bazlı hammaddelerden yapılan ve geri 
dönüştürülebilen “Plantbottle” isimli ambalajı 

 

Pınar’ın ambalaj ağırlığını %23 azaltması 

 

Calve’nin ambalaj ağırlığını %16 azaltması 

Depolama ve Taşımada Sürdürülebilirlik 

Gıdaların depolanması ve taşınması sırasında sera gazı salınımı, hava ve gürültü kirliliği gibi çevresel birçok etki 
meydana gelmektedir. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında üretilen gıdalar belirli oranlarda fire vermektedir. 
Gıda miktarının ve kalitesinin öneminin arttığı günümüzde, bu kaybın önlenmesi ve üretimde kullanılan su, 
enerji, toprak, emek gibi girdilerin de israf edilmemesi açısından taşıma ve depolama süreçlerinde 
sürdürülebilirliğin sağlanması önemlidir (Koç, 2015). 

Gıda taşınması sırasında ortaya çıkan karbon salınımı ve dolayısıyla yarattığı problemler taşıma aşamasındaki en 
büyük sorunlardan biridir. Taşıma aşaması dünya karbon salınımı pastasında yüksek bir orana sahiptir. Bu 
aşama global sera gazı emisyonlarının %24’ünü oluşturmaktadır (Doğrucu, 2012). Dünyanın en büyük 10 gıda 
şirketi yılda toplam 263,7 milyon tonluk sera gazı salınımına neden olmaktadır. Bu 10 firma tek bir ülkeymiş gibi 
kabul edildiğinde, firmalar toplamının dünyayı en çok kirleten 25. ülkeyi oluşturduğu belirlenmiştir (Oxfam, 
2014). Bu veriler büyük firmaların sürdürülebilirlik konusunda oldukça büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu 
göstermektedir. Sadece büyük lojistik firmaların ticari müşterilerinin karbon ayak izini düşürülmesi bile genel 
CO2 emisyonunun düşürülmesinde anahtar rol oynayacaktır (Doğrucu, 2012). Gıda taşımacılığında 
sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan mevcut faaliyetler arasında performans izleme, ambalajlama, çok türlü 
taşımacılık, dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesi, rota planlama, araç tasarımlarında değişiklik yapma gibi 
uygulamalar bulunmaktadır (TGDF, 2011b).  

Depolama ve taşımada sürdürülebilirlik ile üretimde sürdürülebilirliğin birlikte değerlendirilmesiyle, “yeşil 
tedarik zinciri” kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil tedarik zinciri, ürün geliştirme ve çevreye duyarlı ürün üretme 
stratejilerinin birleşmiş olduğu yeni bir paradigmadır. Tedarik zinciri yönetimi kavramına “yeşil” sıfatının 
eklenmesiyle tedarik zincirinin her bir basamağında çevre duyarlılığını içerecek şekilde yapılanma gündeme 
gelmiştir (Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008). Bu kapsamda; ürünlerin küçük gruplar halinde nakliyesi yerine 
daha büyük gruplar halinde taşınması, genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması, 
paketlemelerde plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelere geçiş, taşımada çevre dostu motorlu 
araçların kullanılması gibi uygulamalar gıda sanayiinde yeşil tedarik zinciri yönetiminde uygulanmaktadır (Önce 
ve Marangoz, 2012). Yeşil tedarik zinciri uygulamalarının sonucunda firmaların kendilerini kontrol etmesi ya da 
tüketicilerin firmaları değerlendirebilmesi için bazı başarı ölçütleri de geliştirilmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Yeşil Tedarik Zincirinin Başarı Göstergeleri (İnce, 2013) 

Yeşil Tedarik Zincirinin Başarı Göstergeleri 

Tüketilen toplam enerji miktarı 
Tüketilen toplam malzeme miktarı 
Hammadde kullanım miktarı 
Dağıtım araçlarında kullanılan yakıt türü 
Yeşil etiketleme ve ambalajlama 
Geri dönüştürülebilen malzemenin oranı 

Toplum tarafından algılanan yeşil imaj 

Tüketimde Sürdürülebilirlik 

Bir bütün olarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasında tüketicinin önemi büyüktür.  Çünkü tüketici davranışları ve 
talepleri üretici firmaları etkilemekte, yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için üretimlerini tüketici 
taleplerine göre yönlendirmeyi mecbur kılmaktadır. Organik gıda ürünlerinin yaygınlaşması, üretici firmaların 
çevre dostu uygulamalar yapması ve bunları duyurması gibi faaliyetler bu doğrultuda gelişmiştir. Bu nedenle 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk duymalarının sağlanması, örgütlü olarak 
üretici firmalar üzerinde baskı yaratabilmesi üretici firmaları yönlendirebilmek ve bir bütün olarak 
sürdürülebilirliğe katkı sunmak bakımından oldukça önemlidir. Tüketimden kaçınmak, tüketim düzeyini 
azaltmak, sürdürülebilir ürünleri tercih etmek gibi davranışlar sürdürülebilir tüketim kapsamında yer almaktadır 
(Karalar ve Kiracı, 2011). 

Tarıma Dayalı Diğer Sanayilerde Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilir uygulamalar genelde gıda sanayiinde yaygın olmakla beraber diğer tarıma dayalı sanayilerde de 
görülmektedir. Özellikle tekstil sektöründe son yıllarda sürdürülebilirlik önem kazanmaktadır. Organik pamuk 
üretiminin ve organik tekstil sektörünün gelişmesinin yanında sürdürülebilirliğin diğer boyutlarını da kapsayan 
uygulamalar da ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Türk tekstil sektöründe de konuyla ilgili gelişmeler olmuş; 
sektörün önemli paydaşlarını bir araya getiren İyi Pamuk Uygulamaları Derneği kurulmuş ve sürdürülebilir 
pamuk üretimine bütünsel bir yaklaşım getiren ve dünyada tekstil alanında en önemli trendlerden birisi olan 
“Better Cotton ” sistemi Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır (Bayçura, 2014). Better Cotton İnitiative 
tarafından lisanslandırılan ‘’Better Cotton’’ çevre üzerindeki baskının azaltılması ve çiftçilerin geçim ve refah 
seviyelerinin iyileştirilmesini hedefleyerek yetiştirilen pamuktur ve daha sürdürülebilir pamuk üretimi için 
dünyaca tanınan bir standarttır (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 2015). 

Better Cotton’’ lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türkiye’deki pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve sosyal 
anlamda sürdürülebilir kılmak ve Türk sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa bağımlılığını azaltmak için 
sektördeki önemli firmaların Better Cotton Initiative (BCI) ile 2011 yılında görüşmeleri başlatması ile Better 
Cotton sisteminin Türkiye’de uygulanmasının önü açılmıştır.  25 Eylül 2013’te Türkiye’de Better Cotton lisanslı 
pamuk üretimini sağlayacak ve sürdürülebilir pamuk üretiminin yaygınlaşmasını hedefleyen İyi Pamuk 
Uygulamaları Derneği (IPUD) kurulmuştur. IPUD’un kurucu yönetim kurulunda; Ulusal Pamuk Konseyi, TARİŞ 
Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği, SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği bulunmaktadır. Şu anda İyi Pamuk Uygulamaları 
Derneği’ne üye 59 şirket bulunmaktadır (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 2015). 

“Better Cotton” sisteminde de tıpkı organik tarımda olduğu gibi uyulması gereken belirli ilkeler bulunmaktadır. 
Better Cotton üreticisi olarak lisanslandırılmak için üreticilerin asgari gereklilikleri yerine getirmesi 
gerekmektedir. Asgari Üretim Kriterleri, Yönetim Kriterleri ve Sonuç Göstergeleri Raporu Asgari Gereklilikleri 
oluşturmaktadır. Bunlar aracılığı ile Better Cotton’un açıkça belirlenmiş zirai ilaç kullanımı, su yönetimi, insana 
yakışır iş, kayıt tutma, eğitim ve diğer kurallarına uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Bu sistemde üreticiler 
zirai ilaç kullanımı, gübre kullanımı, su kullanımı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, doğal yaşamın korunması, lif 
kalitesinin korunması gibi çeşitli kriterler bakımından değerlendirilerek lisans almaya hak kazanmaktadırlar. 
Gereklilikleri yerine getirmeyen üreticilerin lisansı ise iptal edilmektedir  (Better Cotton, 2013). 

Dünyaca ünlü tekstil markalarının artık “Better Cotton”a önem vermesi ve ürünlerinde “Better Cotton” 
kullanacaklarını beyan etmesi sonucunda Better Cotton’a yönelik talebin artması beklenmektedir (Bilgiç, 2015). 
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Özellikle Türkiye’de üretim yaptıran büyük markaların Türk üreticilere BC pamuğu şart koşması sonucu geçmiş 
zamanlarda Türk firmaların pamuğu Hindistan, Pakistan, Afrika gibi yerlerden almak zorunda kalması Türkiye’yi 
dezavantajlı duruma düşürmüş ve ardından Türkiye BC sistemine geçmek için çaba sarf etmeye başlamıştır. BC 
üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte Türk üreticilerin ve sanayicilerin rekabet şansının artacağı ve tekstil 
sektörünün gelişeceği düşünülmektedir (Kocagöz, 2013).  2014 yılı itibariyle yaklaşık 12000 hektarlık alanda 
Better Cotton üretimi yapılmaktadır (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Better Cotton Üretimi (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 2015) 

Bölge Çiftçi Sayısı Toplam Arazi (Hektar) Kütlü Üretimi (Ton) 

Ege Bölgesi 342 6743 34677 
Çukurova 109 3733 15689 
GAP 83 2235 10078 
TOPLAM 534 12712 60444 

Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Örnekleri 

Hem Türkiye’de hem de dünyada, tarıma dayalı sanayi içinde sürdürülebilirlik konusunda çeşitli örnekler ve 
uygulamalar bulunmaktadır Özellikle gıda sanayi özelinde hammadde, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, 
ambalajlama, taşıma gibi alanlarda sürdürülebilirlik örnekleri görülmektedir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Örnekleri (Kalkınma Bakanlığı, 2012b; TGDF, 2011b, TGDF, 
2013)  

Firma 
İlgili 
Sanayi 

Uygulamalar 

Anadolu Efes 
Gıda 
Sanayii 

▪ Anadolu Efes kendi bünyesinde kurduğu bir Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) birimi 
vasıtasıyla maltlık arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin geliştirilmesi ve üretilmeleri 
konularında uzun vadeli ve kapsamlı projeler uygulamaya yönelmiştir.  
▪ Ar-Ge çalışmalarının sonucunda toplam 15 çeşit maltlık arpa ve 7 çeşit 
şerbetçiotu tescil edilmiş, verim ve kalitede artış yaşanmıştır. 
▪ Suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık arpa çeşitlerinin Anadolu Efes 
tarafından geliştirilmesi sonucunda Türkiye’de önceden arpa tarımı yapılamayan 
daha kurak iklime sahip alanlar tarıma açılmıştır.  
▪ Geliştirilen maltlık arpa çeşitleri malt üretim sürecindeki elektrik 
tüketiminde %12-%24, yakıt tüketiminde %18-%22, su tüketiminde ise %40-%47 
oranında tasarruf sağlamıştır.  
 

Barilla 
Gıda 
Sanayii 

▪ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
tarafından her yıl düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması" sonucunda 
2011 yılı için “Enerji Verimliliği Endüstriyel Tesisi” ödülü kazanılmıştır. Entegre 
proje ve başarılı tesis yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına enerji 
yoğunluğu azaltılarak, 2004-2010 yılları arasında %12.96 oranında tasarruf 
sağlanmıştır. 
▪ 2008 yılında %85 olan geri dönüştürülebilir ambalaj oranı 2011 yılında %96’ya 
çıkarılmıştır. Bununla beraber su tüketimi, ambalaj iyileştirmeleri gibi konularda 
önemli kazanımlar sağlanmıştır. 
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BO Group (Boy- 
Bo Tekstil 
Sanayii) 

Tekstil 
Sanayii 

▪ Sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde alternatif bir tişört üretim 
sistemi (ECO T-shirt) geliştirilerek çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve 
geleneksel tişört ve ECO tişörtün seçilen çevresel performans göstergeleri 
kapsamında karşılaştırılması hedeflenmiştir.   
▪ ECO tişört uygulamasıyla, geleneksel tişört üretimi karşılaştırıldığında 
maliyetlerde %25’lik bir azalma görülmektedir.  ECO tişört uygulaması, firmanın 
ulusal ve uluslararası düzeyde pazar payını arttırmıştır.   
▪  Uygulanan yöntemle su kullanımında %40 tasarruf elde edildiği görülmüştür; 
bu tekstil endüstrisi açısından çok önemli bir gelişmedir.  
▪  TÜ yöntemiyle sadece su değil, kimyasal tüketiminde de %8,5 azalma 
gerçekleşmiştir. Enerji tüketimi de %39,5 azalarak temiz üretimin Eco-tişört 
üretimindeki katkıları desteklenmiştir. 

Coca Cola 
Türkiye 

Gıda 
Sanayii 

▪ Coca Cola Çorlu fabrikasında şişeleri çalkalama işleminin su yerine steril hava 
kullanan ekipmanlarla yapılması sayesinde, yılda 24.000 ton su tasarrufu 
sağlanmıştır. Coca Cola Türkiye 2010 yılında bir litre içecek üretimi için kullanılan 
su miktarını, 2.26 litre olan dünya ortalamasının epey altında olan 1.42 litre 
seviyesine kadar düşürmüştür. 
▪ Coca Cola, Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’de gıda sektöründen dahil olan 
ilk şirket olmuştur.  Soğutucu başına tüketilen enerji miktarını azaltma 
hedeflenmiş ve enerji yönetim cihazı ve daha çevreci soğutkan gazlar 
kullanılmasıyla soğutuculardan kaynaklanan enerji tüketimini ve soğutma 
faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyon miktarını azaltmıştır. 
▪ Geliştirilen ultra şişeler ile ise meşrubat üretiminde kullanılan geri dönüşümlü 
cam şişelerin ağırlıkları dörtte bire varan oranlarda azaltılmıştır. 

Eti 
Gıda 
Sanayii 

▪ Ürünü koruyabilecek, minimum ölçülerde ve geri dönüşümü kolay malzeme 
kullanımı yaklaşımıyla hareket edilmiş ve tedarikçilerle yapılan çalışmalar 
sonucunda 2011 yılının ilk 9 ayında ambalaj kullanımında yaklaşık 300 ton 
kağıt/karton, 180 ton PP ve 35 ton PE olmak üzere azaltma sağlanmıştır.  
▪ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile birlikte ise, piyasaya sürülen 
ambalajların toplatılarak geri dönüştürülmesi konusunda ÇEVKO (Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) ile işbirliği yapılmış ve 2006 yılından 
itibaren yaklaşık 25 bin ton kağıt ve 7 bin ton plastik ambalaj toplanarak 
ekonomiye kazandırılmıştır. 

Gülsan Gıda 
(MEYSU) 

Gıda 
Sanayii 

▪ Meyve konsantresi ve meşrubat üretim hatlarında kullanılan soğutma sularının 
geri kazanımı ve yeniden kullanımı amacıyla iki ayrı sistem hayata geçirilmiştir.  
▪ Soğutma proseslerinde su tasarrufuna yönelik hayata geçirilen uygulamalar ile 
üretimin bu aşamasında su tüketimi yıllık 519.000 m3 Seviyelerinden 46.000 
m3’e düşürülmüştür. Soğutma prosesi özelinde yaklaşık %91 oranında su 
tasarrufu anlamına gelen uygulamalar ile firmadaki toplam su tüketimi ise 
851.000 m’den 378.500m3’e düşürülmüştür. Bir başka ifade ile firmanın toplam 
su tüketimi %56 oranında azaltılmıştır. 
 

Nestle 
Gıda 
Sanayii 

▪ 2009 yılında Nestle fabrikaları dünya genelinde %11.4 oranında atık geri 
kazanımı sağlamış ve yan ürünlerin geri kazanımını ise %23.5 oranında 
arttırmıştır. Bununla birlikte Nestle Türkiye’nin son 6 yıllık su tüketiminde %22’lik 
azalma gerçekleşmiş, tesis içi enerji kullanımının %12.2’si yenilenebilir 
enerjilerden sağlanmıştır. 

PepsiCo Türkiye 
Gıda 
Sanayii 

▪ Pepsico “Çevresel Sürdürülebilirlik” çalışmaları çerçevesinde su, enerji ve atıklar 
konularına yoğunlaşmıştır.  
▪ Su tasarrufu ve atık su dönüşümü konularında yapılan çalışmalar ve yatırımlar 
sonucunda daha az su tüketilmeye başlanmıştır. Fabrikalarda enerji ve su 
kullanımını azaltmak için tüm çalışanların dahil olabileceği platformlar 
geliştirilmiş ve ReCon (Resource Conservation-Kaynakların Kısıtlı Kullanımı) 
olarak adlandırılan takımlar oluşturulmuş, fabrikadaki fırsat alanları belirlenmiş 
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ve aksiyon planları oluşturularak su tüketimleri azaltılmıştır. 
▪ Pepsico arıtma tesislerinde oluşan biyogazı elektrik enerjisine dönüştürmekte 
ve katı organik atıkları da organik gübre ve enerji olarak kullanabilmektedir. 
Organik atık tesislerinde, organik içerikli atıksu arıtma çamuru ile birlikte fabrika 
üretim atığı olan organik atıklar (patatesi mısır, cips, bitkisel yağ, nişasta) havasız 
ortamda çürütülmekte ve bu çürütme sonucu metan içeriği yüksek biyogaz 
üretilmekte ve hibrit enerji (elektrik ve ısı) olarak da tesislerde kullanılmaktadır. 
Tesisten çıkan organik içerikli çamur ise stabilize edildikten sonra belirlenmiş 
tarlalara gübre olarak verilmektedir. 

Unilever 
Gıda 
Sanayii  

▪ Şirketin markalarından birisi olan Lipton, sürdürülebilir çay tarımı projesi 
ismiyle, çay üreticilerine atık yönetimi, kayıt tutma, doğal hayatı koruma, 
gübreleme gibi birçok konuda eğitim vermiş ve Karadeniz Bölgesi’nde Katı Atık 
Toplama Projesi uygulamıştır.  Çiftçilerin eğitimlerde öğrendikleri doğru tarım 
uygulamalarını kendi arazilerinde hayata geçirmelerinin ardından, bölgedeki çay 
üreticisinin "uluslararası sürdürülebilirlik puanı" da yükselmiştir. Lipton'un çay 
alımı yaptığı çiftçilerin 2011 yılında %58 olan sürdürülebilirlik puanı, Yağmur 
Ormanları Birliği tarafından son yapılan denetimlerde %84 olarak tespit 
edilmiştir.  Buna ek olarak proje kapsamında bölgedeki Ziraat Odaları ve Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile iş birliği yaparak Rize'nin Pazar ilçesinde bir 
toprak analizi laboratuvarı kurulmuştur. 
▪ Becel ise Türk Kardiyoloji Derneği işbirliği ile hayata geçen ‘Kalbini Sev Değerini 
Bil’ kampanyası ile kalp sağlığı konusunda farkındalık yaratmaya çalışmıştır. 
▪ Knorr ise, tedarikçilerini ve çiftçilerini, sürdürülebilir tarım uygulamalarını 
geliştirme ve sürdürülebilir yöntemleri kullanma konusunda desteklemektedir.  
Kekik çiftliklerindeki damla sulama yöntemi ile % 75-105 mahsul artışı 
sağlanmıştır. Domates çiftliklerindeki hava istasyonu uygulaması ile de % 35 
mahsul artışı sağlanırken, % 30 su ve % 15 gübre tasarrufu yapılmıştır. 

Yaşar Holding 
Gıda 
Sanayii 

▪ Holding bünyesindeki şirketlerden birisi olan Pınar, su ambalaj ağırlıklarını %23 
azaltarak; çevreye olan atık miktarını azaltmayı hedeflemiştir.  
 ▪Yine Pınar su bünyesinde elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış; Madran, 
Gökçeağaç ve Toros tesislerinde tesis ortalamasında elektrik enerjisi kullanımları 
37kwh/ton’dan 33,7 kwh/ton seviyesine düşürülmüş ve yaklaşık %10’luk bir 
enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
▪ Nakliye iyileştirme çalışmaları kapsamında Rut Optimizasyon Modülü ve İdeal 
Sevk Noktası ve Maliyet Yönetim sistemi kullanımına geçilmiş böylelikle araçların 
kullandığı akaryakıt miktarılarında azalma olmuştur. Şehirlerarası nakliye 
sürecinde maliyet minimizasyonu ve rotalamada optimizasyon amacıyla SAP APO 
(Advanced Planning and Optimization) modülü uygulanmıştır. Bu şekilde doğru 
araç tipi kullanarak minimum km ile maksimum tonajda ürün dağıtımı 
sağlanmaktadır. Bu uygulamalarla her 1 ton ürün dağıtımı için 2,15 km daha az 
taşıma yapılmıştır. 

Yıldız Holding 
Gıda 
Sanayii 

▪ Holding bünyesinde gıda şirketlerine de sahip olan holding çevre konusunda 
inovasyon çalışmalarında bulunmaktadır.  
▪ Holdinge ait şirketlerden Polinas ve Farmamak yürüttükleri AR-GE çalışmaları 
sonucunda doğada kısa sürede tamamen çözünebilen ambalajlar üretmiştir. 
Geliştirilen ambalajlar; nem, güneş ışığı ve ısıya maruz kaldığında 
mikroorganizmalar tarafından sindirilerek, yaklaşık 2 yıl içerisinde tümüyle su 
karbondioksit ve biokütleye dönüşmektedir. Serinin ilk ürünleri ekmek poşetleri, 
meşrubat etiketleri, sebze ve meyve paketleme filmleri olarak kullanılmıştır. 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

170 
 

Sürdürülebilirliğe Yönelik Eleştiriler 

Yeşil ürünlerin ve sürdürülebilir üretimin tüm bu faydalarına ve gerekliliğine rağmen konuya yönelik eleştiriler 
ve olumsuz görüşler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ürün ve süreçlerinin sürdürülebilir olduğunu 
iddia eden şirketlerin tüketicilere yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi, yeşil ürünleri ve sürdürülebilirliği kendi 
çıkarlarına alet etmesi ve çevresel sorumluluk ya da sürdürülebilirlik maskesi altında sadece karlılıklarını 
düşünmesi olarak adlandırılan “greenwashing” (yeşil aklama, yeşil göz boyama, yeşil badana) uygulamalarıdır. 
Bazı çevreciler ve sivil toplum kuruluşları (STK), çevre dostu ürün pazarlayan şirketlerin ürünlerinin çevresel 
yararları hakkında tüketicilere yanlış veya yanıltıcı bilgi vererek yeşil göz boyama (greenwashing) yaptıklarını 
ileri sürmektedir (Turan, 2014). Greenwashing uygulamaları yapan şirketler çevreye karşı sorumlu bir toplumsal 
imaj çizmek için yanlış bilgilendirmeler yapmakta, asılsız ve dikkat dağıtıcı unsurlar içeren çevresel iddialarını 
reklamlarda, halkla ilişkilerde veya ambalajlarda sunmaktadırlar (Kayaalp ve Toprak, 2011). 

Greenwashing uygulamalarının tarıma dayalı sanayiler içerisinde özellikle gıda ve tekstil sanayiinde görülebildiği 
ifade edilmektedir. Örneğin sağlıklı olduğu ifade edilen bir mısır gevreğinde şirketin GDO’lu mısır kullandığını 
belirtmemesi, sürdürülebilirliğe dikkat ettiğini, çevre dostu olduğunu belirten bir süt firmasının sütlerini 
büyüme hormonu enjekte edilen ineklerden elde ettiğini saklaması ya da bunlara örnek olarak gösterilmektedir 
(S360, 2015). Yine benzer şekilde, sürdürülebilir üretim yaptığını ifade eden ve çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerinde bulunan dünyaca ünlü tekstil firmalarının işçilerinin son derece kötü şartlarda çalışmasını 
görmezden gelmesi ya da çocuk işçi çalıştırması da greenwashing’e örnektir. Tüketicilerin greenwashing’ e karşı 
uyanık olması, bunlardan etkilenmemeleri ve gerçeği öğrenmeleri için bazı tavsiyeler verilmektedir. Bunlar şu 
şekilde özetlenebilir.  

− Tam olarak ne anlama geldiği belli olmayan “çevre dostu” gibi kelimelere karşı dikkatli olunmalı ve 
bunlar için kanıt aranmalıdır (Kayaalp ve Toprak, 2011). 

− Üçüncü bir tarafın onayı alınmış gibi sunulan ama aslında hayali olan etiketlere karşı dikkatli olunmalıdır 
(Kayaalp ve Toprak, 2011). Bu etiketlerin doğru olup olmadığı ve üçüncü tarafın üründe ne ölçüde rolü 
olduğu araştırılmalıdır  (X üniversitesi onaylı, Y enstitüsüyle işbirliği sonucu üretilen v.b. kullanılan 
ifadelerin doğruluk düzeyi araştırılmalıdır). 

− Sadece bir bilim insanının anlayabileceği düzeydeki karmaşık ve anlaşılmaz kelimelere karşı dikkatli 
olunmalıdır (Kayaalp ve Toprak, 2011). Bunlar ürünü sorgulamaktan uzak durulması ve bilimsel kelimeler 
olduğu için kesin bir güven duyulması için geliştirilmiş olabilirler. 

− Bütüncül bir çevre analizi yerine tek bir özelliğe vurgu yapan ürünlere karşı dikkatli olunmalıdır. Örneğin, 
tek bir özelliği ortaya koyularak sürdürülebilir olduğu iddia edilen ürünler aslında diğer özellikleri 
bakımından sürdürülebilir olmayabilirler (Kebabcı, 2008). Örneğin ürünlerinde organik pamuk 
kullandığını söyleyen bir tekstil firması organik pamuk kullanarak sağlıklı bir ürün sunsa bile, işçileri kötü 
şartlarda çalışıyorsa ve atık yönetimine dikkat etmiyorsa aslında sürdürülebilir bir üretim yapmıyordur. 

Sorunlar 

Sürdürülebilir üretim ve tüketim genel anlamda daha yüksek maliyetli faaliyetler olarak görülse de aslında 
konuya farklı bir açıdan yaklaşıldığında aslında sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketimlerinin uzun vadede 
maliyetinin daha yüksek ve daha problemli yöntemler olduğu görülmektedir. Kısa vadeli düşünüldüğünde belki 
sürdürülebilir üretim daha yüksek maliyetlere sebep olmakla birlikte, ekolojik maliyetler, sağlık maliyetleri ve 
kültürel maliyetler düşünüldüğünde sürdürülebilir olmayan yöntemlerin toplam maliyetlerinin çok daha yüksek 
olduğu ve hem doğaya hem de insanlara geri dönüşümü mümkün olmayan zararlar verdiği görülmektedir. İlk 
aşamada büyük bir maliyetmiş gibi görülen çevresel önlemlerin zamanla firmalarda da verimlilik artışına ve 
buna bağlı olarak daha fazla kazanca imkan sağlaması Avrupa Birliği uygulamalarında da ortaya çıkmıştır (TGDF, 
2011b). Bu nedenle aslında sürdürülebilir olmayan yöntemlerin her açıdan daha maliyetli olduğu da 
söylenebilir. Sürdürülebilir olmayan yöntemlerin sebep olduğu ve pek dikkate alınmayan maliyetler şu şekilde 
özetlenebilir (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. Sürdürülebilir Olmayan Yöntemlerin Maliyetleri (Temürcü, 2013) 

                            Sürdürülebilir Olmayan Yöntemlerin Maliyetleri 

Ekolojik Maliyetler 

▪ Yoğun kimyasal kullanımı sonucunda doğaya ve biyoçeşitliliğe zarar verilmesi 
▪ Nakliye ve dağıtımında genellikle büyük mesafeler kat edilmesi ve bu durumun büyük 
miktarda fosil yakıt tüketimine ve karbon salınımına yol açması 
▪  Zirai hastalık ve zararlı salgınlarına karşı doğal gen çeşitliliğinin sağladığı gıda 
güvencesinin tehlikeye girmesi 

Sağlık Maliyetleri 

▪ Zirai ilaçların, hormon kalıntıları, katkı maddeleri, kimyasal koruyucular kullanılması 
sonucunda obezite, kalp-damar rahatsızlıkları v.b. birçok hastalığın ortaya çıkması 
▪ Sürdürülebilir olmayan yöntemlerle üreten gıdaların sebep olduğu sağlık 
sorunlarındaki artışlar sonucu halkın tedaviye daha çok harcama yapma zorunluluğu, 
▪  Halktan toplanan vergilerin önemli bir bölümü devletin sağlık harcamalarına ve sağlık 
sektörünün yatırımlarına aktarılması 

Sosyoekonomik 
Maliyetler 

▪ Küçük çiftçilerin endüstriyel tarım denilen kimyasal girdi ağırlıklı tarıma 
yönlendirilmesi sonucu tekellere bağlı kalması ve yaşadıkları gelir kaybı 
▪  Üreticilerin tarımdan çekilmek zorunda kalması 
▪  Kırsal alanların boşalması ve şehirlerdeki nüfusun hızla artması sonucu sosyal uyum 
sorunları, doğa yoksunluğuna bağlı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar, şiddet, 
yabancılaşma, işsizlik gibi büyük sorunlar 
 

Kültürel Maliyetler 

▪ Yerel kültür bitkisi çeşitlerinin ve hayvan ırklarının azalması, bazı durumlarda genetik 
mirasın tümüyle kaybolması 
▪ Tarım ve gıda sistemindeki değişmeden dolayı tüketicilerin doğayla, yiyeceklerinin 
kaynağıyla ve üreticileriyle olan bağlarının zayıflaması ve tüketim kültürünün, insanı 
yabancılaştırması ve yalnızlaştırması.  

Üretim Açısından Sürdürülebilirlik Sorunları  

Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar ve gerçekleştirilen yatırımlar kısa vadede masraflı görünebilmektedir. 
Dolayısıyla en temel amacı ‘daha fazla kâr etmek’ olan şirketler bu konuya mesafeli yaklaşmaktadır. Ancak fark 
edilmesi gereken zaten sürdürülebilirliğin vaat ettiği ve şirketlerin iş modellerine eklemlendirmeye çalıştığı 
şeyin bu uzun vadeli bakış açısı olduğudur. Yani başka bir deyişle, en kolay görünen ve kısa vadede 
gerçekleştirilebilecek çözümler yerine daha yapısal, kapsayıcı ve stratejik çözümlere odaklanmak orta ve uzun 
vadede daha anlamlıdır. Dolayısıyla şirketlerin kısa vadeli düşünme anlayışını bir kenara bırakıp yapılan bu 
yatırımların orta ve uzun vadede finansal, sosyal ve çevresel sermaye olarak geri döneceği gerçeğini fark 
etmeleri gerekmektedir (s360, 2015). Şirketlerin bu kapsayıcı bakış açısıyla ve duyarlılıkla hareket ederek üretim 
yapmaları ve tüketici talebinin de şirketleri sürdürülebilirliğe yöneltmesi ile sürdürülebilir üretimlerin artması 
beklenmektedir.  

Tüketim Açısından Sürdürülebilirlik Sorunları  

Tüketim açısından sürdürülebilirliğin önünde duran en büyük engeller doğa dostu ürünlerin fiyatlarının diğer 
ürünlere kıyasla genel anlamda daha yüksek olması ve sürdürülebilir tüketim bilincinin yeterince 
yaygınlaşmaması veya önemsenmemesidir. Türkiye’de konuyla ilgili yapılan bir araştırmada satın aldığı 
ürünlerin yeşil/çevre dostu olması gerektiğini düşünenler %71 oranındayken, sıklıkla yeşil/çevre dostu ürün 
satın alanların sadece %19’da kalması oldukça dikkat çekicidir. Bununla beraber tüketicilerin %54’ü ise “yeşil ve 
çevre dostu ürün tüketmeliyiz” diyerek bilinçli olduğunu vurgulamasına rağmen, hiçbir zaman çevre dostu ürün 
almamaktadır. Tüketicilerin yarısından çoğunun, yeşil ve çevre dostu ürünleri satın almama nedenini yüksek 
fiyatlar olarak belirtmesi, bu ürünlerin fiyatının tüketiciler tarafından yüksek bulunduğunu göstermektedir 
(Sürdürülebilirlik Akademisi, 2011). 

Tüketicilerin de “yeşil tüketim”, “yeşil tüketici” ve “akıllı tüketici” gibi kavramlara daha çok sahip çıkması, 
yaklaşan tehlikeyi görerek talebini yüksek sesle ve örgütlü olarak dillendirmesi, örgütsel talep oluşturacak 
oluşumlar içinde olarak bu yönde yapılanları desteklemesi, çözüm önerileri geliştirmesi ve sunması, güçlü 
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taleplerle yöneten ve üretenleri yönlendirecek baskı gücü oluşturması ve belirleyici olması gerekmektedir  
(Başaran, 2012). Yakın zamanda plastik damacanaların sağlıksız olduğu yönündeki görüşlerin artmasından sonra 
tüketicinin talep ve baskı yaratması sonucu cam damacanaların tekrar üretilmeye başlanması tüketicinin 
belirleyici olabileceğine yönelik güzel bir örnektir. Tüketicinin bilinçlendiği, örgütlendiği bir sistemde 
sürdürülebilir ve sağlıklı üretim yapılması daha mümkün hale gelecektir. 

Diğer Konular Açısından Sürdürülebilirlik Sorunları  

Türkiye’de üretim ve tüketim sorunları dışında tarıma dayalı sanayiyi de kapsayan sürdürülebilir üretimle ilgili 
başka alanlarda çeşitli sorunlar da bulunmaktadır. Bunlar temel olarak şu şekilde özetlenebilir (TTGV, 2010): 

− Sürdürülebilir üretimle ilgili çeşitli üniversiteler tarafından çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar oldukça 
sınırlı kalmaktadır. Bununla beraber ölçülebilir performans parametreleri bazında (ulusal ve uluslararası 
hakemli dergilerde yayın, Ar-Ge, uygulama ve danışmanlık projeleri, teknoloji geliştirme ve patent 
faaliyetleri, vb.) var olan kapasite ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyin çok altındadır. 

− Kamu kurumlarında temiz (sürdürülebilir) üretim kavramı ile örtüşen az sayıda proje yürütülmektedir. Bu 
projeler temiz (sürdürülebilir) üretim konusu üzerinde bir kapasite yaratmaktan çok, AB’ye uyum ya da 
uluslararası sözleşmelere ilişkin yükümlülükleri yerine getirme amaçlı olarak gerçekleştirilmiştir. Buna ek 
olarak önemli bölümü yabancı danışmanlardan hizmet alınarak yürütülen bu projelerin temiz 
(sürdürülebilir) üretim konusunda önemli bir kapasite oluşturma etkisi yarattığı düşünülmemektedir. 

− Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Odaları, temiz (sürdürülebilir) üretim çalışmaları büyük ölçüde AB’ye 
uyum, isçi ve işyeri sağlığı, çevre yönetim sistemleri, gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Sadece birkaç 
kuruluşta bunun ötesine geçen (geri dönüşüm borsası, Kyoto Protokolü, hammaddenin daha verimli 
kullanılması, geri kazanımı, yeniden kullanımı, çevre dostu üretim ve temiz teknolojiler, yeşil bina, eko-
inovasyon, eko-verimlilik, rekabet odaklı çevre yönetimi, vb.) çalışmalar yürütülmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Tarıma dayalı sanayilerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde büyük bir potansiyele sahip oldukları 
ortadadır. Zaten, aşırı kimyasal kullanımı, iklimde insan kaynaklı değişiklikler, biyo çeşitliliğin azalması, doğal 
kaynakların bilinçsizce kullanımı, hava, su ve toprak kirliliği, insan sağlığının bozulması gibi olumsuzluklar tarıma 
dayalı sanayileri sürdürülebilir üretim yapmaya doğru yönlendirmektedir ve zaman içerisinde bunun da giderek 
artacağı düşünülmektedir. 

Tarıma dayalı sanayiler içinde gıda ve tekstil sanayii sürdürülebilirlik açısından en çok öne çıkan sanayiler olarak 
görülmektedir. Türkiye'de “Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge 
İhtiyacının Belirlenmesi” Projesinde yapılan analizlerle birlikte herhangi bir sürdürülebilir üretim yatırımı 
yapılması durumunda öncelikli olması gereken beş sektör içerisinde gıda ürünleri ve içecek sanayi ve tekstil 
sanayinin de yer alması bunu destekler niteliktedir. Nitekim gıda sanayinde üretim aşamasında organik üretim, 
iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir üretim sistemlerine ek olarak su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, 
ambalajlama, taşıma gibi alanlarda da sürdürülebilir faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Bir bütün olarak yeşil 
tedarik zincirleri ve yeşil tedarik zinciri yönetimleri son zamanlarda sürdürülebilirlik açısından görülen yaygın 
uygulamalar arasındadır. Tekstil sanayiinde ise “Better Cotton” sistemi çiftçilerin geçim ve refah seviyelerini 
iyileştirmeyi amaçlayan uygulamaları da içinde bulundurduğundan yaygınlaşmaya başlamış ve organik tarıma 
kıyasla bir bütün olarak daha sürdürülebilir bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 

Tarıma dayalı sanayiler sürdürülebilirlik alanında gelişme gösterse de büyük potansiyele sahip olan bu alanda 
ilerlemeyi sınırlayıcı etkenler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi sürdürülebilir ürünlerin fiyatlarının 
yüksek olması ve tüketicilerin çoğunun bu ürünleri satın alamamasıdır. Bu konuda AR-GE faaliyetleriyle 
sürdürülebilir üretim maliyetlerinin azaltılmaya çalışılması ve sürdürülebilir üretim ve tüketimin vergi muafiyeti, 
teşvik gibi uygulamalarla devlet tarafından desteklenmesi gerekli görülmektedir. Bu çabaların yanında 
tüketicinin bilinçlenmesine yönelik uygulamaların da sürdürülebilirlik konusunda faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Finansal Kriz Teorileri ve Günümüzdeki Riskler 
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Özet: Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan ve görülme sıklığı giderek artan krizlerin nedenlerine bakıldığında, 
ekonomik göstergelerle olan ilgisi ve krizlerin tetikleyici ana unsurları konuları öne çıkmaktadır. Küreselleşmenin hız 
kazanmasıyla birlikte sermayenin dolaşımı giderek ön plana çıkmaya başlamış, bu da küresel dengesizliklerin artmasına 
sebep olmuştur. Bilindiği üzere küresel mali krizlerin ana sebeplerinden birisi ekonomik dengesizliklerdir. Günümüzde ise 
ekonomik belirsizliklerin nedenleri farklılaşmaya başlamıştır. Küreselleşme karşıtı politikalar özellikle gelişmekte olan ülkeler 
için riskler içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Krizler, Finansal Kriz Teorileri, Türkiye 

1. Kuramsal Çerçeve 

Kisis kavramı Yunanca’dan gelir ve bir durumdan başka duruma geçerken yaşanılan kararsızlık anını anlatır. Bu 
an öyle bir noktadır ki gelecekte ne olacağı nasıl olacağı şimdi yapılanlara bağlıdır (Üşür, 2007). Aynı zamanda 
Crise (kriz) yüzyıllar boyu özellikle tıpta, hastalık sürecinin dönüm noktası anlamında kullanılmıştır. Arapça 
buhran da aslında aynı anlamda tıp terimidir. Eski Yunanca krínô (yargılamak) fiilinden krísis yargılama eylemi 
veya yargı anı ya da hüküm saati anlamındadır. Critique (kritik) hem ‘yargılayan, hüküm veren kişi anlamında 
kişi adı, hem de krizsel anlamında sıfattır. Orta Çağ’da tıp disiplinin de ölümcül bir hastalık anında ölüm ile 
yaşam arasındaki o ince ayrımı ifade etmek için kullanılırdı. Yani bir sistemin kendi kendini üretememe 
noktasıdır (Ercan, 2013:118).  

Krizi sıradan durumlardan ayırt eden en önemli özellik çabuk yanıt verme gerekliliğidir. Kriz çabuk uyum 
sağlamayı gerektiren değişiklikler olarak da tanımlanabilir.  

Kriz bu bağlamda sadece nesnel bir süreç değil, öznel bir yapısı vardır. Krizlerdeki öznellik, ülke ekonomilerinin 
krizle karşı karşıya kaldığında diğer ekonomilerle ortak noktalar taşımasına rağmen farklılıkları da bünyesinde 
taşımasıdır. Dolayısıyla ekonomik anlamdaki bir kriz, ancak toplum ekonomisi belirli bir olgunluğa eriştikten, 
kendine özgü iç işleyiş ilkelerini yerleştirdikten sonra ortaya çıkabilecektir (Üşür, 2007). 2008 krizinin kahini 
olarak bilinen Roubini de Modern Kapitalizm Tarihinde krizlerin istisna değil standart olduğunu söyler. Sadece 
gelişmekte olan ülkelere özgü değil, aynı zamanda gelişmiş sanayi ekonomilerinde de görülebilecek bir 
yapıdadır. Felaketten felakete ayrıntılar değişiklik gösterebilir ve krizin kökenleri ekonominin değişik alanlarında 
değişik problemlerde yatıyor olabileceğinin üzerinde durmuştur. Krizin nedeni kimi zaman fazla borçlanma kimi 
zaman da finansal kurumlar, şirketler, hatta hükümetlerdir. Dahası krizlerin yol açtığı zararlar büyük ölçüde 
değişebilir. Hükümetlerin müdahalesinin boyutu ve yerinde olup olmadığı krizin boyutun belirleyicisidir. Krizler 
küresel boyut kazandığında da uluslararası tepkinin iş birliği ya da çatışma yönünde olduğu önem taşır. 
(Roubini, 2011:23) 

Finansal krizleri önceden tahmin edebilme ve en iyi politikalarla cevap verebilme için çalışmalar devam 
etmektedir. Fakat finansal sistemdeki hızlı değişiklikler ve ülkeler arasındaki artan ekonomik bağlar sebebiyle 
krizleri önceden tanımlamak çok zordur. 

Nassem Nicholas Taleb (Roubini, 2011:24) krizi açıklayabilmek için siyah kuğu kavramına başvurdu. Siyah kuğu 
olayını sıra dışı şekilde nadir görülen ve tahmin edilmesi neredeyse olanak dışı olan, oyunun kurallarını 
değiştirecek boyutta bir olay olarak tanımlıyordu. Bu tanıma göre krizler inanılmaz önemli ve dönüşümsel 
olmasına rağmen, yaklaştığını kimsenin tahmin etmesi mümkün değildi. 

Ercan Uygur’da krizin krizin ortamı ve göstergelerinin olduğunu ama krizin kesin olarak olacağını söylemenin ve 
krizin zamanını öngörmenin mümkün olmadığı konusunda Taleb’le hemfikirdir (Uygur, 2001:2). 

Krizler hem finansal hem de reel sektörde görülebilir. Reel sektörün temel amacı, bireysel ve toplumsal refahı 
iyileştirmek için gerekli olan reel mal ve hizmetlerin üretimini sağlamaktır. Reel sektörün temel faaliyetleri mal 
ve hizmetlerin üretimi, kaynakların dağılımı, üretime katılan faktörlerin üretimdeki paylarının bölüşümü ve 
üretilen mal ve hizmetlerin tüketimidir. Reel sektör faaliyetlerinin işleyişinde beklenmedik ve önemli ölçüde 
etkileyen bir sorun olduğunda reel sektör krizinden bahsedebiliriz. Finansal krizler de reel sektör krizleri gibi reel 
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ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan finansal piyasa 
çöküşleridir (IMF, 2014). Reel sektördeki krizler ve finansal sektördeki krizler karşılıklı olarak birbirlerini etkiler 
ve bir yerde herhangi bir sebeple başlayan kriz diğer sektöre önemli ölçüde sirayet eder ve tekrar diğer sektörü 
olumsuz etkileyerek karşılıklı etkileşimlerle derinlik kazanırlar. Marx, Keynes ve Scumpeter ve Post 
Keynesyenler’e göre de kapitalist ekonomilerde reel ve parasal sektörler birbirlerinden ayrılmazlar.  

Mishkin’e göre finansal kriz verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların ahlaki tehlike ve ters seçim 
problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedenleriyle, fonları etkili bir biçimde kanalize edememesi sebebiyle ortaya 
çıkan ve doğrusal olmayan bozulmadır. Mishkin finansal kriz sürecinde asimetrik bilgi sorununun önemli bir 
paya sahip olduğunu diğer çalışmalarında da açıklamıştır (Mishkin, 2000:1-2)  

Davis, finansal krizi finansal istikrarsızlık ile ilişkilendirmiş ve bu kapsamda finansal istikrarsızlık olduğu 
durumlarda finansal kriz olma olasılığının arttığını belirtmiştir. Ayrıca finansal krizi üretken yatırım alanlarına 
kredi sağlanamaması ve ödemeler sisteminin işlememesi ile finansal sistemin çökmesi olarak tanımlamıştır 
(Davis, 2001:92-110). 

1.1. Finansal Krizler 

Finansal krizler pek çok değişik şekilde ortaya çıkabilirler. Kapitalizmin yükselişinden önce devletin görevini 
kötüye kullanarak altın ve gümüş paraların değerinin düşmesiyle krizler olurdu. 16. Ve 17. Yy’da lale 
soğanlarının fiyatlarının astronomik düzeylere tırmanmasıyla birlikte, varlık balonu adı verilen, yeni bir tür krizle 
karşılaşıldı. Kapitalizm tarihi hem 19. Yy’da hem de 20. yy’da son derece düzenli krizlerle süre gider. 19. yy’da, 
kapitalizmin gelişmiş olduğu dört ana ülkede (Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya) 8-10 yıl aralıklarla 
tekrarlanan krizler yaşanmıştır. Bu kısa süreli krizlerin yanında uzun dönemli krizleri de vardır. Sadece 20. Yy’ın 
tarihini ele alacak olursak, 1896’dan 1920’li yılların ortasına kadar bir canlılık dönemi yaşanmıştır. 1929 ABD 
hisse senedi piyasası balonunun ardından başlayan ve 1948’e kadar yaklaşık 20 yıl süren derin bir kriz yaşamıştır 
ve bu krize Büyük Depresyon adı verilmiştir. Savaş sonrasında yaşanan canlılığın da etkisiyle 1970’lerin 
ortasından günümüze kadar canlı bir dönem yaşanmış, 1970’lerin ortasından günümüze kadar da inişli çıkışlı 
krizler yaşanmıştır (Savran, 2013:43). 

2007-09 krizinin üstünden zaman geçtikten sonra krizin etkileri konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. 
Global dünyada kişi başına düşen hasıla yıllık olarak yüzde 2.2 artarken,  2009 yılında İkinci Dünya Savaşından 
sonra görülen en büyük daralmayla 1.8’e düştü. Kriz boyunca Dünya çapında varlık ve kredi piyasalarında yıkıcı 
gerilemeler, dünya refahında önemli azalmalar, çok büyük miktarda iflaslar görülmüştür. Krizin yıkıcı etkileri 
krizin bitmesinden 7 yıl sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzerdir. Global resesyon yüzünden işsiz 
sayısı 30 milyondan fazla artmıştır. Bütün bunlar finansal krizlerin neden daha iyi anlaşılması gerektiğinin iyi 
nedenleridir. Bu çalışma, finansal krizlerin cari açıklarla ilişkisini açıklayarak finansal kriz literatürüne katkı 
yapmayı amaçlamaktadır (Claessens, Köse, Laeven, Valencia, 2013:458) 

Finansal krizler ülke ekonomilerine zarar vericidirler ve başka ülkelere yayılma eğilimleri fazladır. Son yıllarda da 
görüldüğü gibi finansal krizler derin ve uzun süreli resesyonlara ve bazı durumlarda da cari hesapta ters yönlü 
hareketlerin tetiklenmesine neden olabilirler. Artık sürdürülemeyen makroekonomik politikalar, kredi 
patlamaları, büyük miktardaki sermaye girişleri ve ödemeler dengesi kırılganlıkları finansal krizler öncesi 
görülen ortak belirtilerdir. Fakat bütün krizler öncesinde de bu belirtiler görülecek diye bir şart yoktur. Bazı 
krizler hiçbir belirti göstermeden bir ülkeden diğerine hızla yayılabilir. 

Krizler açısından, gelişmiş-gelişmekte olan, küçük-büyük ülke, zengin-fakir ülke ayrımı da yoktur. Krizler bu 
ülkelerin hepsine zarar verebilir. Ülkeler dış ya da iç etkenler sebebiyle krize yakalanabilir, kamu ya da özel 
sektör krizin kaynağı olabilir. Farklı şekillere, büyüklüklere ulaşabilir, rahatlıkla sınırların ötesine taşınabilir. 
Genelde acil ve etkili politikalara ihtiyaç duyulur. Finansal sektörde ve mali politikalarda büyük değişiklikler 
gerektirir. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de global düzeyde politikaların koordinasyonunu zorlayabilir.  

Literatürde krize sebep olan belli başlı etkenler sıralansa da daha derinde yatan nedenler  

hala araştırılmaktadır. Krizlerin altında yatan nedenler konusunda çokça teori geliştirilmektedir. 
Makroekonomik dengesizlikler, içsel ve dışsal şoklar sıklıkla gözlense de krizin gerçek sebepleri konusunda 
büyük soru işaretleri vardır. Finansal krizlerin irrasyonel nedenleri olabilir. Bankalardan ani kaçışlar da dahil 
olmak üzere finansal piyasalarda ani kaçışların bulaşma ve yayılmaları, finansal stres zamanlarında arbitrajlarda 
azlık, varlık balonlarının görülmesi, kredi piyasalarında çöküş, acil satışlar ve finansal türbülansın diğer yönleri 
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görülebilir. Gerçekte ‘hayvani içgüdü’ fikri ( finansal piyasa hareketlerinin kaynağı olarak) krizleri açıklamaya 
çalışan literatürde önemli bir yer edindi (Claessens, Köse, Laeven, Valencia, 2013:658). 

Finansal krizler değişik şekillerde görülseler de 2 ana çeşidi öne çıkmaktadır. Reinhart ve Rogoff (2009:46) iki 
çeşit krizden bahseder. Bunlar sayısal tanımlamalarla sınıflandırılmışlarsa da daha çok niteliksel ve yargıya 
dayalı analizlerdir. İlk grup ani durma (sudden stop) ce döviz kuru krizleri, ikinci grup ise borç ve bankacılık 
krizlerini içerir. Diğer ayrımlar da mümkündür, akat bu sayılanlarla örtüşür. Örneğin, bazı bankacılık krizlerinin 
ani durma ve döviz krizleri aşamaları da görülebilir.  

1.2. Döviz Krizleri 

Döviz krizleri, meydana gelen bir devalüasyon, döviz rezervlerinin önemli ölçüde azalması ya da her ikisinin 
birden yaşanmasına sebep olacak, yabancı döviz kuru değerine spekülatif bir atak yaşanması durumu olarak 
tanımlanabilir. Sayısal olarak ifade etmek istersek ülke parasının nominal olarak en az % 25 değer kaybetmesi 
ve devalüasyon oranında en az bir %10 artış döviz krizi olarak tanımlanabilir (Frankel, Andrew, 1996:534). 
Günümüzde en hızlı büyüyen piyasalar finansal piyasalar döviz piyasalarıdır. Döviz piyasaların hacmi ve 
volatilitesi arasında pozitif bir korreleasyon vardır. İşlem hacmi büyüdükçe volatilite artmaktadır. Yüksek 
volatilite yüksek risk demektir. Riskin artması kur garantileme (hedging) imkanı veren türev piyasalarının 
doğmasına neden olmuştur. Fakat bu piyasalar spekülasyon amacıyla da kullanılmaktadır (Karabulut, 2002:82). 
Teorik düzeyde döviz krizleri dört çeşide ayrılır: 1., 2. 3. Ve 4. Nesil Modeller. Döviz krizleri literatürü, döviz 
krizlerinin temel nedenlerine odaklanmaktan, çoklu dengenin kapsamını vurgulamak ve özellikle bilançodaki 
değişimler döviz krizinin tetiklenmesinde finansal değişkenlerin rolünü vurgulamak gibi konulara evrildi 
(Claessens, Köse, Laeven, Valencia, 2013:835). 

Döviz Krizleri hem İkinci Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods sistemi kapsamında birçok sanayileşmiş ülkede 
sabit kur rejiminin uygulanmasıyla hem de  1970’lerin başında  Bretton Woods sisteminin ortadan 
kalkmasından sonra uluslar arası parasal sistemin bir parçası olmuştur. Döviz krizlerinin dünyada en etkili 
olduğu zamanlar Bretton Woods’un yıkılmasının da etkisiyle 1971-73’de, 1976’da İngiliz paund’u krizinde, 1992-
93’de neredeyse Avrupa Döviz Kuru mekanizmasının ortadan kalkmasına neden olacak krizde, 1994-95’de 
Meksika peso devalüasyonunu izleyen Latin Amerika Peso Krizinde, 1997’de Asya krizinde, en son olarak da 
2008-09’da birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke paralarının ani değer kayıplarına yol açmasında 
görülmüştür.1970’lerde ortaya çıkan kriz modelleri Birinci Nesil modellerle açıklanırken, 1992-93 Avrupa Para 
krizini açıklamakta bu model yetersiz kalmış ve İkinci Nesil Para Krizleri literatüre girmiştir. 1997 Asya krizinin 
etkilerinin çok şiddetli olması ve çok çabuk yayılması Üçüncü Nesil Kriz Modellerinin kaynağıdır.  

1.2.1. Birinci Nesil Modeller 

Döviz kurlarının serbest bırakılmasından önce, 1970’lerde, önemli bir nominal çıpa olan  altın standardının 
çökmesiyle, Latin Amerika ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki devalüasyonlarda bu modeller uygulanmıştır.   

Birinci Nesil Modellere, Krugman öncülüğünü yaptığı için, Krugman modelleri de denmektedir (Krugman, 
1979:311-325). P. Krugman bu modeli, S. W. Salant ve D. W. Henderson’in emtia fiyatları üzerine yaptıkları 
çalışmadaki yöntemi kullanarak kurmuştur ve sonuçlarının ödemeler bilançosu krizleri için de geçerli olacağını 
göstermiştir. 1984’de Flood ve Garber, Krugman’ın modelini, şimdi bilinen formu ile günümüz literatüründe var 
olan 1. nesil döviz krizi modeli şeklinde basitleştirmiştir. 

Birinci Nesil modelinin temelini oluşturduğu Salant’ın 1930 yılında yapmış olduğu çalışmada belirli bir malın 
fiyatını sabit tutmayı hedefleyen hükümetin durumu incelenmiştir. Salant’a göre temel amacı kar etmek olan 
spekülatörlerin herhangi bir varlığı herhangi bir varlığı elde tutmaları için bu varlığın fiyatında karlılıklarını 
sağlayacak oranda bir artış beklentisinde olmaları gerekmektedir. Gelecekte fiyatlarda beklentilerine uygun 
şekilde bir yükselme gerçekleşirse ellerinde tuttukları varlığı satarak kar elde edebileceklerdir. Fiyatlarda artış 
beklenmediği durumlarda ise varlık mümkün olduğunca elden çıkarılmak istenecektir. Hükümetin herhangi bir 
malın fiyatını sabit tutma çabasının sonuçları, spekülatörlerin beklenti ve davranışları ile hükümetin gücü 
arasındaki etkileşim sonucu şekillenmektedir. Belirli bir malın fiyatını sabit tutmak isteyen hükümetin bu 
hedefinde başarılı olabilmesi için söz konusu malda oluşabilecek arz fazlasının tamamını belirlediği sabit fiyattan 
satın alması gerekmektedir. Benzer şekilde malın talebinde oluşabilecek bir artışın fiyat artışına yol açmasını 
engellemek için hükümet bu sefer elinde tuttuğu stoklar yoluyla bu maldaki talep fazlalığını dengelemelidir. Arz 
talep dengesizliği ciddi boyutlara ulaşmadığı sürece hükümet belirli ölçüde anlatılan mekanizmayı uygulayarak 
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fiyat kontrolünde başarılı olabilir. Fakat dengesizlik büyüdükçe örneğin yüksek oranlı ve sürekli bir talep fazlalığı 
durumunda hükümetin elinde tuttuğu varlık stoku eninde sonunda azalmaya başlayacak ve tükenme noktasına 
yaklaşacaktır. Hiçbir hükümet arz talep dengesini sürekli sağlayabilecek sınırsız ölçüde kaynağa sahip değildir 
(Karaçor, Alptekin, Gökmenoğlu, 2012:40-41). Bu model daha sonra hükümet müdahalesinin olduğu 
durumlarda alın fiyatlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Krugman Salant’ın analizi ile Latin Amerika krizlerindeki döviz spekülasyonun benzerlikleri üzerinde durmuştur. 
Döviz kurunu sabit tutmak isteyen hükümet de Salant’ın analizinde olduğu gibi kaynakları kısıtlıdır. Bir ülkenin 
para otoritesinin ulusal para üzerindeki hâkimiyeti tamdır ve teoride sınırsız olarak ulusal parayı piyasaya 
sürebilir. Fakat para otoritesi yabancı paralar konusunda son borç verici konumunda olmadığından arz ve talep 
dengeleme rolünü ancak döviz rezervleri kısıtı altında gerçekleştirebilecektir ((Karaçor, Alptekin, Gökmenoğlu, 
2012:42) 

1990’lara kadar literatürde döviz krizleri Krugman’ın spekülatif atak modeli ile açıklanırdı.  Krugman modeli 
sabit döviz kuru ve kalıcı bütçe açıkları arasında olduğu gibi yerli makroekonomik politikalardaki uyumsuzluğun 
eninde sonunda para basmayla, yurt içi kredilerde genişlemeyle sonuçlanacağını anlatır. Bütçe açıklarını 
finansmanı için hükümetler ya döviz rezervleri gibi varlıklarını kullanırlar ya da borç almak durumunda kalırlar. 
Fakat rezervleri kullanmak ya da borçlanmak ülke için devamlı olabilecek bir durum değildir. Bu yüzden 
hükümet açığı karşılamak, eğer mali reformlar uygulanmazsa, için para basmak zorunda kalacaktır. Aşırı para 
basımı enflasyona neden olacak, bu durumda sabit döviz kurunu sürdürmek mümkün olmayacaktır. Bu da 1. 
Nesil Modellere göre sabit döviz kuru rejiminin çökmesine neden olur (Glick, Hutchison, 2014). 

Döviz kurunu sabit tutmak konusunda karar alındığında, ülkenin döviz rezervlerinin miktarı ve hükümetin 
izlediği makroekonomik politikalar son derece önemli hale gelir. Rezervlerde azalma ya da hükümetin 
sürdürülemez makroekonomik politikaları, hükümetin sabit döviz kuru rejimini sürdürmek konusunda başarısını 
şüpheye düşürür ve piyasalarda döviz kurunun yükseleceği beklentisi oluşur. Böyle bir durumda karını 
maksimize etme amacını taşıyan ekonomik birimler, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ellerindeki ulusal 
parayı satarak daha güvenilir dövizlerle değiştirmek isteyeceklerdir. Sabit kurdan alınan dövizler hükümetin 
rezervlerinin azalması sonucu sabit döviz kuru sistemini sürdüremeyerek döviz kurunu serbest bıraktığında yeni 
oluşacak yüksek kurdan realizasyon sağlanacaktır. Burada spekülatörler bir dengesizliği tespit edip onu 
kullanmaktadırlar.  

1980’lerde Latin Amerika ‘da görülen krizler sabit kur rejimi altında sürdürülemez makroekonomik politikalar 
izlenmesi sonucu meydana gelmiştir. 1982 Meksika krizinde, krizden önce ülke ekonomisinin 1970’lerin sonuna 
kıyasla oldukça sağlıklı olduğu görülmektedir. 1980’lerin başında GSMH’sı yıllık ortalama % 8 civarında 
büyümektedir. Ülkede yeni petrol rezervleri bulunmakta, sağlık ve eğitime büyük yatırımlar yapa hükümet 
sayesinde politik riskler minimum seviyesinde görülmektedir. Fakat kriz şartları da tamda bu ortamda 
oluşmaktaydı. 

1973 yılından sonra kuvvetli iç talep ve yüksek düzeyli harcamaların etkisiyle enflasyon yüksek düzeyde 
seyretmiş, bunun sonucunda Peso diğer paralar karşısında değer kaybetmiştir. 1977’de bir devalüasyon 
yapılmış, ardından Peso’nun değeri Amerikan Doları karşısında sabit tutulmuş ve kurda büyük ölçüde istikrar 
sağlanmıştır. Meksika’ya dışarıdan giren sıcak para sayesinde ulusal para değerli konumda tutulsa da bu 
düzeydeki kur ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü giderek aşındırmıştır. Rekabet gücündeki gerilemenin 
etkisi dış ticarette ihracatta azalma, ithalatta artma ve sonuç olarak da cari dengede bozulma olarak kendini 
göstermiştir. Cari dengedeki açık kısa vadeli kamu borçlanması yoluyla finanse edilmeye çalışılmış, bu da 
ekonomideki kırılganlığı arttırmıştır. 1980 yılında sadece $68 milyon kısa vadeli net kamu borçlanması 
yapılmışken bu rakam 1981’de $9 milyara tırmanmıştır. Ülkenin kısa vadeli dış borçları da 1979-1981 
arası %34,6’da %48,6’ya yükselmiştir. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerle ülke ekonomisine duyulan güven 
azalmış, ülkeye giren sıcak para miktarı da buna paralel olarak küçülmüştür. Dış kaynaklardaki azalma kısa 
vadeli borçlarla ikame edilmeye çalışılınca faiz oranları giderek yükselmiştir. Böylece gittikçe derinleşen güven 
bunalımı ülkenin borçlanmasını zorlaştırmıştır. 15 Ağustos1982 yılında Meksika dış borç faiz ödemelerini 
karşılayacak oranda döviz rezervi kalmadığını bildirerek moratoryum ilan etmiştir Karaçor, Alptekin, 
Gökmenoğlu, 2012:46). 

1998 Rusya krizinde de birinci kuşak modellerin temel unsurları olan Rusya’da bütçe açığı ve hükümetin borç 
yükü, gelecekte parasal genişlemenin olacağı ve böylece de Ruble’nin değer yitireceği beklentisine yol açmıştır. 
Bu durum Rusya krizinin önemli nedenleri arasında görünür.  
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Krugman bu modeli ile spekülasyon kavramını başarıyla krizleri açıklamakta kullanmıştır. Dünya genelinde sabit 
döviz kuru hızla terk edilirken modelin krizleri açıklamadaki gücü de azalmıştır. Yine de Türkiye’nin 2000-2001 
krizine bakıldığında modelin sabit döviz kurunun yüksek enflasyon şartlarında sermaye kaçışına yol açarak 
neden olduğu temel açıklamasının oldukça önemli olduğu görülmüştür.  

Birinci kuşak modellere yöneltilen en büyük eleştiri sabit kur politikası uygulayan hükümetin bütçe açığını 
parasal genişleme ile finanse etmesini ve Merkez Bankasının da rezerv satarak döviz kurunu baskılamasını 
ekonomideki spekülatif gelişmeleri göz ardı ederek, bir krize yol açacağını bile bile devam etmesidir (Obstfeld, 
2004:469-480). Bu eleştiriler hükümetin varsayıldığından daha rasyonel olduğuna dayanır.  Ayrıca birinci kuşak 
kriz modellerinin bir diğer eleştirilme sebebi, krizin bulaşma etkilerini ve ekonomik yapıları güçlü olan 
ülkelerdeki ödemeler bilançosu krizlerinin oluşumunu yetersiz kalmasıdır.  

1.2.2. İkinci Nesil Modeller 

1992- 93 yıllarında ortaya Avrupa merkezli para krizini açıklamakta Birinci Nesil Modeller başarılı olamamıştır. 
1970’lerde ve 1980’lerde ortaya çıkan ve daha çok gelişmekte olan ülkelerinde görülen krizlerin aksine bu kriz 
dünyanın en gelişmiş bölgelerinden olan Kuzey Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Avrupa ülkeleri, krizin 
görüldüğü dönemde yüksek oranlı cari açık, aşırı borç yükü, yüksek enflasyon gibi sorunları yaşamamakta, 
ayrıca borçlarını parasallaştırmaya da ihtiyaç duymamaktaydılar. Bu ülkelerde ulusal finans piyasaları oldukça 
derin olması ve dış finans piyasalarına da rahatça ulaşabilmeleri sebebiyle borçlanma konusunda Merkez 
Bankalarına başvurmaları gerekmiyordu. Döviz rezervleri de Latin Amerika ülkelerine göre oldukça fazla 
durumdaydı (Sevim, 2012:29). 

Birinci nesil kriz modellerinde tanımlanan hiçbir sorun bu ülkelerde görülmemesine rağmen para krizinin 
yaşanması yeni bir kriz modeline ihtiyaç olduğunu gösterdi.  Krizlerin öngörülebilir olmasına rağmen yanlış 
politikada ısrar edilmesi gibi rasyonel olmayan bir durumu gidermek de ikinci nesil kriz modeline kalmıştı. Bu 
modellerde krizler kendi kendini besleyen beklentilerin sonucu ortaya çıkar. Birinci nesil krizlerden farklı olarak 
finansal krizler öngörülemez ve bulaşıcı olarak kabul edilirler. Spekülatörler, hükümetin döviz kurunu 
yükseltmesine izin vereceğinden kuşkulanmaya başladıklarında beklenen faiz oranları artar. Faiz oranları 
üzerinde artan baskı da sabit döviz kuru sistemini sürdürülemez duruma getirir (Sevim, 2012:29). İkinci nesil 
modeller, piyasa beklentileri ile hükümetin çelişen amaçlarının yarattığı dinamik etkileşim mekanizmalarının 
rezervler yeterli olsa bile krize yol açabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır (Dornbush, 1987:72). Bu modelde 
döviz krizinin en önemli nedeni olan spekülatif ataklar çeşitli kanallarla ortaya çıkabilirler. Spekülatif atak, kendi 
kendini besleyen beklentiler, sürü davranışı ve bulaşıcılık nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Obstfeld’in 1994’de yayınlanan çalışmasında Krugman’ın modelinin geçerliliğini yitirdiği Avrupa Para Krizinde 
hükümetlerin farklı tepki göstermelerine neden olarak yüksek faiz oranlarını ve büyüyen işsizliği göstermiştir. 
Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin getirdiği zorunluluktan ötürü Almanya’nın faizleri yükseltmesi diğer 
Avrupa ülkelerinin de faiz yükseltmelerine neden olmuştur. Fakat İngiltere faiz oranlarını yükseltmenin işsizliği 
yükselteceğini düşündüğü için Avrupa ortak para biriminden çıkma kararı almıştır. Ancak bu politika da piyasada 
oluşan devalüasyon beklentisini engelleyememiş bu beklenti sonucunda 1992 Avrupa Para Krizi yaşanmıştır. 
Avrupa ülkelerinin yeterli döviz rezervleri olmasına rağmen kriz engellenememiştir (Kansu, 2006:117).  

Obstfeld’in ‘kendi kendini doğrulayan krizler modeli’ adını verdiği bu modelde sabit kur politikası uygulayan bu 
modelde hükümetin önünde iki seçenek vardır: Hükümet sabit kurun baskı altına girdiği noktada kuru korumayı 
tercih edebilir ya da tercih etmeyebilir. Birinci nesil modelden farklı olarak ikinci nesil modellerinde hükümet 
döviz kurunu koruyamaz değildir. Kuru koruma gücü ve şansı olsa bile, fayda maliyet analizi sonucunda bu 
seçeneklerden hangisini tercih edeceğine karar vermektedir. Hükümetin kuru koruma isteği ekonomik ya da 
ekonomi dışı olabilir. Uluslar arası ticaret ve yatırımdaki olumlu etkileri, ya da enflasyonun kontrolüne yardımcı 
olması sebebiyle de hükümet sabit kuru korumak isteyebilecektir. Sabit kur politikasının bu olumlu etkilerinin 
yanı sıra yüksek faiz oranları ve işsizlik gibi maliyetleri vardır. Hükümet sabit kuru koruma politikasına faydasının 
maliyetini aştığı noktaya kadar devam edecektir. Fayda maliyet ilişkisinde maliyet arttıkça devalüasyon 
beklentileri devreye girecek, sabit kurun terk edilme olasılığı artacaktır. (Karaçor, Alptekin, Gökmenoğlu, 
2012:47). Devalüasyon beklentileri ücretleri ve faiz oranlarını arttıracak, gelecekteki makroekonomik 
bozulmaya neden olacak, sabit kuru sürdürmenin maliyeti de yükselecektir. Maliyetteki bu yükselme 
devalüasyon beklentilerinin daha da artmasına neden olmaktadır. Beklentiler ile sabit kuru sürdürme arasındaki 
bu geri besleme süreci, spekülatif saldırı çıkıncaya kadar sürmektedir. Diğer bir deyişle ikinci nesil modellerde 
varolan makroekonomik büyüklüklerden daha çok gelecekteki makroekonomik büyüklükler dikkate alınır. 
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Gelecekteki makroekonomik modellerin sabit döviz kuru politikası ile uyuşmayacağı yönünde beklenti 
oluştuğunda ise kendi kendini besleyen krizlere ortam hazırlar (Sevim, 2012:29-30). 

Fayda-maliyet arasındaki bu değiş-tokuş (trade off) çoklu denge ihtimalini arttırmaktadır. Çoklu denge ise 
spekülatörlerin beklentilerine bağlı olarak, döviz kuru, her biri dengede olan, birden fazla farklı değer alabilir. 
Eğer işsizlik sorunu, dış ticaret açığı ve bankacılık sisteminde likidite sorunu yoksa sabit kur sistemini 
savunmanın maliyeti çok düşük olacaktır. Ama makroekonomik büyüklükler sorun teşkil edecek düzeyde ise 
birinci kuşak modellerde olduğu gibi devalüasyon kaçınılmaz olur. Makroekonomik büyüklükler orta düzeyde 
olduğunda ise beklentilere bağlı olarak çoklu dengenin oluşması olasıdır. Yani hem olumsuz beklentilere göre 
yüksek bir döviz kuru düzeyinde bir denge gerçekleşirken, öte yandan olumlu beklentilere göre düşük bir döviz 
kuru düzeyinde başka bir denge de gerçekleşebilir (Bastı, 2006:13). 

Birinci nesil döviz krizi modellerinde, kur rejiminin sürdürülmesinde Merkez Bankası pasif kalırken ikinci nesil 
modellerde ise, sabit kur rejiminin devam edip etmeyeceğine Merkez  

Bankası karar verir. Bunun yanında birinci nesil kriz modelleri hükümetin sürdürülemez makroekonomik 
politikalarını ekonomik krizin sebebi olarak görmekte ve krizin sorumluluğu hükümetleri görmektedir. İkinci 
nesil kriz modellerinde ise hükümetler krizin doğrudan sebebi değildir. Makroekonomik anlamda sorun 
yaşamayan bir hükümet bile kendi kendini besleyen beklentilerin sonucu krizle karşı karşıya kalabilir. 

İkinci nesil modelleri geliştiren Obstfeld “Models of Currency with Self_Fulfilling Feature isimli (1995) 
çalışmasında ikinci nesil modelleri oyun teorisiyle açıklar. Bu çalışmada basit bir model kullanmıştır. Hükümetin 
spekülatif atak nedeniyle katlanacağı sıkıntının derecesini değiştiren makroekonomik temel göstergeler 
değiştiğinde, para piyasası oyuncuların koordinasyon sorununun nasıl değişeceğini göstermektedir. Söz konusu 
modelde üç ekonomik aktör vardır. Bu aktörler döviz kurunu sabit tutabilmek için döviz rezervlerini satan bir 
hükümet ve döviz alabilmek için hükümete satabileceği ya da elinde tutmaya devam edebileceği bir miktar 
ulusal paraya sahip iki oyuncudan ibarettir (spekülatör). Modelin çözümlemesinde bir spekülatif atak 
yapıldığında döviz kuru çökmektedir, aksi takdirde döviz kuru devam etmektedir. Temel göstergelerin orta 
durumu ise bir çöküşü olasılığını göstermektedir. Fakat bu bir ekonomik gereklilik sonucu ortaya çıkan 
kaçınılmaz bir durum da değildir. 

Krugman ise ikinci ve birinci nesil modellerin benzer yapıda olduğunu sonuçta bir ülkedeki kuru koruma maliyeti 
kuru terk etmenin maliyetini aşıyorsa ve sonuçta sabit döviz kuru kaçınılmaz şekilde terk ediliyorsa tam bilgi 
sahibi rasyonel yatırımcı spekülatif atağı bu atağın başarılı olabileceği erken bir tarihte başlatacaktır der. Burada 
da ilk modelde olduğu gibi kriz temelde hükümetin sürdürülemez politikalarından çıkmış olur. Sonuçta kriz yine 
ekonomik temellerden kaynaklanmaktadır (Krugman, 1996). 

1994 Meksika Krizi de İkinci nesil krizlerle açıklanmaktadır. 1980’li yılların ortalarından itibaren Meksika 
ekonomisinde bir yapısal değişikliğe gidilmiş, gerçekleştirilen reformlarla istikrarlı bir büyüme hedeflenmiştir. 
1994 yılında Meksika’da kriz için endişelendirecek bir durum ortada görünmüyordu. Mali ve parasal disiplin 
istikrar programıyla yeniden sağlanmıştı. İthal ikameci bir dış ticaretten liberalizasyon sürecine girilmişti. Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) yeni dışa açık büyüme stratejisine istikrar kazandırmıştı. Krizden 
önce büyük dış açık ve Meksiko para biriminin aşırı değer kazanması ve büyük sermaye girişleri ekonomik 
koşullar zorlaşmaya başlamıştır. Geleneksel Dornbush-Rodrigez modeline göre koşullar devalüasyona 
zorluyordu. Yapısal reformlar gereğince de döviz kuru aralığı korunmak isteniyordu.   

1994 Meksika krizi Ocak ayındaki köylü ayaklanması ve en başta gelen siyasi partinin başkanlık seçimindeki 
adayının öldürülmesiyle başladı. Yurtdışından gelen para akışı aniden kesildi ve cari açığı kapatmak için Merkez 
Bankasının devalüasyondan başka çaresi kalmadı.  Pezonun devalue edilmesi ve ardından yüksek enflasyon 
ortamına geri dönülmesi sonucunda 1995 yılında Meksika Merkez Bankası’nın kredibilitesi oldukça sarsılmıştır. 
Bunun nedeni olarak para politikasının yürütülmesi ve bilginin paylaşımında şeffaf olunmaması ve hem kriz 
süresince hem de sonrasında sıkı para politikası uygulamasında merkez bankasının yetersiz kalması 
gösterilmektedir. 1995 Ocak’ında 20 milyar dolar ABD Döviz istikrar fonundan, 18 milyarı IMF’den, 10 milyarı 
Avrupa merkez bankalarından, 2 milyarı da Kanada’da olmak üzere 50 milyar dolarlık bir kurtarma fonu 
oluşturdu. Bu tutar inandırıcı bulunarak sermaye kaçışını durdurmayı başardı (Kindleberger, Aliber, 2013:391). 

İkinci Nesil Krizlerin eleştirisinde ise modelin başlangıcının raslantısal olaylar sonucu kendi kendini besleyen 
ataklar olmasıdır. Ataklar temel göstergelerin sağlamlığına bakılmadan başlar ve kendi kendini beslediği için 
devam eder. Fakat temel göstergeler bozulmuş ise ekonomi kötü dengeye yaklaşır. Sağlam temel göstergeler 
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krizi önlemeyi de garanti etmezler. Sadece atakların yükselişine ilişkin belirsizliği önlerler. Bu durum modeli özel 
durumlar ve örnekler toplamına indirger.  

Birinci ve ikinci nesil kriz modellerinin ortak noktası tek bir ana teori üzerine kurulmuş olmalarıdır. Üçüncü nesil 
modeller ise birbiriyle rekabet halinde çeşitli teoriler üzerinden Asya krizini açıklamaya çalışır.  

1.2.3. Üçüncü Nesil kriz Modelleri 

Asya krizi tarihte yaşanan büyük çaplı bir kriz olmasına rağmen hemen hemen hiç kimse tarafından 
beklenmemekteydi. 1997’nin başında krizden etkilenen ülkeler, geleneksel mali ölçütlere göre iyi 
durumdaydılar. Normal kriterlere göre hükümet bütçeleri iyi durumdaydı, merkez bankasının para basarak 
finanse etmesi gereken yüksek bütçe açıkları görülmemekteydi. Cari işlemler açığı Tayland ve Malezya’da 
yüksek olsa da Kore ve Endonezya’da göreceli olarak orta düzeydeydi. 1996’da büyüme yavaşladığında ve bazı 
kapasite fazlası işaretleri belirmeye başladığında hiçbiri 5 yıl önce İngiltere’nin yaşadığı işsizlik ve döviz kuru 
istikrarı arasındaki değiş-tokuş (trade-off) durumu ile karşılaşmamıştır. Hatta 1993’de Dünya Bankası’nın 
yayınladığı Doğu Asya Mucizesi isimli raporunda iyi makroekonomi ve döviz kuru yönetimini başarı için Asya 
reçetesi olarak sunuyordu (Krugman, 1999:32-33). Stiglitz’in de üzerinde durduğu gibi geleneksel ölçütlerle 
Asya ülkelerinin bir finansal kriz riski altında olduğu sonucuna varmak çok zordu. Araştırmacılar ihracat fazlaları 
olan ve hızlı büyüyen ekonomilerin nasıl birkaç ay içerisinde derin bir döviz krizi içine düşebileceği konusunda 
şaşkınlık yaşadılar. 

Bu ülkelerin ortak özellikleri yüksek tasarruf-yatırım düzeyleri, bunun sonucunda da yüksek büyüme 
performansları sergilemeleriydi. Ulusal tasarruflarının yanında önemli miktarda yabancı tasarruf da çekebilen 
bu ülkeler işsizlik ve enflasyon sorunlarıyla karşılaşmamaktaydı. Bu çerçeveden bakıldığında ne birinci nesil 
krizler gibi sabit kur altında yüksek enflasyon ne de ikinci nesil krizlerde görülen işsizliğin yaratacağı maliyet ile 
kuru korumanın maliyeti arasındaki değiş tokuş bu ülkeler için geçerli idi. Kısaca birinci nesil modellerin tersine 
bütçe fazlaları ve artan döviz rezervleri vardı. İkinci modellerin tersine de düşük işsizlik ve ihracat canlanması 
mevcuttu. Sonuç olarak bu krizler birinci ve ikinci nesil kriz modelleri ile açıklanamamaktaydı. Asya krizinin farklı 
ülkelerde farklı sebeplerle meydana gelmesi ve daha önceki krizlere benzememesi gibi nedenlerle bu kriz tek bir 
model yetmemektedir.  

Üçüncü nesil krizleri birkaç belirleyici noktaya indirgemek zor olsa da, ekonomistler genellikle finansal 
piyasaların ve bankacılık sisteminde meydana gelen bir bozulmanın nasıl krize yol açabileceği üzerinde dururlar. 
Bazı modeller bu bozulmaların nasıl mekanizmalar aracılığıyla döviz krizlerine yol açtığını gösterirler, bazı 
modeller de kredi kısıtlarının nasıl bu bozulmaları ortaya çıkardığı üzerinde durur (Glick, Hutchison, 2011:3). 
Örneğin Aghion, Baccheta ve Banerjee döviz kurundaki artışların, şirketlerin yabancı döviz borç 
yükümlülüklerinin maliyetini nasıl arttırdığı ve karları nasıl düşürdüğü üzerinde durur (Aghion, Bacchetta, 
Banerjee,2001:1121-1123). Asya krizinin neden çıktığı konusunda yapılan çalışmalarda McKinnon ve Pill 
(1996:7-8) makalesinde finansal liberalizasyon ve borçlara karşı devletin sigortasının birlikte bulunduğu 
durumların bankaları bir kredi patlamasına teşvik edebileceğini anlatır. Chang ve Velasco (2002:256), yayınladığı 
makalede yerli ve yabancı varlıklara dayalı olarak bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonoların açık ekonomilerde 
kendi kendini besleyen uluslar arası likidite krizlerine neden olabileceğini, uzun dönemde likit olmayan 
yatırımlar da bankalardan kaçış olduğu durumlarda kredi bulunamayacağına dikkat çekmiştir. Dooley 
(2000:256) ve Burnside, Eichenbaum ve Rebelo (2004:31-63) bankacılık sisteminde iç ve dış kredilere hükümet 
garantilerinin bankaları dış borç almaya teşvik edeceğini, bu durumun bankacılık sisteminde saldırılara açık 
duruma getireceğini iddia eder. Kırılgan bankacılık sistemi ile sürünen faiz oranlarının çıpa olduğu durumları 
savunmanın zorluğuna dikkat çeker. Bu durum yurtiçi fiyat mekanizmasının tamamıyla çökmesine neden 
olabilir.  

Üçüncü nesil kriz modelleri bankacılık sisteminin meydana getirdiği sorunlar üzerinden de analiz edilir. 
Girişimciler servetlerinin bir kısmı ile yatırım yaparlar. Kişisel servetin belirleyicilerinden biri de yatırım amacı ile 
alınan dış borçtur. Şirketlerin dış borçları yerli para ile ifade edilir, sermaye girişi ise döviz kuru cinsindendir. 
Sermaye girişi olduğu sürece şirketlerin döviz borcu yerli para cinsinden yüksek olmaz. Yatırım düzeyi de yüksek 
olur. Herhangi bir dışsal şokla karşılaşıldığında döviz kuru yükselir ve borç yükü artar. Borçların artması olumsuz 
bekleyişleri tetikleyerek yatırımları azaltır. Endonezya’da yaşanan bu durumdur. Döviz üzerinden borçlanan 
firmalar siyasi istikrarsızlık nedeni ile bekleyişler kötüye döndüğünde zor durumda kalmışlardır (Erdoğan, 
2008:42). Üçüncü nesil kriz modellerinde ikinci nesil kriz modellerinde olduğu gibi bulaşma etkisi ön plandadır. 
Paul Mason (1998:2)’a göre bu modellerde herhangi bir ülkede başlayan kriz nedeni ekonomi temelleri ile 
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anlaşılamadan bir diğer ülkede krize neden olabileceği görüşüne dayanır. Krizin temelinde ise hükümetlerin 
ahlaki tehlike taşıyan politikalardır. 

Krugman’da Paul Mason’la aynı iki temel görüşün krizin nedeni olarak ön plana çıktığını belirtmiştir. Birincisi 
yine ahlaki tehlike yaklaşımı, ki aşırı borçlanma sendromu olarak da isimlendirilir, ikincisi ise, ülkeler yanlış bir 
şey yapmasalar da, finansal sistemdeki kırılgan yapının uluslar arası piyasalarda kendi kendini besleyerek 
ülkeleri krize sürükleyebilmesidir.  Anzuini ve Gondalfo (2000:45)ise Ahlaki tehlike ve Finansal kırılganlık 
yanında Bilanço Denkliğini de üçüncü nesil döviz krizinin temeli olarak görmüştür. 

Ahlaki Tehlike ve Ters Seçim: Ahlaki tehlike probleminin öneminden ilk bahsedenlerden biri de Dooley 
(2000:257)’dir. Bu modelde ülkelerin Merkez Bankaları karşılaşacakları şoklara karşı ellerinde rezerv varlıkları 
tutarlar ve son başvurulacak merci olarak bu rezervleriyle finansal sistemlerini korumak isterler. Bu modelde 
hükümetlerin yabancı döviz rezervi ya da benzeri bir teminat göstermeksizin uluslararası piyasalardan 
borçlanamayacağı varsayımı yapılmıştır. Bu varsayımda net varlıklar (net varlıklar=toplam varlıklar- bağlı 
olmayan borçlar) ancak pozitif olduğunda hükümetler yurtiçi bankacılık sistemine yönelik bir likidite sigortası 
uygulamasına başlayabilirler. 

Dooley başlangıç aşamasında net rezervleri sıfır ya da negatif olarak kabul etmiştir. Uluslararası faiz oranlarının 
düşmesi gibi bir makroekonomik şok hükümetin bağlı olmayan borçlarını azaltır ve net rezerv miktarını pozitif 
yapar. Böylece bankacılık kesimine sigorta uygulaması başlar. Düzgün işleyen bir bankacılık denetleme 
sisteminin olmaması durumunda bankalar mevduatlarını arttırmak için yatırımcılara piyasa getirisinden daha 
fazla getiri vaat etmeye başlayacaklardır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ise bankaların yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda hükümet güvencesi olduğu sürece kaynaklarını bu ülkeye yönlendirmeye devam 
edeceklerdir. Bu durum hükümetin net rezerv miktarı pozitif olduğu sürece devam eder. Bankalar mevduat 
yükümlülüklerini yerine getiremeyip hükümet rezervleri kullanmaya başladığında rezerv miktarı azalmaya 
başlar. Net rezerv miktarı iyice azalıp sıfıra yaklaştığında hükümetin de güvenilirliği azalmaya başlar. Yabancı 
yatırımcılar ülkeden paralarını geri çekmeye başlarlar. Zarardan kaçınma çabaları ile birlikte hükümet 
rezervlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu modelin diğer modellerden farkı sabit döviz uygulaması olmadan, 
hükümetin vereceği bir likidite garantisine bağlı olarak ülke rezervlerini azaltmaya yönelik bir atak 
oluşabileceğini ortaya koymuştur. Bu durumda da ülke rezervleri tükenmekte olan bir ekonominin sabit döviz 
kuru rejimini sürdüremeyeceğini diğer modellerden de biliyoruz (Özdemir, 2009:46).  

Mishkin’e (2006:206) göre ise asimetrik bilgi iki temel soruna yol açar, ahlaki sorun ve ters seçim. Yatırımlarında 
daha çok risk almaya hevesli olan kişiler daha fazla faiz ödemeyi de göze alırlar. Bunun anlamı bir yatırımın 
beklenen getirisindeki volatilitenin de yüksek olduğudur. Bu tür yatırımlarda yüksek oranda getiri sağlama 
ihtimali olduğu gibi zararın büyük olması ihtimali de söz konusudur. Yüksek riskle yatırım yapan kişilere 
kredilerin kanalize edilmesi aynı zamanda kredi sistemi için de bir risktir. Yüksek riskli krediler bir yandan daha 
az riskli yatırımlar için fon arayan kesimlerin bu fonlara ulaşmasına engel olmakta, diğer yandan da yüksek 
riskleri nedeniyle verilen kredilerin geri dönmeyecek krediler olma olasılığını arttırmaktadır (Karaçor, Alptekin, 
Gökmenoğlu, 2012:57-58). Mishkin’e göre, finansal krize yol açan asimetrik enformasyon sorunlarını arttıran 
dört önemli faktör bulunduğunu söyler. Bu faktörler finansal sektör bilançolarının bozulması, faiz oranlarında 
artış, belirsizlikte artış ve varlık fiyatlarındaki değişim nedeniyle finans dışı bilançoların bozulmasıdır. Bu 
faktörler ahlaki tehlikenin artarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde para krizlerini oluşturmakta bunu da 
bankacılık krizleri takip etmektedir. Şekil 1’de gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin ahlaki tehlikeden nasıl 
etkilendiği görülmektedir (Mishkin, 2006:206). 
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Şekil 1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizlerin İzlediği Yol 

Kaynak: Mishkin, Frederic S., The Economics of Money and Banking, Financial Markets, Adisson Wesley, 2006, 6.bs, s.206 

Şekil 1’de Mishkin’e göre ters seçim ve ahlaki tehlike’nin para krizlerinde ve bankacılık krizlerinde kötüye gidişe 
olan katalizör etkisi gösteriliyor.  

Finansal Kırılganlık Yaklaşımı: Bu yaklaşım krizleri bankalardan kaynaklanan likidite sıkışıklığının bir sonucu 
olarak görür.  

Ayrıntılar farklı olsa da Üçüncü Nesil Kriz modellerinde bütün bu çalışmaların ortak noktaları aşağıdaki gibi 
bulunabilir: 

Uluslararası likidite yetersizliği: Çeşitli pazar noksanları nedeniyle yerel oyuncular ulusal düzeyde ne kadar 
yetkin olsalar da dünya faiz oranlarından istedikleri gibi yararlanamazlar. Bu durum yerel oyuncuları şoklara 
uyum sağlayabilmek uğruna likidite ihtiyaçlarını karşılayabilmek için nakdi teminata (collateral) veya (bazı 
durumlarda) var olan yatırımlarını likite çevirmeye muhtaç kalırlar (Valesco,2001). 

Kaynakların dolarlaştırılması: Yerel oyuncular yerel kur üzerinden kazanırken mecburen yabancı kurlar 
üzerinden borçlanırlar. Bu nedenle nominal devalüasyonlar ( ya da zorlu fiyatlar ve ücretlerle, gerçek 
devalüasyonlar) eski borçlarını kapatma yeteneklerine hasar verir ve  öz kaynaklarını ve nakdi teminatlarını 
(collateral) indirgeyerek yeniden borçlanma yeteneklerine de hasar verir (Valesco,2001). 
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Transfer Problemi: İhracat talebinde düşüş gibi dış şoklar büyük oranda gerçek devalüasyon gerektirebilir. 
İlişkili fiyatlardaki bu zorunlu değişiklikler yukarıda sözü edilen finansal problemleri derinleştirir. Bu tür 
etkenlerin bileşimi, bazı durumlarda, dış şokların iç etkilerini büyütür ve sürekli hale getirir. Diğer benzer 
durumlarda, çoklu dengelere yol açar, böylece, sırf büyük bir devalüasyon beklentisi var diye beklenti 
gerçekleşir ve devalüasyon başlangıçtaki kötü beklentileri gerçekleştirerek finansal durumu (financial 
health) bozar. Sonuç olarak, Mundell-Fleming modeline göre, ani değer kaybetmeler genişletici değil daraltıcıdır 
(Valesco,2001). 

2. Günümüzde Ülke Riskleri 

Krizlerin teorik altyapısını belirleme çalışmalarında görülmektedir ki her krizin kendine özgü nedenleri ve 
sonuçları vardır. Örneğin 2008 global krizi 1998 krizinden farklıdır. 2008 krizini diğerlerinden ayıran önemli bir 
nokta ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir kriz olmasıdır. 2008 krizinin nedenlerinden olan 
ABD konut sektöründeki balonlar ya da finansal serbestleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan, yeterince 
denetlenemeyen finansal kurumlar günümüzün küresel ekonominin sorunları olmaktan çıkmıştır. 2017 yılına 
gelindiğinde dünya ekonomisindeki zayıflığın gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Asya 
ve Latin Amerika’yı etkileyen 1998 krizinde sabit kur politikalarının zararlarından kaçınmak için gelişmekte olan 
ülkelerin birçoğu serbest döviz kuru politikaları uygulamaktadırlar. Çin şu anda dünyanın ikinci büyük 
ekonomisidir. Gelişmekte olan ülkeler Çin dahil, dünya ekonomisinin %40’ını oluşturmaktadır. Bu da gelişmekte 
olan ülkelerin önemini 1998 ya da 2008 yıllarına oranla arttırmıştır. Diğer krizlerden farklı olarak günümüzdeki 
diğer önemli bir farklılık da Merkez Bankalarının politika araçlarının giderek daha kısıtlı hale gelmesidir. Faiz 
oranları dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır sıfır bandından daha yukarıdadır. 

Dünya ekonomisinde oluşabilecek krizin bir diğer kaynağı da Avrupa bölgesi İngiltere ve Japonya olabilir.  

Global ekonomik büyümenin ana motoru olarak nitelenen Çin ekonomisi 2016 yılında %6,7 büyüme oranı 
gerçekleştirdi. 2017 yılında da %6,2-7 aralığında büyümesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald 
Trump’ın başkanlığı ABD ve Çin arasındaki ticaret bağlarının zarar görmesi potansiyel tehlikesi mevcut. Donald 
Trump’ın uygulayacağı ekonomi politikası tam netlik kazanmasa da istihdamı arttırmak için korumacı politikalar 
izlemesi bekleniyor. Bu politikalardan ABD ile ticaret hacmine bağlı olarak bazı ülkelerin ekonomisinin daha 
fazla etkilenmesi bekleniyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu Fitch'e göre ekonomik olarak olumsuz 
etkilenecek ülkeler Almanya, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Hollanda, İngiltere, Honduras, Nikaragua, 
Guatemala, El Salvador, Brezilya ve Doğu Asya ve Orta Avrupa olarak yayınlandı. Dünya yeni bir ekonomik 
dönemecin eşiğinde. ABD küreselleşme karşıtı politikaları öne çıkarırken, Çin’in Devlet Başkan’ı Xi Jinping 
Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada korumacılığı “bir kişinin kendini karanlık bir odaya 
kilitlemesi”ne benzetti. Çin dahil Güneydoğu Asya ülkelerinin başı çektiği TPP- (Trans Pasifik Ticaret 
Anlaşması)’nda artık ABD yok. NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)’ndan çıkmayı değerlendiriyor. 
ABD bu tür korumacı politikalarla imalat sanayi üretimini yeniden ülkesine çekmeyi amaçlıyor. ABD ekonomisi 
kaynaklı ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek bir diğer gelişme de FED’in gevşek para politikasından 
vazgeçip düşük olan politika faizlerini yükseltmeyi planlamasıdır. Gelişmekte olan ülkelere büyük miktarda sıcak 
para girmesini sağlayan politikanın tersine dönmesi başta Türkiye olmak üzere cari açıkları yüksek olan 
gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi muhtemel görünmektedir. İstatistiklere göre Türkiye’de Ocak-Eylül 2016’da 
yabancı sermaye girişlerinin bir önceki yıla göre %11 oranında (3,4 milyar dolar) azalmıştır.  

ABD ve Almanya gibi ülkelerde kapasite kullanım oranlarının sınırlarına gelinmesi, ülkelerin sadece kısa dönemli 
değil uzun dönemli mali sürdürülebilirliğe dikkat etmeleri gerekliliğini gösterir. ABD başkanı Trump’ın, Çin para 
birimi yuan’ın değer kaybetmesini eleştirmesi dünyada yeniden kur savaşları tehlikesini akla getirmektedir. 
Ayrıca tüm dünyada tepki çeken ABD ve Avrupa’nın göçmenlik ve çoklu ticaret anlaşmalarına yaklaşımları siyasi 
belirsizlikleri arttırmaktadır. 

Brezilya, Güney Kore ve Rusya başlıca emtia fiyatlarının düşmesiyle sarsılmaktalar. Bu fiyat düşüşü de yakın 
zamanda bitecek gibi görünmüyor. Bu durumun sistemik bir riske dönüşebilir. Ayrıca Brezilya, Güney Afrika, 
Tayland ve Türkiye’de kısa dönemli borçların yüksekliği bu ekonomilerin kırılganlıklarını arttırmakta. Bu 
ülkelerin ortaklaşa çalıştıkları sektörler balon yıllarında olduğu gibi borç dağları yaratabilir. Avrupa'daki 
ekonomik ve siyasal gelişmeler, küresel ekonomideki herhangi bir yavaşlamanın Avrupa'daki borç krizini 
yeniden canlandıracağını öngörmektedir. Avrupa bölgesi günümüzde de yüksek borçluluk oranlarıyla 
boğuşmaktadır. Bu arada seçilen hükümetler de bütçe kısıtlamalarına ve yapısal ekonomik reformlara karşı 
oldukları için borç problemi kısa vadede bitecek gibi görünmemektedir. Bütün bunlara ek olarak Brexit süreci 
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Avrupa’da belirsizliği arttırmaktadır. Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesör’ü Kenneth Rogof’a göre durum 
daha da kötüleşebilir. Düşük petrol fiyatları ve zayıf para Avrupa ve Japon ekonomilerin şimdilik batmamasını 
sağlıyor. Ancak Çin ekonomisindeki bir yavaşlama, emtia fiyatlarının çökmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz 
oranını yükseltmesi bu ekonomiler için yıkıcı etkileri olabilir. 

3. Sonuç  

Krizlerin teorik altyapısını belirleme çalışmalarında görülmektedir ki her krizin kendine özgü nedenleri ve 
sonuçları vardır. Örneğin 2008 global krizi 1998 krizinden farklıdır. 2008 krizini diğerlerinden ayıran önemli bir 
nokta ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir kriz olmasıdır. 2008 krizinin nedenlerinden olan 
ABD konut sektöründeki balonlar ya da finansal serbestleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan, yeterince 
denetlenemeyen finansal kurumlar günümüzün küresel ekonominin sorunları olmaktan çıkmıştır. ABD 
ekonomisinin gevşek para politikasının sonunun görünmesi ve faiz oranlarını arttırma sinyalleri, emtia 
fiyatlarındaki düşme, siyasi belirsizlikler Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki 
dönemde risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Özet: Literatürde, J eğrisi kavramı, dış ticaret dengesinin ulusal paranın değer kaybı veya devalüasyona kısa dönemli 
tepkisini açıklamak için kullanılır. Dış ticaret dengesi, karar birimlerinin devalüasyona olan intibak gecikmeleri nedeniyle 
başlangıçta kötüleşirken, daha sonra iyileşebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, dinamik en küçük kareler yöntemi (DOLS) 
yardımı ile Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 döneminde reel döviz kurlarının dış ticaret dengesine etkilerini analiz etmektir. 
Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada üç farklı reel efektif döviz kuru endeksi (tüketici fiyat endeksi, birim işgücü 
maliyetleri ve ihracatlar bazında) karşısında dış ticaret dengesinin davranışı incelenmektedir. Üç farklı modelden çıkan 
ampirik sonuçlara göre Türkiye’de bir “J eğrisi” etkisi yoktur. Bu sonuçlar, politika yapıcılar ve konuyla ilgili akademisyenler 
için önemli implikasyonlara sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Reel döviz kuru, Dış ticaret dengesi, J eğrisi, Türkiye, DOLS  

Jel Kodları: F14, F31, C32,  

“J-Curve” Analysis for Turkey  

Abstract: In literature, the “J-curve” concept is used to explain the short-term response of foreign trade balance to 
depreciation, or devaluation of national currency. Foreign trade balance may improve temporarily due to late responses to 
devaluation by decision makers while it can worsen at the beginning. The aim of this study is to analyse the impact of real 
exchange rates on foreign trade balance in Turkey from Q1/1998 to Q2/2016 with the help of the dynamic ordinary least 
squares method (DOLS). In contrast to existing literature, this study examines the behaviour of foreign trade balance in 
response to three different real effective exchange rate indices (consumer price index, unit labour cost and exports). 
According to the empirical results obtained by the estimation of three different models, there is not any evidence of  J-
curve effect for Turkey. These findings have serious implications for policy makers and academicians.  

Key Words: Real exchange rate, foreign trade balance, J-Curve, Turkey, DOLS 

Jel Codes: F14, F31, C32 

1. Giriş 

Dünya’ya bakıldığında birçok ülke için devalüasyonun cari hesap veya dış ticaret dengelerinin iyileştirilmesinde 
önemli olduğu görülmektedir. Böyle bir politika, “sabit kur rejiminde” ilgi uyandırıcı iken aynı politika, Bretton 
Woods sisteminin yıkılmasından sonra oluşan “yönetimli dalgalanma”  rejiminde de ön planda olmuştur 
(Bahmani-Oskooee, Economidou & Goswami, 2006). Bu bağlamda “J eğrisi” kavramı, ulusal paranın değer kaybı 
veya devalüasyonu karşısında dış ticaret dengesinin kısa dönemli yapısının analizinde kullanılarak, dış ticaret 
dengesinin devalüasyon karşısındaki intibak gecikmeleri nedeniyle ilk başta kötüleşebilmesi ve daha sonra ise 
iyileşebilmesi şeklinde tanımlanabilir (Bahmani-Oskooee & Hajilee, 2009).  

Bu çalışmada, Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 döneminde üç farklı reel efektif döviz kurunun dış ticaret dengesine 
olan etkileri analiz edilmektedir. Bu amaçla çalışmanın takip eden kısmında J eğrisine ilişkin teorik yapıya yer 
verilirken, daha sonra dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışmalar tartışılarak, çalışma, J eğrisinin 
Türkiye için test edilmesi ve sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır.  

2. J Eğrisi’nin Teorik Yapısı 

Backus, Kehoe ve Kydland (1994)’a göre bir ülkenin dış ticaret dengesi konjonktürün tersine (countercyclical) 
hareket edebilmekte ve bu dengenin dış ticaret hadlerindeki (veya reel döviz kurundaki) bugünkü ve gelecek 
hareketlerle “negatif” ilişkili olduğu söylenebilmektedir. Magee (1973), devalüasyonun ilk başta dış ticaret 
dengesini kötüleştirirken, karar birimlerinin aniden bu değişime tepki vermemesi sonucu gecikmeli olarak 
sonradan dış ticaret dengesini iyileştirmesine “J eğrisi” etkisi demiştir. Bunun nedenini ise döviz kurları anlık 
biçimde intibak etmesine karşın, tüketiciler ve üreticilerin nispi fiyatlardaki (reel döviz kurlarındaki) değişmelere 
uyum zamanında bir gecikme olmasına bağlamıştır. Kısa dönemli esneklikler, uzun dönemli esnekliklerden daha 
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küçük olduğundan, Magee (1973)’nin belirttiği gibi dış ticaret dengesi, kısa dönemde iyileşme sergilemeyebilir 
(Arora, Bahmani-Oskooee & Goswami, 2003; Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004). 

Marshall-Lerner (ML) koşuluna göre bir devalüasyonun başarısı, ihracat ve ithalat talep esnekliklerinin mutlak 
değerleri toplamının biri aşıp aşmadığına bağlıdır (Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004; Bahmani-Oskooee, 
Economidou & Goswami, 2006). Bu değer birden büyük iken ulusal paranın değer kaybı veya devalüasyon dış 
ticaret dengesini iyileştirmede başarılıdır. Bu yaklaşımdaki temel fikirlerden ilki, ihracatçıların kazandığı dövizler 
ulusal paraya çevrildiğinde devalüasyonun ihracatçıları daha çok kazanmaya teşvik etmesi iken, diğeri ise ulusal 
paranın devalüasyonu sonrası ithalat yapılırken yabancı para birimi başına daha fazla ulusal paraya ihtiyaç 
duyulması veya ithalatın daha pahalı hale gelmesidir. Bunların sonucunda, devalüasyon ihracatları teşvik 
edebilir veya ithalatları caydırabilir bir araç olduğundan, dış ticaret dengesini iyileştirir. Teorik olarak, böyle bir 
durum için hem ihracatların hem de ithalatların yabancı para cinsinden olması ve devalüasyon öncesinde ulusal 
ülkenin dış ticaretinin dengede olması gerekir (Bahmani-Oskooee, Economidou & Goswami, 2006). Ancak, ML 
koşulunun sağlandığı koşullarda bile, dış ticaret dengesi kötüleşmeye devam edebildiğinden, devalüasyon 
sonrası dış ticaret dengesinin zaman patikasını veren kısa vadeli dinamiklerin (“J eğrisi”) incelenmesi gerekir 
(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004).  

Döviz kurunun değişmesi, dış ticaret akımlarını iki yönde etkiler: bunlar, fiyat ve hacim etkileridir. Fiyat etkisi, 
kısa dönemde ulusal paranın değer kaybının ithalatları daha pahalı ve ihracatı daha ucuz kılması iken, ithal ve 
ihraç edilen malların hacmi, kısa dönemde şiddetli biçimde değişmeyeceğinden, dış ticaret dengesinin 
başlangıçta kötüleşebilmesi de “hacim etkisi” olarak bilinir. Ancak, dış ticaret hacmi ulusal paranın değer 
kaybına tepki olarak nihai olarak değişecektir. Bir diğer ifadeyle, kısa dönemde fiyat etkisinin hacim etkisine 
baskın olduğuna inanılmakla birlikte;  uzun dönemde ML koşulu geçerli iken, hacim etkisi baskın çıkacak ve etki 

tersine dönerek dış ticaret dengesini iyileştirecektir1 (“J eğrisi”) (Kapoor & Rawakrishnan, 1999). 

3. Ampirik Yönden J Eğrisi: Dünya ve Türkiye’den Seçilmiş Çalışmalar 

Literatürde, J eğrisi kabaca iki şekilde test edilir: İlki, bir ülkenin dünyanın geri kalanı ile dış ticaret akımını 
dikkate alan toplam (aggregate) yaklaşım olup, bu yaklaşımda, efektif döviz kuru (veya ticaret ağırlıklı döviz 
kuru), yurtiçi GSYİH ve ticaret ağırlıklı yabancı GSYİH kullanılır. Ancak, bu yaklaşımda, toplam yanlılık 
(aggregation bias) sorunu ile karşılaşılmaktadır. İkincisi ise, Rose ve Yellen (1989)’nin geliştirdiği çift taraflı 
(bilateral) dış ticaret akımları, yurtiçi GSYİH, partner ülkenin GSYİH’sı ve buna karşılık gelen çift taraflı reel döviz 
kurlarının kullanılmasıdır (Bahmani-Oskooee, Economidou & Goswami, 2006). Bu yöntem ise toplam yanlılığı 
ortadan kaldırmaktadır. 

Toplam dış ticaret verisiyle yapılan çalışmalarda, devalüasyon öncesi ve sonrası imzalanan sözleşmeler ve yavaş 
miktar intibakları önemli olup, devalüasyon öncesi sözleşmelerde karar birimleri devalüasyon beklentilerini 
dikkate alarak, sermaye kazancı yapmak ve sermaye kaybından kaçınmak isterler. Ülkelerin ihracat 
piyasalarında güçleri arttıkça devalüasyon sonrası sözleşme döneminde dış ticaret dengeleri kötüleşmektedir 
(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004). Öyle ki, devalüasyon sonrası sözleşmelerde, ithalatların yurtiçi fiyat 
endeksindeki artışlar ve azalışları aynıdır. Çok kısa dönemde, üretim hem ihracat hem de ithalat yönünden bir 
süreliğine esnek değildir ve böylece, miktar intibakları uzun sürerek başarılı bir döviz kuru yansıması (pass-
through) dış ticaret dengesinin açık vermesiyle sonuçlanır. Kısa dönemde, hem ihracat hem de ithalat arzları 
esnek değil (yani, inelastik) ise yansıma dönemi boyunca dış ticaret dengesi sabit bir miktarda iyileşecektir. 
Miktar intibakında ise kısa dönemde talep eğrileri inelastik olduğundan devalüasyon sonucu ihracatların ulusal 
para cinsinden değeri düşerken, ithalatların ise değeri artmaktadır. Sonuçta denilebilir ki, uzun dönemde ML 
koşulu sağlanarak esneklikler ve dış ticaret dengesi iyileşmektedir (Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004).  

Çift taraflı dış ticaret verisiyle yapılan çalışmalarda ise bir ülkenin dış ticaret dengesinin ve reel döviz kurunun 
bir ticaret ortağı ile iyileşebilirken, aynı zamanda diğeri ile kötüleşebildiği söylenebilir (Bahmani-Oskooee & 
Brooks, 1999). Bu koşullarda, toplam düzeyde veri çift taraflı düzeyde oluşabilecek gerçek hareketleri 
yansıtmayabilir (buna toplam yanlılık (“aggregation bias”) denir). Bu çalışmalardan J eğrisinin varlığını bulan 

 
1 J eğrisinin kendisinde olduğu gibi birkaç nedenle döviz kurundaki bir değişmeye tepki olarak hacim intibakında bir gecikme 

olabilir: i) alternatif üretim kaynaklarının bulunması, malların alıcıları için maliyetlidir. Böylece, fiyattaki değişmenin etkisi 
intibak maliyetlerine baskın gelmedikçe hacim etkisi intibak etmeyecektir. ii) Döviz kurunun avantajından yararlanmak için 
yeni yatırım fırsatları bulmada gecikmeler olabilir. iii) Sözleşmesel yükümlülükler, değer kaybı öncesinde ticaretin ortaya 
çıkmasını zorlayabilir, bu nedenlerin testi ise güçtür (Kapoor & Rawakrishnan, 1999). 
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çalışmalar arasında Marwah ve Klein (1996), Kapoor ve Rawakrishnan (1999), Narayan ve Narayan (2004), 
Bahmani-Oskooee, Economidou ve Goswami (2006), Bahmani-Oskooee ve Hajilee (2009) yer almaktadır. 
Bunlardan Marwah ve Klein (1996) ABD ve Kanada arasında J eğrisinin varlığını (her ülkenin döviz kuru değer 
kaybına göre net dış ticaret pozisyonlarını iyileştirmeleri gerektiğini) bulurlar. Benzer olarak, Kapoor ve 
Rawakrishnan (1999), Japonya için yen’deki değerlenmenin ithalatların ihracatlara oranına etkisini incelemişler 
ve esnek kur altında J eğrisinin geçerli olduğunu bulmuşlardır. Narayan ve Narayan (2004) Fiji için J eğrisini test 
etmiş ve bu olgunun kanıtını bulmuşlardır. Bahmani-Oskooee, Economidou ve Goswami (2006), çift taraflı bir 
veri seti ile İngiltere ve onun ticaret ortakları arasında J eğrisini test ederler ve çift taraflı dış ticaret dengesi ile 
döviz kuru arasında bir ilişki olduğunu ve dolayısıyla, J eğrisinin geçerli olduğunu savunurlar. Bahmani-Oskooee 
ve Hajilee (2009), İsveç ve ABD arasındaki ticaret akımlarını endüstriyel düzeyde inceler ve 87 endüstriden 23’ü 
için J eğrisini desteklerler.  

Diğer yandan, J eğrisinin geçerli olmadığını bulan bazı çalışmalar arasında ise Rose ve Yellen (1989), Bahmani-
Oskooee ve Brooks (1999), Arora, Bahmani-Oskooee ve Goswami (2003), Shimizu ve Sato (2015) yer 
almaktadır. Bunlardan, Rose ve Yellen (1989) ilk olarak çift taraflı düzeyde ABD için J eğrisinin geçerli olmadığı 
(döviz kurunun dış ticaret dengesinde hiçbir anlamlı etkisinin olmadığı) sonucuna varırlar. Bahmani-Oskooee ve 
Brooks (1999), ABD ve dış ticaret ortakları arasında doların reel değer kaybının kısa dönemde J eğrisi 
izlemediğini belirtirler. Arora, Bahmani-Oskooee ve Goswami (2003) Hindistan için rupee’nin reel değer 
kaybının dış ticaret dengesine (ihracatların ithalatlara oranı) etkilerini araştırmışlar, sonuçta J eğrisinin kanıtını 
bulamamışlardır. Son olarak, Shimizu ve Sato (2015), Japonya için J eğrisinin iyi işlemediğini (yen’in değer 
kaybının dış ticaret dengesini iyileştirmediğini) söylemişlerdir.  

Türkiye için yapılan seçilmiş çalışmalar incelediğinde, Rose (1990) ilk çalışmalardan biri olup 1970-1988 dönemi 
için döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisinin bulunmadığını savunmuştur. Diğer bir çalışma, Kale (2001)’nin 
üç aylık veri seti ile 1985-1996 döneminde yaptığı çalışma olup uzun dönemde devalüasyonun dış ticaret 
dengesi üzerinde pozitif etkisi var iken, kısa dönemde ise gecikmeli bir J eğrisi etkisinden bahsedilebileceği 
sonucuna ulaşmıştır. Akbostancı (2004) 1987-2000 döneminde uzun ve kısa dönemde reel döviz kurundaki 
değer kaybının dış ticaret dengesini düzeltici etkisinin var olduğunu ve J eğrisi etkisinin bulunmadığını 
göstermiştir. Son olarak,  Halicioglu (2008)’un çalışmasında ise 1980-2005 döneminde uzun dönemde reel döviz 
kurunun dış ticaret dengesi üzerinde etkisinin bulunmadığı, ancak kısa dönemde J eğrisi etkisinin varlığını dile 
getirmiştir.       

4. Model 

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 döneminde üç farklı reel efektif döviz kurlarının dış 
ticaret dengesine etkilerini araştırmak olup, aşağıdaki (1.1), (1.2) ve (1.3) no.lu denklemler yardımıyla üç farklı 
model üzerinde çalışılmıştır:  

*

t 10 11 t 12 t 13 t 1ttb = α + α gdp + α gdp + α rexc_cpi + ε                                                                 (1.1) 

*

t 20 21 t 22 t 23 t 2ttb = α + α gdp + α gdp + α rexc_exp + ε                                                               (1.2) 

*

t 30 31 t 32 t 33 t 3ttb = α + α gdp + α gdp + α rexc_ulc + ε                                                                (1.3) 

Burada, t=1,…,T, j=1, 2, 3 ve i=1, 2, 3’dir ve her bir model j için  sırasıyla, sabit terimi  ve her bir i 

değişkeninin katsayılarını göstermekte olup 

*
,  , t t t t t ttb , gdp gdp rexc_cpi , rexc_exp  ve rexc_ulc

 ise 
sırasıyla, dış ticaret dengesinin, yurtiçi reel gelirin (Türkiye’nin reel GSYİH’sının) yurtdışı reel gelirin (OECD’nin 
reel GSYİH’sının) doğal logaritmaları ile tüketici fiyat endeksi, ihracat fiyatları ve birim işgücü maliyeti gibi üç 
farklı deflatör kullanılarak hesaplanan Türkiye’ye ait üç farklı reel efektif döviz kuru endeksinin doğal 
logaritmalarını göstermektedir.  

Çalışmada, ilgili zaman serilerinin durağan olup olmadığı, Phillips Perron birim kök testi kullanılarak 
araştırılırken, diğer yandan, durağan olmayan seriler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı (eşbütünleşmenin 
olup olmadığı) ise, çok değişkenli bir analiz olan Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmektedir. Daha sonra 
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ise Saikkonen (1992) ve Stock ve Watson (1993)’nın geliştirdiği 
açıklayıcı değişkenler arasında içselliği ve hata terimlerindeki otokorelasyonu düzeltmeye imkân sağlayan 

  ve jij0α α
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açıklayıcı değişkenlerin birinci farklarının gecikmeleri ve öncüllerinin eklendiği Dinamik En Küçük Kareler 
(Dinamik EKK veya DOLS) yöntemiyle tahmin edilmektedir.  

4.1. Veri Seti   

Çalışmada, Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 dönemini kapsayan mevsimsel olarak düzeltilmiş mal ihracatı (milyon 
ABD Doları cinsinden), mal ithalatı (milyon ABD Doları cinsiden), GSYİH deflatörü (baz yılı 2010 olan), toplam 
OECD GSYİH (milyon ABD Doları cinsinden, sabit satın alma gücü paritesine göre baz yılı 2010 olarak 
hesaplanmış), Türkiye için GSYİH (milyon ABD doları cinsinden, sabit satın alma gücü paritesine göre baz yılı 
2010 olarak hesaplanmış), reel efektif döviz kuru endeksi (deflatör: tüketici fiyat endeksi, 37 ticaret partneri, 
2005=100), reel efektif döviz kuru endeksi (deflatör: toplam ekonomide birim işgücü maliyeti, 37 ticaret 
partneri, 2005=100) ve reel efektif döviz kuru endeksi (deflatör: toplam ekonomide ihracat fiyatları, 37 ticaret 
partneri, 2005=100) olmak üzere üç farklı reel efektif döviz kuru endeksi yer almaktadır.  Reel efektif döviz 
kurları, Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı kapsamında bulunan eurostat’dan alınırken, diğer veriler ise, OECD 
istatistik veri tabanından (oecd.stat) elde edilmiştir. İlk önce bütün serilerin baz yılları 2005 olacak şekilde GSYİH 
deflatörü (2010=100), Toplam OECD GSYİH, Türkiye için GSYİH serileri yeniden düzenlenmiştir. Dış ticaret 
dengesi, GSYİH deflatörü yardımıyla hesaplanan reel ihracatın, reel ithalata oranının doğal logaritması şeklinde  
hesaplanmıştır. Bütün seriler, doğal logaritmik formda kullanılmıştır.  

Tanım gereği, her bir reel efektif döviz kuru endeksinin artması, reel döviz kurundaki (TL’nin 37 ticaret 
partnerinin para birimleri karşısında) değerlenmesini temsil etmektedir.  

 
Grafik 1. Türkiye’de üç farklı reel efektif döviz kuru endeksleri  

Grafik 1’de her bir reel döviz kurunda bazı yıllarda değerlenme yaşanırken, bazı yıllarda (özellikle kriz 
dönemlerinde) ise, ulusal paranın değer kaybı (devalüasyon) ile karşılaşıldığı görülür.  

Çalışmada kullanılan grafik 2’ye göre Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 dönemi boyunca negatif dış ticaret 
dengesinin gerçekleştiği görülmekte olup bu durum ilgili dönemler itibariyle dış ticaret açığının varlığını veya 
ihracatın ithalatı karşılayamadığını göstermektedir.  
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Grafik 2. Türkiye’de reel dış ticaret dengesi 

4.2. Ampirik Sonuçlar 

Bu kısımda çalışma kapsamında serilere uygulanan birim kök ve eşbütünleşme testlerinin sonuçlarına yer 
verilmektedir.  

4.2.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Zaman serilerinin durağanlık derecelerinin belirlenmesi amacıyla, hata terimlerindeki otokorelasyonun 
parametrik olmayan bir yolla düzeltilmesine dayanan Phillips-Perron (PP, 1998)’na ait birim kök testi 
uygulanmış ve sonuçları ise Tablo 1’de sunulmuştur. Sonuçlara bakıldığında serilerin düzeylerinde durağan 
olmadığı, birinci farkları alındıktan sonra durağan hale geldikleri [I(1)] görülmüştür.  

Tablo 1. Phillips-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

Seriler Sabitsiz ve Trendsiz Sabitli Sabitli ve Trendli 

tb  -1.1326 -3.551840*** -3.535842** 

Δtb  -7.881199***  -7.779337*** 

gdp  3.451010 0.616665 -2.885022 

Δgdp  -6.523163*** -7.493833*** -7.543188*** 

*gdp  
4.617321 -1.616822 -2.146870 

*Δgdp  
-2.545779** -3.690269*** -3.782414** 

rexc_cpi  0.883188 -1.883314 -2.459138 

Δrexc_cpi  -8.479530*** -9.006252*** -9.991194*** 

rexc_exp  1.793196 -2.040208 -3.820057** 

Δrexc_exp  -10.71005*** -17.91846*** -17.94418*** 

rexc_ulc  -0.319159 -2.437396 -3.324226* 

Δrexc_ulc  -7.534474*** -7.506490*** -7.422344*** 

Not: Tablo 1’deki sonuçlar, Bartlett kernel spektral tahmin yöntemine dayanır. Bant genişliği ise Newey West’e göre 
seçilmiştir. *, **, *** işaretleri, ilgili test istatistiğinin %10, %5 ve %1 seviyelerinde istatistiksel anlamlılığını gösterir. 
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4.2.2. Johansen (1988, 1991) Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Bütün seriler birinci farklarında [I(1)] durağan olup modelde ikiden fazla sayıda değişken yer aldığından, bunlar 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı çok değişkenli bir çerçevede Vektör Otoregresif (VAR) modele 
dayanan Johansen eşbütünleşme testi kullanılarak araştırılmıştır. Her bir modelde dört adet durağan olmayan 
serinin varlığı nedeniyle en fazla üç adet olası eşbütünleşme ilişkisinin varlığından bahsedilebilir. Tablo 2’de üç 
modele ait eşbütünleşme testinin sonuçları yer alır. Her bir model için bir adet eşbütünleşme ilişkisinin olduğu 
sonucuna varılabilir. 

 Tablo 2. Johansen (1988, 1991) Eşbütünleşme Testi 

  Eşbütünleşme Sayısı 

Model İstatistik 0 1 2 3 

Model 1 İz 59.91*** 23.76 9.90 0.05 
Maksimum Özdeğer  36.15*** 13.86 9.85 0.05 

Model 2 İz 46.12* 16.89 5.88 0.15 
Maksimum Özdeğer  29.22** 11.01 5.73 0.15 

Model 3 İz 63.9*** 42.9 25.9 12.5 
Maksimum Özdeğer  32.1*** 25.8 19.4 12.5 

Not: 

t t tModel 1, 2 ve 3, sırasıyla rexc_cpi , rexc_exp  ve rexc_ulc  değişkenlerinin eklendiği model -

leri göstermektedir. Verinin doğrusal deterministik trend içermesi göz önünde bulundurularak, Model 1 ve 2 için 
eşbütünleşme ilişkisine sabit; Model 3 için ise sabit ve trend eklenmiştir. Gecikme sayısı, otokorelasyon problemi dikkate 
alınarak, Model 1 için 6, Model 2 ve 3 için 7 olarak belirlenmiştir. *, **, *** test istatistiğinin %10, %5 ve %1 seviyelerinde 
istatistiksel anlamlılığını göstermektedir. 

4.2.3. Uzun Dönem İlişkinin Dinamik EKK (DOLS) Yöntemi ile Tahmini 

Çalışmada, uzun dönemli ilişkinin parametrelerinin tahmini amacıyla DOLS yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem 
daha önce de bahsedildiği gibi, (1.1), (1.2), ve (1.3) no.lu  denklemlerle verilen modellere uygulanır ve ilgili 
yöntem, içsellik ve otokorelasyon sorunlarını çözerek, açıklayıcı değişkenlerin farklarının gecikmeleri ve 
öncüllerini modele eklemektedir. Ayrıca, bu şekilde oluşturulan modele OLS (EKK) uygulanmasına dayanır. Bu 
modeller, (1.4), (1.5) ve (1.6) no.lu denklemlerde gösterilmiştir:  

p p p
* *

t 10 11 t 12 t 13 t 1j t- j 1j t- j 1j t- j 4t

j=-r j=-r j=-r

tb = β +β gdp  +β gdp +β rexc_cpi + δ Δgdp + Δgdp + φ Δrexc_cpi + ε  

(1.4) 
p p p

* *

t 20 21 t 22 t 23 t 2j t- j 2j t- j 2j t- j 5t

j=-r j=-r j=-r

tb = β +β gdp  +β gdp +β rexc_exp δ Δgdp + Δgdp + φ Δrexc_exp + ε+   

 (1.5) 
p p p

* *

t 30 31 t 32 t 33 t 3j t- j 3j t- j 3j t- j 6t

j=-r j=-r j=-r

tb = β +β gdp  +β gdp +β rexc_ulc + δ Δgdp + Δgdp + φ Δrexc_ulc + ε  

(1.6) 
Eşbütünleşme ilişkilerinin uzun dönemli parametreleri tahmin edilmiş ve sonuçlar, aşağıdaki (1.7), (1.8) ve (1.9) 
numaralı denklemlerde verilmiştir:  

       

*
 t t t t× × ×

       

t̂b = -0.447 gdp + 2.409 gdp - 0.769 rexc_cpi - 32.701

-3.544 5.253 -10   ***     ***      ***       .08 -5.24   5 ***
                                            

(1.7) 

       

*
 t t t t× × ×

          *     

t̂b = 0.313 gdp + 0.922 gd

     *    

p - 1.818 rexc_exp - 12.221

1.764 1.972 -7.      ***          227 -1 .930 *
                                       

(1.8) 
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*
 t t t t0.626× 1.168× ×

          ***    

t̂b = gdp + gdp - 1.873 rexc_ulc - 3.512

3.454 1.  *         ***       875 -9.132 -    0.417

−

−
                               

(1.9) 
Yukarıdaki denklemlerde köşeli parantezlerde t istatistiklerine yer verilir. Benzer olarak, *, **, *** test 
istatistiğinin %10, %5 ve %1 seviyelerinde istatistiksel anlamlılığını gösterir. Her bir modelde, uzun dönemde 
reel efektif döviz kuru arttıkça dış ticaret dengesini olumsuz etkilendiği görülür. Bir diğer ifadeyle, döviz kurları 
değer kaybı sonucu dış ticaret dengesi kötüleşmektedir. Diğer yandan, OECD’nin reel GSYİH’si veya yurtdışı reel 
gelir arttıkça Türkiye’nin dış ticaret dengesi de artmakta ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca, (1.7) 
ve (1.9) no.lu denklemlerde (sırasıyla TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve birim işgücü maliyetleri bazlı reel 
efektif döviz kurunun yer aldığı) Türkiye’nin reel GSYİH’sinin artması, dış ticaret dengesini negatif yönde 
etkilerken, ihracat fiyatları bazlı reel efektif döviz kurlu modelde ise Türkiye’nin reel GSYİH artışı dış ticaret 
dengesini pozitif yönde etkilemektedir.  

Tablo 3. DOLS modellerine dayanan kısa dönemli katsayılar 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Δrexc  0.550647*** 0.463122** 0.785453*** 

 [4.837381] [2.083598] [5.949132] 

1Δrexct−  0.553793*** 0.461426** 0.702979*** 

 [5.133707] [2.556863] [5.02827] 

2Δrexct−  0.402469*** 0.191957 0.544512*** 

 [3.372278] [1.09799] [4.100378] 

3Δrexct−  0.33612*** 0.186289 0.496841*** 

 [3.686792] [1.622615] [4.437387] 

4Δrexct−  0.228023**  0.182543 

 [2.336634]  [1.623006] 

5Δrexct−    0.129856 

   [1.18635] 

6Δrexct−    0.231857** 

   [2.504888] 
Not: *, **, *** test istatistiğinin %10, %5 ve %1 seviyelerinde istatistiksel anlamlılığını göstermektedir 

Açıklayıcı değişkenlerin birinci farklarının gecikmelerinin ve öncüllerinin sayısı, otokorelasyon problemi dikkate 
alınarak, Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn seçme kriterlerine göre belirlenmiştir, J eğrisi etkisinin testi için 
sadece reel döviz kuru ile ilgili kısa dönem dinamikleri gösteren katsayı tahminleri Tablo 3’de gösterilmektedir. 
Kısa dönemde her bir reel döviz kurundaki artışın dış ticaret dengesini pozitif yönde etkilediği ve dolayısıyla, 
devalüasyonun dış ticaret dengesinde gecikmeli bir etkisinin olmayıp kısa dönemli dinamikler veren -J eğrisi-
etkisinin Türkiye için yer almadığı tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlar Akbostanci (2004)’nın çalışması ile 
benzerlik göstermekte olup Kale (2001) ve Halıcıoğlu (2008) ile çelişmektedir.   

5. Sonuç 

Önceki çalışmalardan farklı olarak, Türkiye’de 1998:Q1-2016:Q2 döneminde üç farklı reel efektif döviz kuru 
endeksinin dış ticaret dengesine olan etkilerinin incelendiği bu çalışmada, bir J eğrisi etkisinin olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Daha açık olarak, kısa dönemde her bir reel efektif döviz kuru endeksinin katsayısı pozitif 
çıktığından Türkiye için ML koşulu sağlanarak (reel döviz kurlarındaki artışlar karşısında dış ticaret dengesi 
anında tepki vererek) dış ticaret dengesinin reel döviz kurlarına göre esnekliği kısa dönemde pozitif olup bir J 
eğrisi etkisi yoktur.   
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Özet: Varlık Vergisi Kanunu, 11 Kasım 1942 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiş ve 12 Kasım 
1942 tarih, 4305 sayılı Kanun ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Verginin amacı, Kanunda “olağanüstü 
savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek” olarak belirtilmiştir. 

Bu çalışmanın araştırma problemi, Varlık Vergisinin ödenememesi halinde zorunlu çalışmanın Türkiye’deki öncelikli olarak 
uygulama alanı olan Erzurum - Aşkale halkı üzerinde ekonomik ve mali etkilerini saptayabilmektir. Çalışmada; Varlık Vergisi 
uygulama döneminde yaşamış olan ve bu kişileri birinci ağızdan dinleyenlerden seçilen kişiler ile yüz yüze görüşme yöntemi 
uygulanmıştır. Görüşmeler neticesinde Varlık Vergisi mükelleflerinin Aşkale ve çevresindeki ekonomik algı ve şartları nasıl 
etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda Aşkale halkının bu vergi uygulaması ve etkileri üzerine bakışı ortaya 
konulmuştur. Araştırma için görüşme yapılan kişi sayısı, Varlık Vergisi uygulama dönemin 1942 olmasından dolayı az sayıda 
olmuştur. 

Ayrıca çalışmada literatür taramasına ek olarak Varlık vergisinin etkilerinin görülebileceği alan olan Eskişehir - Sivrihisar - 
Biçer mezrasına gidilmiştir. Varlık Vergisi’nin uygulandığı 1942-43 yıllarında Biçer İstasyon çevresinde yerleşik insan sayısı az 
olduğundan o dönemin tanığına rastlanılamamıştır. Ancak dönemin koşullarını bilen ve Varlık Vergisi mükellefleri ile 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelenlerin anlattıklarını duyan kişilerden bilgiler elde edilmiştir. 

Görüşme için tanık yakınlarına 15 soru yöneltilmiştir. Yüz yüze görüşmeler, dönemi yaşayan kişilerden dinlemiş olanlar, 
yaşayan tanıklar ve aynı dönemin esnaf çocukları ile yapılmıştır. Görüşmeler ancak 25 kişi ile uygulanabilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda; Aşkale'ye getirilen varlık vergisi mükelleflerinin zor şartlarda çalıştıkları, sağlık hizmetlerini Aşkale 
halkının yararlandığı sağlık ocağından aldıkları, zorunlu çalıştırılanların kışın kar temizleme, yazın ise yol yapımında istihdam 
edildikleri, bu mükelleflerin otelde ya da Aşkale halkının kendi evlerinde misafir olarak, bazılarının kira karşılığı bir evde 
kaldıkları, giyim kuşamlarının Aşkale halkının giyim kuşamından daha üst düzeyde olduğu, yine gıda yönünden de varlık 
vergisi mükelleflerinin yerli halkın beslenme şartlarının üzerinde olduğu, bazı Varlık vergisi mükelleflerin Karayollarını 
kontrolden sorumlu çavuşlardan habersiz olarak yerlerine ücret karşılığı yerli halktan kişileri çalıştırdıkları, kendi vergilerini 
veremeyen yerli halkın da aynen Varlık vergisi mükellefleri gibi günlük neredeyse (20 veya 30 para, bugünün koşullarında 5 
Lira/10 Lira, bazen de sadece tayın için) 1-2 TL karşılığı zorunlu olarak çalışarak vergilerini verdikleri görülmüştür.  

Ayrıca, yüksek gelir, statü ve görgülü olmaları nedeniyle yerli halkın Varlık vergisi mükellefleri ile yakınlık kurmak ve sohbet 
etmek için girişimlerde bulundukları ve onlarla kaynaştıkları, yerli halkın evlerinin bir kısmını kiralanabilir hale getirerek bu 
mükelleflere kiraya verdikleri, bu mükelleflerin yakınları ve kendileri ile iletişimde bulunmak isteyenler ya da bir şeyler 
göndermek isteyenler için Zihninin lokantası olarak tabir edilen lokantayı adres gösterip, erzak, giyim, kuşam, para ve 
mektup gibi gönderilerin alındığı, bazen avladıkları hayvanları da bu lokantada kendileri pişirdikleri ya da yerli halka istediği 
yemekleri ücret karşılığı yaptırdıkları dile getirilmiştir.  

Aşkale demiryolunda ve yollarında çalışanların sadece Varlık vergisi mükelleflerinin olmadığı, halktan insanların da 
bulunduğu ve ilçe halkının bu mükellef grubundan kişiler ile hiçbir sorun yaşamadıkları, hatta karşılıklı sosyal etkileşim içinde 
oldukları, karşılıklı fayda ve kazanç elde ettikleri, varlıklı kişilerin o dönem Aşkale ve dolayısıyla Anadolu halkının ekonomik 
şartlarını da gördükleri belirlenmiştir. Yine Varlık vergisi uygulaması ile en azından Aşkale halkı için varlıklı toplum ile yoksul 
toplumun birbirlerini anlama ve yakınlaşmalarına vesile olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Varlık vergisi, maliye tarihi, vergi adaleti. 

1. Giriş 

Tarihsel süreçte, verginin olmadığı hiçbir medeniyete rastlanılmamıştır. Türkiye ekonomisinde de, vergiyi 
doğuran olayların oluşturduğu mali olaylar sonucu, birçok vergi uygulaması yer almıştır. Toplumda birlikte 
yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını gidermek için gelir ve giderlerden oluşan adaletli bir mali sisteme ihtiyaç 
vardır. Ödeme güçleri bulunan kişilerin kamusal ihtiyaçlarının giderilmesi için ödeme gücüne göre katılım, vergi 
adaletinin mutlak değerlerindendir. Adil gelir dağılımını sağlamak da devletin üstlenmesi gereken bir sosyal 
amaçtır. 
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Varlık Vergisi Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 11 Kasım 1942’de oy birliği ile kabul edilmiş ve 12 Kasım 
1942 tarih, 4305 sayılı Kanun ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, S. 5255). 
Erzurum/Aşkale ilçesi, tarh edilen vergi miktarını süresi içinde ödemeyen 1299 mükellef olduğu tahmin edilen, 
Gayrimüslim ve Müslüman mükellefin bedenen çalışarak vergisini ödediği bir kamp yeri olarak tarihte yerini 
almıştır (Kafaoğlu, 2005, s. 17). Varlık Vergisi, vergi hukuku ile düzenlenmiş olan ancak vergi uyumunun devletin 
cebir yetkisini kullanarak sağladığı bir vergidir. Varlık vergisine dünya kamuoyunda; gelir ve servetin yeniden 
dağıtılmasında kullanılan bir vergi olarak bakılmıştır. Vatandaşlar tarafında da, tepkiler görülmüştür. Ayrıca bu 
uygulama siyasi ve ideolojik ortamlarda, azınlıkların haklarının korunması yolunda baskıcı tepkilere yol açmıştır. 
17 Eylül 1943 tarih ve 4501 sayılı yasa ile bir kısım mükellefin vergi borcu silinmiş, 15 Mart 1944 tarih ve 4530 
sayılı “Varlık Vergi Bakayasının Terkinine Dair Kanun” (Resmi Gazete, S. 5657) ile o tarihe kadar tarh edilmiş 
ama tahsil edilmemiş vergilerin silinmesiyle, Varlık Vergisi uygulamasına son verilmiştir.  

Savaştan dolayı artan kamu harcamalarını finanse etmek için düşünülmüş Varlık Vergisi, ödenmediği 
durumlarda ayni olarak (emeğe dayalı) seçilen bazı yerlerde zorunlu çalışma şeklinde uygulanmıştır. Bu yerlerin 
bir kısmı Erzurum iline bağlı; Aşkale Merkez, Pırnakaban, Kop Dağı ve Kandilli’de, karayollarının karlardan 
temizlemesi ve yol düzeltme faaliyetleri başlıkları altında gerçekleşmiştir. Diğer belde ise Eskişehir/Sivrihisar-
Biçer mezrasıdır (Akar, 2009, s. 95). 

Bu çalışmanın amacı; Varlık Vergisi ve zorunlu çalışma uygulamasının Aşkale ilçesi halkında bıraktığı ekonomik 
ve mali etkilerini ortaya koyabilmektir. 

Varlık Vergisinin tüm vatandaşlara ve tüm yurtta yaşayanlara uygulanmasına rağmen, gayrimüslim vatandaşlara 
yönelik bir uygulama olduğu savunulmuştur. Oysa gerçek olan şudur ki, varlık vergisi herkese uygulanmasına 
karşılık, zorunlu çalıştırmaya gönderilenlerin ancak gayrimüslimler olduğu görülmüştür. Bu ise uygulayıcıların 
takdir yetkisi ile oluşmuştur. Kanun metnine ve sonradan çıkan düzenlemelere bakıldığında böyle bir ayrım 
öngörülmemiştir. Çalışmada Aşkale ilçe halkının Varlık Vergisi mükelleflerinin temel ihtiyaçlarını sağlamasındaki 
tavır ve davranışlarının fırsatçı olup olmadığı da, ortaya konulacaktır. Bununla birlikte 1942-43 döneminde ki 
Aşkale halkı ile Varlık Vergisi mükelleflerinin zorunlu ihtiyaçlarındaki farklılık da yaşam düzeyleri hakkında bilgi 
verecektir. 

Varlık Vergisi ile devletin, olağanüstü dönemde doğan sermaye sahiplerinin zenginleşerek bir zümrede 
toplanmasının önüne geçmesi, büyük servetler elde etmesine rağmen daha az vergi veren kesimlerin artan 
kamu harcamalarının bir kısmına katılmalarının sağlanması da hedeflenmiştir. Bu vergi ile müslim veya 
gayrimüslim vatandaş ayrımı gözetilmeksizin tüm vatandaşların eşit şekilde etkilendikleri hipotezi, yüz yüze 
görüşmelerle tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Eskişehir/Sivrihisar-Biçer Mezrasına gidilmiş, istasyonun yakın çevresinde 1942-43 yılında yerleşik bulunan Biçer 
halkından veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşme yapılan kişilerden bir kısmının sağlık durumlarından 
dolayı, bir kişi için yapılan görüşme 2-3 gün sürmek durumunda kalmıştır. Varlık Vergisi çalışma alanı olarak 
belirlenen yerlerde görevlendirilen Karayolları 121. Bölge Şefliği (Aşkale)’ne gidilerek arşiv kayıtları 
incelenmiştir. Arşiv kayıtlarında 1952 yılı öncesi hiçbir kayda rastlanmamıştır. 

2. Türkiye’de Varlık Vergisi 

Türkiye yapısında var olan etnik çeşitlilik, vergi politikalarında bir ayrıcalık yapılmasını değil, her ülkede olduğu 
gibi vergi yükünün paylaşılmasını gerektiren bir durumdur. Yeni bir verginin gerçekleşmesinde teorik olarak iki 
önemli özellik aranır. Birincisi vergilenmede adalet ve eşitlik, diğeri ise yarar ve ödeme gücü kurallarıdır. 
Vergilemede adalet ve eşitlik, çeşitli sektör ya da sosyal gruplar arasındaki yapılacak vergi yükü hesapları ile 
mümkündür (Edizdoğan, 2013, s. 178).  

Ülkenin gerçekleri göz ardı edilerek iştirak edilen ve ciddi bir incelemede bulunulmadan azınlıkların hakkının 
gaspı olarak görülen bu önemli hususun incelenip gerçeklerin ortaya çıkarılması önemlidir (Yalçın, 2012, s. 313). 
Zira 12 Kasım 1942 tarihli Varlık Vergisi mükellef yükü hesaplarının, azınlıkların servetlerinin azaltılmasına 
yönelik düşünülmesi, adaletsiz bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Oysa Varlık Vergisi Kanunu’nun amacı; İkinci 
Dünya Savaşı’nın en yoğun olarak devam ettiği bir zamanda her tarafı muharip devletler ile yani neredeyse 
dünyanın en güçlü devletleri tarafından çevrilmiş olan Türkiye’nin sıkıntılarını erteleyebilmektir. Emisyondan 
kaynaklı yükselen enflasyonu dizginleyebilmek, ülke bütçesinin iki katından fazla olan piyasadaki paranın 500 
milyon lirasını geri çekerek mali dengeleri yerine getirmek, tüccarlar, emlak ve akar sahipleri ile büyük 
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çiftçilerden bir defaya mahsus olmak üzere vergi alınmasına karar verilerek kamuya gelir elde etmektir (Yalçın, 
2012, s. 315, 327). 

Varlık Vergisi, 18 milyon Türkiye nüfusunun 3.877’si Gayrimüslimlerden olmak üzere 114.368 kişiye tahakkuk 
ettirilmiş, vergisi ödemeyen 2.057 mükellef ise Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan kamplara sevk edilmiştir 
(Akalın, 2010, s. 251-253). Akar'a göre ise; bu vergiden kaynaklı zorunlu çalışmaya gönderilenlerin basına 
açıklanan sayısı 500 kadardır (410 kişi Aşkale, 81 kişi Sivrihisar) (Akar, s. 95). 

Varlık Vergisi dünya basınında ise,  verginin zaman ve koşullarına bakılmaksızın alınma gerekçeleri 
irdelenmeden, sadece gayrimüslim vatandaşlara uygulandığı ve bu kişilerin zorunlu çalışmaya gönderildiği 
şeklinde ön plana çıkarılmıştır. Oysa ki, günün koşullarına göre Anadolu'nun bir çok bölgesinde yaşayanların 
hayat şartları ve yaşam şartları, zorunlu çalışmaya gönderilenlerin şartlarından çok çok düşük idi. Aşkale ve 
Sivrihisar içinde böyle olduğu tanık beyanlarından ortaya çıkmıştır.  

2.1. Varlık Vergisi Uygulamaları 

Varlık Vergisi; 1942’de İkinci Dünya Savaşı sırasında maddi varlığı yerinde olan kimselerden toplanan vergidir. 
Varlık Vergisi adı verilen ve sözcük anlamı açısından varlıktan (gelir) alınan ve en şiddetli  karşıtlarınca, sermaye 
üzerine konulmuş olarak nitelendirilen bir vergidir (Akalın, 2010, s. 251-253). Türkiye’de sermaye, servet ve 
ekonomik eşitlik bakımından kişiler üzerinde uygulanmıştır. Varlık Vergisi bu haliyle hem bir sermaye, hem 
servet ve hem de bir baş vergisidir (Kayra, 2013, s. 32). 

O dönemlerde Türkiye'de üretim düşmüş, kamu harcamaları armış ve bunun sonucunda enflasyon görülmeye 
başlanmıştır (Kafaoğlu, s. 29). Nüfusun bir milyonu aşan çalışan kesiminin silah altına alınmasından dolayı, 
üretim oldukça düşük gerçekleşmiş ve toplum tüketici konumuna geçmiştir. “…Türkiye’nin 1940’lı yılların 
başında nüfusu 18 milyondur. Bu nüfusun %25’i kentlerde, beldelerde ve geri kalan %75’i köylerde 
yaşamaktadır. (Kayra s. 46-52). Birinci Dünya Savaşı’nda (1915) girerken nüfus ise; 29.000.000 kişiden olmasına 
rağmen, 1940 yılında 17.820.950, 1945 yılı 18.790.174, 1950 yılı 20.947.188’dir (Serter, 1998, s. 62). 

1939-45 arası savaş döneminde ülkede, karaborsa ve stokçuluk artmış, el altından piyasaya yüksek fiyatlarla mal 
sürümleri gerçekleşmiştir. Özel sektör ve devlet arasında, savaş dönemi ekonomi dayanışması 
gerçekleşmemiştir. Savaş sonrası zenginleşen kesime karşı, 11 Kasım 1942’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu ve 
meclis üyeleriyle devlet gelirlerini artırmak için “4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu” çıkarmışlardır. Kanun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu Kanun ile bir defaya mahsus olmak üzere, olağan üstü 
ekonomik durumdan dolayı, büyük toprak sahipleri ve zengin tüccarlardan varlık vergisi alınacaktır. Maliye 
Bakanı Fuat Ağralı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Şevket Adalan, İstanbul Defterdarı Faik Ökte, Maliye Defterdar 
Muavini Mehmet İzmen ile birlikte ondört Maliye Başmüfettişi 1942 yılı Varlık Vergisini hazırlayan hükümet 
kadrosunu oluşturmaktadır. İstanbul Defterdarı Faik Ökte’ye görev olarak yüksek kazançlı mükelleflerin tespiti 
istenmiş ve hangi azınlık grubundan oldukları ayrı bir cetvel halinde belirlenmesi sağlanmıştır (Kayra s. 207-
197). Bu şekilde uygulama günümüze kadar tartışılmış ise de, uygulanan ve şartları daha zor imkanlar ölçüsünde 
gerçekleşen vergiler diğer ses getirmemiştir. Oysa yine aynı dönemlerde köylülerden alınan Toprak Mahsulleri 
Vergisi ve Hayvan Vergisi ile köylülerin ödediği vergilerin toplamının varlık vergisinden elde edilen hasılatı kat 
be katladığı da açıktır (Kafaoğlu, s. 71). 

Tablo 1. Devlet Gelirleri (Milyon TL) (1938-1945) 

Yıllar Toplam Gelirler Vergiler Diğer Gelirler Emisyon 

1938 323 203 54 66 

1939 390 196 61 133 

1940 540 232 54 254 

1941 640 313 53 273 

1942 978 730 114 134 

1943 1031 758 268 5 

1944 1017 835 126 55 

1945 658 523 87 48 

Kaynak: Kafaoğlu, s. 27. 
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Devlet bütçesinde, gelir ve gider dengesizliği arttığı ve açık veren bir bütçe ile savaşın sürdürüldüğü 
gözükmektedir. Varlık Vergisi’nin devlet bütçesine yaptığı katkı; 1942 yılında 270, 1943 yılında 44 milyon (bazı 
kaynaklar da 47 milyon) lira, toplamda ise 314-318 milyon lira tahsil edilmiştir. Varlık Vergisinden doğan bu gelir 
farkı Tablo 1 de görülmektedir. 

Varlık vergisi birçok haklı eleştiri almış olsa da, sınırdaki askerlerin ihtiyaçları ile bütçenin tamamı açısından 
gerekli ödemeler sağlanmış, bütçe açığı kısılmıştır. Enflasyon oranlarında ki artış bu dönemde durdurulamamış 
ise de, hiper enflasyonun belki önüne geçilmiştir. (Kayra, s. 47). Bir çok tüccarın ellerinde mal stoku olmasına 
rağmen, piyasada nakit para miktarı azdır. Türkiye’nin ekonomik durumunu yakından takip eden C. L. 
Sulzberger'in  Varlık Vergisi ile ilgili The New York Times gazetesindeki 9.9.1943 tarihli yazısıyla gayrimenkul ve 
altın fiyatlarının artışı nedeniyle bunlara dönen paranın ekonominin sürecini ve durumunu etkilediğini 
belirmiştir; “Savaş koşullarında, Ordu’yu beslemek için günde 1.000.000 liradan fazla masraf yapıldığı ve işgücü 
yetersizliği koşullarında, Hazine’nin çıkardığı, dolaşımdaki kağıt para miktarı 760.000.000 lirayı bulmuştur. Bu 
rakam, savaş öncesinde 180.000.000 lira idi. Bu enflasyon, fiyatlarda korkunç bir yükselmeye ve tabii ki elinde 
mal ve mülk bulunduranların (kağıt para) karlarında artışa yol açmıştır”. Liradan kaçış başlamış, kağıt para 
mümkün olduğu kadar çabuk, gayrı menkule, mala veya altına çevrilmiştir.  Kısaca, klasik enflasyon 
göstergelerinin tümü vardı.’’ (Akalın, 2005, s. 171) 

Tablo 2. Varlık Vergisi Döneminde Enflasyon 

Yıllar TEFE Reşat Altını TL R. Altın Endeksi 

1938 100 11,30 100 

1939 101,3 14,32 128 

1940 126,6 21,06 189 

1941 175,3 25,57 239 

1942 339,6 33,23 298 

1943 590,1 33,84 300 

1944 458,9 38,30 344 

Kaynak: Kafaoğlu, s. 29. 

2.2. Varlık Vergisinin Yansımaları 

Belirlenebilen servet sahiplerinin dışında, karaborsa ve stokçuluğun hakim olduğu piyasada beyannameler 
gerçeği yansıtmayacağı gibi ciddi sayılabilecek hesap defterlerine de ulaşmak mümkün olmamıştır. İstanbul 
vergi beyannamesi incelenmesi için görevlendirilen Cahit Kayra ile tanınmış iş efradından bir mükellefin 
“…defterlerin gerçek durumu göstermediğini biliyoruz…” “… Müesses kaideler (kurulu kurallar) savaş 
zamanında geçerli olmuyor” (Kayra, s. 49) sözleriyle durumu doğrulamıştır. 

Savaş dönemi gibi şartların değiştiği durumlarda vergiye itiraz hakkının da geri plana bırakması istenmeyen bir 
durum ama kaçınılmazdır. Zira savaşa girme olasılığı yüksekti. İsmet İnönü’nün 29 Ekim 1942 nutku; “…Milletin 
her şeyini ordusuna vermesi ve vatan selameti için her sıkıntıya katlanmak kabiliyetinde olması büyük belaya 
karşı en büyük teminatımızdır.” (Çetinoğlu, 2009, s. 24) nutku ile sadece gayrimüslim vatandaşlara değil tüm 
vatandaşlara yönelik dayanışma çağrısı görülmektedir. Nitekim Kafaoğlu, tüm savaş döneminde tüm ülke 
köylülerinin toplam 1.830.000 TL vergisel yük çektiğini buna karşılık  Varlık Vergisi hasılatı 320.000 TL kadar 
olduğunu bunun da köylünün çektiği yükün ancak % 18'ine tekabül ettiğini belirtmiştir (Kafaoğlu, s. 79). 

Vergi itirazına yargı yolu kapalı olması kararlaştırılmasına rağmen, tarh edilen vergilerin, elçiliklerinin itirazları 
nedeni ile indirilmesi sık sık yaşanmıştır. Varlık Vergisi mükellefine salınan verginin ¾ nün tahsil edilerek, kalanın 
affedildiği, 1942 yılının kamu harcamalarının 1/3’ü karşılayacak bir düzeyde tahsilatı gerçekleştiği Tablo 1 de 
görülmektedir. Varlık Vergisi Kanunu ile borçlananlar, Türkiye 17 Eylül 1943’te, TBMM tahsil edilmeyen borçları 
silinmesi için TBMM, Maliye Bakanını yetkili kılmış ve 15 Mart 1944’te çıkan Kanun ile tüm tahsil edilmeyen 
borçlar silinmiştir (Resmi Gazete, S: 5657) 

Varlık Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi gereği bir defalığına alınan vergi olmasından dolayı, verginin ödeme süresi 
uzun bir zamanda tahsilini gerçekleştirmeyi zorlaştırmaktadır. Mükelleflerin varlık vergisini ödeyecek kadar 
nakitleri bulunmamaktadır. Bu durum, hacizlere ve bedeni vergi ödeme yöntemlerinin akla gelmesine neden 
olmuştur. Vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflerin bir kısmı Aşkale’ye 11 Kasım 1942 günü TBMM’de 4305 
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sayılı Kanun ile gönderilmişlerdir. Bazı mükelleflerin bu vergiyi vermek yerine üzerinde bulunan malları 
başkalarına devrederek Aşkale'ye çalışmaya gitmeyi tercih ettiği de görülmüştür (Akalın, 2010, s. 249-255). 

Varlık Vergisi, büyük servete sahip olanların, savaş dönemlerinde daha çok servet elde etmelerinden hareketle 
bu kazançları vergilendirilmeyi hedeflemiştir. Savaş döneminde, malların stoklanması, gizlenmesi, piyasada 
olağanüstü durum, kıtlık ve enflasyon oluşturmuştur. Ülkede yaşayan azınlıklar ve Levantenler (Fransız ve 
İtalyan gibi Batı Avrupa  kökenli Müslüman olmayan azınlıklar)  liman kentlerde de ticarete hakim olmuş, milli 
dayanışma yerine kazançlarını artırmışlardır.  

Varlık vergisi tarifesi;  Büyük çiftiler varlıklarının %5’ine kadar, Anonim, Limitet ve Komandit şirketler ile 
kooperatiflerin ortakları ise 1941 karlarının %50-70’i ölçüsünde vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır (Varlık 
Vergisi Kanunu, md. 6). Beyanname vermeyen ve geri kalan mükelleflerin vergileri de "takdir komisyonlarınca" 
tarh edilecektir. Vergi tarifesi Müslümanlar (M), Dönmeler/Sebataycılar (D), Ecnebiler/Levantenler (E), Gayri 
Müslimler/Azınlıklar (G), şeklinde gösterilmiştir (Ökte, 1951, s. 48). Artan oranlı bir vergi sistemi uygulanmıştır. 
Müslümanlar ile gayrimüslimler/azınlıklar arası vergi farkı 4 kat, geri kalan vergi mükelleflere “barem” (götürü 
ve gerçek geliri üzerinden) usulü ile azami üç ve asgari iki misli fark oluşturulması kabul edilmiştir. Burada amaç 
doğrudan gayrimüslimlerin tamamı olmayıp, ticareti elinde bulunduran gayrimüslimler olmuştur. Zaten o 
dönemde İstanbul'da ticaretin % 80-90'lara varan oranları gayrimüslim, ecnebi ya da dönmelere aitti (Kafaoğlu, 
s. 59). Bu oran günün şartları altında hazmedilebilir bir oran değildi. Bu nedenle dönemin birçok gazetecisi 
Varlık Vergisini savunmuştur. 

Gelir ve servet dağılımında da “çok kazanandan çok, az kazanandan az” alınması ödeme gücünü ve faydayı 
eşitleme mali politikasıdır. Uygulanan Varlık Vergisi’nde matrah; kazanç ve vergisi idarece takdiri ile tespit eden 
vergi komisyonları kurulmuştur. Komisyonlar; Vali ve Kaymakamlık başkanlığında, Defterdar ve Malmüdürleri 
aracılığıyla oluşturulmuştur. Kanun yürürlüğe girmeden 15 gün içerisinde takdir edilen vergi miktarları ilan 
edilmiş,  on beş gün içerisinde vergilerini yatırmakla (tahsili) yükümlü kılınmıştır. Vergi borcunu 
yatırmayanlardan kademeli gecikme cezası alınacaktır. Tahsili Emval Kanunu ile bir ay içerisinde vergisi tahsil 
edilemeyen mükelleflerin, çalışma kamplarına gönderilmesi ile ödenmesi ve hükümet tarafından verilen 
yevmiyelerinin yarısı (Ökte, 56) borçlarına mahsup edilmesi, kararlaştırılmıştır. 300 milyon TL’lik bir hasılat 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Varlık Vergisi Bilançosu; 
Toplam Mükellef Sayısı : 114.368 
Salınan Vergi : 465.384.820 TL 
Maddi Hata, Mükerrer ve İptal Edilen : 28.211.403 TL 
4501 Sayılı Yasa ile İptal Edilen : 12.266.996 TL 
       Kalan : 424.906.421 TL 
Şubat 1944’te Kadar Tahsilat  : 314.920.940 TL 
Tahsilat Oranı : % 74.11 
       Tahsil Edilmeyen : 109.985.481 TL 
Sevk İçin Kampa Alınan : 2.057 Kişi 
Kampta Ölen  : 21 Kişi 
(Kaynak : Faik ÖKTE, Varlık Vergisi Faciası, İstanbul, 1951, (Düzenleyen; Ö. F. Çolak, Savaş Ekonomisi, Basılmamış 
Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, 1992 s. 292) 

1938-42 yılları arasında Türk Dışişleri Bakanı, 1942-46 yılları arasında Türkiye Başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun 
Varlık Vergisi hakkında; “Bu kanun …bir devrim kanunudur. Bizi ekonomik bağımsızlığımıza kavuşturacak bir 
fırsat karşısındayız. Piyasalarımıza egemen olan yabancılar böylece ortadan kaldırılacak, Türk piyasasını 
Türklerin eline vereceğiz" (Erdem, 2016, s. 7) sözleri ile piyasayı açıklaması, ırkçılık suçlamalarına sebep 
olmuştur. Oysaki amaç savaştan etkilenen ekonomiyi canlandıracak mali stratejiler için o dönem rantı elinde 
tutan ve yönlendiren piyasanın aksaklıklarını belirtmek ve gelir elde etmektir. Dış basın bunu tabi işine geldiği 
gibi almış ve yaymıştır. Varlık Vergisi’nin tüm toplum üzerindeki etkisi değerlendirilememiştir. Savaş rantı, 
monopolcülüğe kayan piyasayı doğuruyordu. Piyasa aksaklığını ikame edecek ortamı devlet yapmaya 
çalışıyordu. 

İstanbul için Müslim ve gayrimüslim arasında servet ve sermaye farklılığından tarh edilen vergi miktarı yaklaşık 
olarak üç katı olarak gerçekleşmiştir. Müslim vatandaşlar vergi görevini yerine getirmesine rağmen, gayrimüslim 
vatandaşların bir kısmı yerine getirmemiştir. İstanbul’a Ticaret Odası’na kayıtlı Gayrimüslim işadamları sayısı; 
6.102 olmasına rağmen Türkler 1.384 kişiden oluşmaktadır. Prof. Stanfort Shaw’ın Varlık Vergisi hakkında; 
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“Müslüman Türklerin çoğunun bu vergiyi bir vatan borcu olarak benimseyerek ödediklerini,  Müslüman 
olmayan vatandaşların çoğunun (ve yabancıların) ülkeyi kendi vatanları gibi kabul etmediklerinden servetlerini 
ve sermayelerini vergiden kaçınmak için her çareye başvurdukları…” (Kayra, s. 242,247) söylemiştir.  

3. Aşkale’de Varlık Vergisi ile İlgili Görüşmeler ve Bulgular 

Varlık Vergisi’nin Aşkale üzerinde doğurduğu sosyoekonomik sonuçlar, dönemin koşullarına bağlı olarak 
değişmiştir. Varlık Vergisi sürgünlerinden bazıları, temel ihtiyaç maddelerini yanlarında getirmişlerdir. Mükellef 
yakınlarınca gönderilenler ise Aşkale halkı tarafından kendilerine ulaştırılmıştır. Mükelleflerin birçoğunun posta 
adresi Aşkale’de bulunan Zihni adlı kişiye ait lokanta olmuştur. Varlık Vergisi mükelleflerinden temel gıda 
maddelerini Aşkale ve Pırnakaban’da ücret karşılığı sağlayanlarda bulunmaktadır. Bu da Aşkale için geçici 
ekonomik canlılık getirmiştir. Hayvansal gıdalardan et ürünlerini; pazaryerinde, kasapta ve pazar günleri 
gezdikleri köylerden canlı olarak satın almışlardır. Canlı hayvanları usullerine uygun olması için kendileri kesmiş, 
pişirmiş ve bazen de ücretli aşçı tutmuşlardır. Farklı din, dil gibi öğelere Aşkale halkı tarafından hiçbir tepki 
gösterilmemiştir. Görüşülen canlı tanıkların “Onlar da bizim gibiydiler” kelimeleri de bunu göstermektedir. 
Varlık Vergisi mükellefi ile Aşkale halkına sunulan fiyat, aynı olmuştur. Tavuk, süt, yumurta, yağ, yoğurt gibi gıda 
maddelerini, köylerden mükellefin ikamet ettiği yere kadar getirildiği için bunları piyasa fiyatından daha fazla bir 
fiyata satmışlardır. Bu alış veriş Aşkale halkı küçük bir kaynakla, zaruri ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlamıştır. 

Çalışma kampı olarak, Erzurum/Aşkale’ye gönderilen mükellefler; Aşkale-Kandilli-Pırnakaban-Kop Dağı’nda, 
Karayolları yol karları temizleme ve düzenleme faaliyeti gerçekleştirmiştir. Aşkale’ye tren ile dört kafile olarak 
getirilen mükelleflerin, en fazla 400 kişi olabileceği belirtilmiştir. Yevmiye karşılığı veya vergi mükellefi olarak 
çalışan Aşkale halkıyla, Varlık Vergisi mükellefi aynı zamanda ve aynı çalışma ortamlarında bulunmuşlardır. 
Dünya basınında, yerel gazetelerde ve günümüzde bile sadece gayrimüslim Varlık Vergisi mükelleflerinin zor 
şartlarda zorla çalıştırıldığı kanaati görüşülen kişilerce doğrulanmamıştır. O dönemde Aşkale halkından da 
kişilerin yevmiye karşılığı çalıştıkları belirlenmiştir. 

Diğer bir yanlış kanaat ise, bazı mükelleflerin, bizi ahırda yatırdılar dedikleri konudur. Oysa görüşülen kişilerin 
büyük bir çoğunluğu dışarıdan gelenlerin Aşkale halkının evlerinde misafirperverlikle karşılandıklarını 
belirtmişlerdir.  Kahvehane sohbetlerini paylaşmış, çevre köyleri gezerken, rehberlik etmişlerdir. Mükellefler, 
kötü koşullar olarak bahsettikleri hayat standardı, Aşkale’nin kendi hayat şartları ve yaşam biçimidir. Kandilli ise 
kalacak yer bakımından az imkanlara sahiptir. Kandilli’de Hükümetin görevlendirdiği Nahiye Müdürünün 
çabalarıyla bu koşulların değişmesi sağlanmış ise de Aşkale gibi bir ortam oluşturulamamıştır. 

Aşkale’nin canlı tanıkları Varlık Vergisi mükelleflerin birçoğunun çalışma yerlerine göstermelik olarak gittiklerini 
de belirtilmiştir. Karayollarının görevlendirdiği çavuşun izin vermemesine rağmen bazı yerli halk, mükelleflerin 
yerine ücret karşılığı çalışmıştır. Çalışma yerlerinde kış şartlarının hayli zor olduğu belirtilmektedir. Bu duruma 
uygun olmayan Varlık Vergisi mükellefleri, kısa zamanda geri dönüş yolları aramışlardır. 

Varlık Vergisi uygulaması için getirilenlerin, Gayrimüslim ve Müslim (bunlar dönme olabilir) vatandaşlardan 
oluştuğu, mükellefler Türkçe konuştukları, gayrimüslim vatandaşların kendi aralarında, farklı dilleri de 
kullandıkları, yine başka vergi türlerinden devlete borcu olup vergilerini ödemek için çalışan yerli mükelleflerle 
de aynı şartlarda çalıştıkları, aynı kahvehanede oturup, tatil günleri köyleri beraber gezdikleri, aynı çarşıdan alış 
veriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Mükellefler, Karayollarının yol karlarını temizleme, yol düzeltme çalışmalarını, 
kazma ve kürek araçları ile yapmışlardır. Farklı bir işte çalışan Varlık Vergisi mükellefi olmamıştır. Erzurum 
merkez ve çevresi 1940 yıllarında farklı kültür ve etnik yapıya sahip vatandaşların yaşadığı bir il olduğu için, 
Gayrimüslim vatandaşların, Türkçe dışı dilleri kullanmaları yadırganmamıştır. 

Aşkale’de sağlık hizmetlerinin devletin görevlendirdiği sadece bir doktor ile yerine getirildiği, Aşkale ve çevre 
halkının maddi imkansızlıktan dolayı sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı, ilaç ihtiyacının 
karşılanacağı eczanenin olmadığı, yerli vatandaşın çoğunluğunun kulaktan dolma tedavi yöntemleriyle ve sağlık 
eğitimi almayan kişilerce tedavisinin yapıldığı, Erzurum ilindeki hastanelere maddi imkansızlıklardan dolayı 
gidilemediği, çok acil durumlarda yürüyerek veya at arabalarıyla götürülen hastaların çoğunluğunun yolda 
hayatlarını kaybettiği belirtilmiştir. 

Varlık Vergisi zorunlu çalıştırma için gelen mükelleflere de aynı doktorun hizmet verdiği, gelen mükelleflerden 
yalnızca bir kişinin öldüğü, bunun ölüm sebebini bilemediklerini görüşülen katılımcılar belirtilmişlerdir. 
Aşkale'nin kendi doğal şartlarından dolayı ölümün gerçekleşmediği kanısı hakimdir. Ölen kişinin daha önceki 
yıllarda gayrimüslim ve müslimlerin yaşadığı köye defninin yapıldığı, ölen kişinin süregelen sağlık probleminin 
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olup, olmadığı bilinmemektedir. Mükelleflerin birçoğunun ücret ödeyerek tedavi olduğu, belirli aralıklarla 
devletin görevlendirdiği doktorun sağlık taraması yaptığı, Erzurum ilindeki hastane imkanlarından faydalanmak 
isteyen Varlık Vergisi mükelleflerinin ise belirli aralıklarla gelen posta arabasıyla gittiklerini belirtmişlerdir. 
Aşkale’de bulunan Devlet doktoruna, çalışma yerlerine gitmemek için hastalanmış numarası yapıp muayene 
olmak isteyen mükellefler olduğu, bunu da doktorun fark ettiğini, bu durumun diğer gerçek Varlık Vergisi 
mükellefi ile birlikte çeşitli vergilerini vermek için çalışan ve hastalıklı olanları zor durumda bıraktığı da 
söylenenler arasındadır. 

O dönemde Aşkale merkezinde Varlık Vergisi mükelleflerinin kalabileceğini tek bir otelin, var olduğu, otel yeterli 
gelmediğinden, yerli vatandaşların evlerinin bir odasını, dışarıdan kapı açmak suretiyle bu kişilere kiraya 
verdikleri, Aşkale ev mimarisi, eski tip Anadolu evleri gibi olup, evden bağımsız olarak yapılmış tuvaletin evin 
bahçesinde yer aldığından ortak kullanılacak şekilde olduğu, elbette Varlık Vergisi Mükelleflerinin kira 
ödemelerinin de yerli halk için gelir kaynağı olduğu belirtilmiştir. Aşkale’de bulunan Varlık Vergisi 
mükelleflerinin ahırlarda kalmadıkları, evlerin mimari yapısından dolayı bu benzetmeyi yaptıkları 
düşünülmektedir. Aşkale halkının ev yapısı genellikle, hayvanların bulunduğu ahırlarla birleşik olarak 
yapılmaktadır. Bunun nedeni, ağır kış şartlarından dolayıdır. Hayvanların ısısından faydalanmak ön planladır. 
Halen birçok Anadolu köyünde ahırların evin alt katında üstünde ise oturulduğu bunların ahşap olması nedeni 
ile koku ve ısının birlikte üst katlardan hissedildiği bilinmektedir. Zaten fakir durumda olan halkın, daha iyi 
şartları sağlaması mümkün olmayacaktır. 

Gelen mükelleflerin Pırnakaban’da ise genellikle çevre köy odalarında yada beldede bulunan küçük bir otelde 
kaldığı, bunların olmadığı yerlerde, muhtarın evinde kaldıkları, “Bizim misafirlerimiz” dedikleri canlı tanıkların 
sırayla her evin yemeklerini hazırladığı, oluşan sohbet ortamlarına köyün ileri gelenlerinin katıldığı, hatta 
görüşülen canlı tanıkların, “millet onlarla konuşabilmek için bahane arıyorlardı” cevaplarının verildiği 
görülmüştür. Pırnakaban evlerinin de çoğunluğunun ahşap oyma evlerden oluştuğu, mükelleflerden bu evlerde 
kalanların olduğu, o yıllarda lüks sayıldığı söylenmiştir. Pırnakaban’da Aşkale’den daha varlıklı ailelerin mevcut 
olduğu, hatta kahvehanede oynanan kağıt oyunları ve sohbetlerden dolayı Aşkale Varlık Vergisi mükelleflerinin 
de boş vakitlerinde Pırnakaban’a gittikleri, Pırnakaban'da otel, kahvehane, zanaatkarların bulunduğu, esnafın 
çok çeşitli ürünler sattığı ifade edilmiştir. 

Kop Dağı’nda bulunan Çan kulesi (Bakımevi), yolda kalan kişilerin kalması için yapılmış bir kamu hizmet 
binasıdır. Çan kulesi adını bakım evinin çatısında bulunan çandan almıştır. Çanın konulmasındaki amaç ise; kar 
ve tipiden yollarını bulamayan yolcuların, çan sesi ile yollarını bulmalarını sağlamaktır. Burada stoklanarak 
saklanan gıda maddelerinin, mecburi ihtiyaç dışında kullanılması yasaklanmıştır. Bu erzakların, yollarda kalan 
yolcular dışında, Varlık vergisi mükellefleri için de kullanıldığı, Kop Dağı çalışanlarının kış şartlarında Aşkale’ye 
gitmesinin oldukça zor olduğundan Çan kulesinde kaldıkları söylenmektedir. Burada kalanlar olduğu gibi, bir 
kısmının ise çevre köy odası ve muhtar evlerinde kaldıkları, çevre köylerden kendi yemeğini ikram eden kişiler 
de olduğu, bazen de Varlık Vergisi mükellefinin para ödeyerek yemek ihtiyaçlarını karşıladıkları, karayollarında 
görevli çavuşların çevre köylerden, Varlık Vergisi mükelleflerine kalmaları için yer temin ettikleri de 
belirtilmiştir. 

O dönem aynı şartlarda çalışan yerli halkın çarık giydiği, kış kıyafetlerinin yamalı ceket ve lastik ayakkabıdan 
ibaret olduğu, oysa Varlık Vergisi Gayrimüslim/Müslim mükelleflerin kıyafetlerinin ise oldukça bakımlı ve 
korunaklı olduğu, ayakkabılarının bot şeklinde kışlık olduğu, yerli halkın çoğunun bot ve deri ayakkabıyı, kürklü 
kışlık manto vb. kıyafetleri gelen mükelleflerden ilk kez gördüklerini belirtmişlerdir. Yapılan yüz yüze 
görüşmelerde  “biz onlardan daha fakir ve zor durumdaydık” şeklinde beyanlar mevcuttur. 

Aşkale’ye Varlık Vergisi mükelleflerinin toplam dört kafile halinde ve tren ile getirildiği, içlerinde kadın mükellef 
olmadığı,  yaş grupların ise 25-70 yaş arasında olduğu, mükelleflerin bir kısmının 3-4 ay, bazılarının ise 9-10 
kaldıklarını ve daha az bir süre kalıp dönenlerin de olduğunu belirtilmiştir. Gerçek rakam tam olarak bilinmese 
de dört kafile toplamı en fazla 400 kişiye yakındır. Varlık Vergisi mükelleflerini Aşkale tren istasyonunda giyim 
kuşamlarını, tarzları ve konuşmalarını merak ettikleri için karşılamaya gelen gruplar oluşmuştur. Aşkale'ye 
getirilen Varlık Vergisi mükelleflerin karayollarının karlarını temizleme ya da yol açma çalışmalarında kazma ile 
kürekleri tutamadıkları, bazılarının küreklerini kara saplayarak ara ara dinlendikleri gözlemlenmiştir. 

Tüm görüşülenler cevaplarında, savaş dönemi nedeniyle askerin zor koşullarının daha ön planda tutulduğu, 
alınan vergilerin öncelikle ordu için gerekli olduğu kanaati gözlemlenmiştir.  O dönemde uygulanan vergilerin, 
genellikle yerinde tespit ve tahsil edildiği, ödenemediği durumlarda ise mallarından ödeme ya da zorunlu 
çalışma ile tahsilat yapıldığı belirtilmiştir. 
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1942 yılında Aşkale’nin merkez nüfusunun yaklaşık 400-500 civarında olduğu, ailelerin çalışabilir nüfus sayısının 
az olmasının yanı sıra işsizliğin de hakim olduğu, toprak sahipleri çok az olsa da tarım ve hayvancılığın ön planda 
olduğu, tarım ile uğraşan kişilerin öküz arabalarının bile olmadığı, tohumun ödünç alınıp ürün elde ettikten 
sonra ödendiği, birkaç teneke buğday için bir yaz boyu toprak sahiplerinin yanında çalışanların sıraya girdikleri, 
hastaların sağlık ocağına götürülecek imkanın olmadığı, naylondan örülen telisleri (torba) keserek kıyafet yapan 
kişilerin bulunduğu dile getirilmiştir. 

Varlık Vergisi mükelleflerinin kar temizleme faaliyetlerinden aldıkları ücretten yerli halkın bilgi sahibi olmadığı, 
mükelleflerin çoğunun vergi borcu kadar çalışıp sonra oradan ayrıldıkları belirtilmiştir. Mükelleflerin kendi 
yerlerine çalışmaları için verdiği ücret karşılığı çalışmak isteyen çocukların bile bulunduğu, bu yüzden uygulama 
alanı içinde yol kenarlarında iş çıkar umuduyla bekleyenlerin olduğu, hayvan sayısına göre bazen 1/3’ü, bazen 
50 koyun karşılığı 1 koyunun vergi olarak alındığı, tahsildarların iki öküzü olanın bir öküzünü vergi olarak tahsil 
ettikleri, muhtarlar aracılığı ile kişisel varlıkların tespit edildiği, köy meydanlarında açıklandığı, vergisini 
zamanında bildirmeyen kişilerin ürün ve hayvanına el koyma yöntemiyle tahsilatın gerçekleştirildiği, bazı 
tahsildarların bizzat köyleri, evleri gezerek kişilerin ahırında bulunan tek hayvanını bile vergi karşılığı olarak 
aldıkları, Aşkale halkından diğer uygulanan vergiler için nakit para veya verecek mülkü olmayanların kar 
temizleme faaliyetine günlüğü bir lira karşılığı bedeni vergi ödedikleri beyanlar arasındadır. 

Varlık Vergisi mükelleflerinin irtibat için yerli halktan birilerinin adreslerini akrabalarına bildirdiği, kendilerine 
giyim eşyası, gıda ve para göndermelerini sağladıkları, Zihninin lokantası olarak tabir edilen lokantanın erzak, 
giyim kuşam ve para, mektup gibi gönderilerin alındığı bir yer olduğu, dışarıdan para gönderilmesine izin 
vermediğinden nakit paraların eşyaların içine, özellikle sigara ağızlığına rulo yapılıp gizlenerek gönderildiği, bazı 
yerli ev hanımlarına erzak gönderip, ücret karşılığı yemek yapmalarının sağlandığı, Aşkale’de bulunan Karasu 
ırmağında balık tuttukları, avcılık faaliyetlerini yerli halkla beraber gerçekleştirdikleri ifadelerine de 
rastlanılmıştır. 

Görüşmeye katılanlardan, “İnönü onları korumak için buraya gönderdi” şeklinde düşünenlere de rastlanılmıştır. 
Bazı insanların ise bu konuya yaklaşımı daha insanca olarak “keşke biraz memleketlerine yakın yerlere 
gönderilseydi” şeklindedir. 

Katılımcılar o yıllarda Aşkale’de okuma yazma oranının çok düşük olduğunu,  bazılarının ise o yıllarda Aşkale’de 
hiç gazete görmediklerini belirtmiştir. Aşkale’ye yerleşen Varlık Vergisi mükellefinin olmadığı, ancak Aşkale 
halkından 1944 yıllarından sonra İstanbul’a kendi tabirleriyle, "eski ahbaplarının, sohbet arkadaşlarının, 
misafirlerinin ziyaretlerine" (Aşkale Varlık Vergisi mükellefleri) gittikleri belirtilmektedir. 

Varlık Vergisi için çok zor olan çalışma şartlarının Aşkale ve çevresindeki insanların yaşam biçimi olduğu, 
mükelleflerin böyle bir yaşam koşullarıyla karşılaşmalarının sürgün veya soykırım olarak nitelendirilmesinin, 
Türkiye’nin o dönemdeki yaşam koşullarını bilmediklerinden kaynaklanmaktadır. 1942 yıllarında, toplum 
refahını artıracak iktisadi kaynaklar, savaşta gerekli harp malzemelerine kaydığından, kamu hizmeti yok 
denecek kadar azdır. Aşkale ve çevresinde de yaşayan insanların temel ihtiyaçları sadece bedeni güçle 
yapılmaktaydı. 10 lira vergi borcu için 10 gün Kop Dağı’nda Varlık Vergisi mükellefleriyle çalışanlar olduğu 
söylenmiştir. 

Katılımcılar o dönem Aşkale ve çevresindeki kamu hizmetlerinin mahalli düzeyde gerçekleştiren birkaç 
faaliyetten ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Halkın belli başlı ihtiyaçlarından olan suyun, ortak olarak kullanılan 
üç çeşmeden evlerine sırtlarıyla taşıyarak sağlandığı, aydınlatma olarak gaz lambalarının kullanıldığı, gaz yağının 
da bulunmasının güç olduğu, gaz yağının muhtarlara verilen karnelerle sağlandığı, ulaşımın yürüyerek veya 
kağnı arabalarıyla yapıldığı, hayvanlarına yem bulamadıkları gibi, bunlar için ödenmesi gerekli vergiyi bedenen 
çalışarak ödedikleri, buğday, yağ, şeker, kumaş gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak seviyede bir ekonomiye 
sahip oldukları da ifade edilenler arasındadır. 

Eskişehir-Biçer Mezrasının sağlık hizmetlerinin de aynı şekilde olduğu, görevli tek doktorun bulunduğu, tüm 
hastalıklara aynı tedavi hizmeti verdiğini ve bunun da “standart bir hap” olduğu belirtilmiştir. 

Varlık Vergisi mükelleflerinin Aşkale halkı üzerindeki ekonomik etkisi mutlaka olmuştur. Ancak bu abartılacak 
boyutlarda değildir. Yerli halkın bazıları için bir kaç günlük ücret, onlarda kendi vergilerine gitmiştir, bir iki oda 
için kira geliri, bir miktar hizmet ve emtia satışı dışında daha çok sosyal etkileşim, karşılıklı bilgi alışverişi 
gerçekleşmiştir. Geliri/serveti çok olan vatandaş ile geliri hiç olmayan vatandaşlar aynı ortamları paylaşmak 
zorunda kalmışlardır. Bu uygulama ile Aşkale halkı için ilave bir iş alanı yaratılmamıştır. 
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Aşkale merkezinde ve çevre köylerinde bulunan küçük çiftçilerin; yumurta, süt, yoğurt, yağ gibi gıda 
maddelerini, ederinden biraz daha fazlasıyla Varlık Vergisi mükellefine sattıkları belirtilmiştir (1 yumurta 10 
para). Bu fark ulaşım zorluk bedelinden kaynaklanmıştır. Nakit para vermeleri, Aşkale halkının mükelleflere 
satmayı tercih etmesinin nedeni olduğu, bazen kendilerinin köyleri gezmeleri sırasında, bazen de Aşkale’de 
bulunan esnafla alış veriş yapmaları, küçük çapta da olsa ekonomiyi canlandırdığı, esnafın bu konuda oldukça 
hassas olduklarını, alınan ürünün rayiç bedelinden fazla bedele satmadıklarını özellikle belirtmişlerdir. 

Erzurum - Aşkale’den Eskişehir - Sivrihisar’a sevk edilen bir kısım mükellefin Biçer tren istasyon ve karayolları taş 
kırma, kar temizleme faaliyetlerinde çalıştığı, Biçer istasyonuna yakın 3 haneli yerleşim yerinden başka yakın 
köy bulunmadığı, mükelleflerin burada ki yol bakım ve düzenleme faaliyetini çadırlarda kalarak ve yemeklerini 
kendi imkanları ile yaptığı, Biçer mezrası toprak sahiplerinin evlerinde misafir edilenler olsalar bile, yeterli 
kalacak yer bulunamadığı, Biçer mezra yol yapım ve bakım faaliyeti için çevre illerden gelerek, yevmiye karşılığı 
çalışanların olduğu, bu işçilerin de kalacak yerler olmadığından, toprak üstünde yattıkları belirtilmiştir. Biçer’li 
katılımcı, çok sayıda çadır ve uzun dönemli kalan Varlık Vergisi mükellefi görmediğini belirtmiştir. 

4. Sonuç 

1929 - 30 Dünya iktisadi krizinden sonra, birçok ülke gibi Türkiye’de ekonomik politikaları devlet otoritesinin 
ağırlıklı olduğu bir yapı ile piyasayı düzenleme faaliyetleri gerçekleşmiştir. 1942 yılında Şükrü Saraçoğlu 
hükümeti tarafından 17 maddelik Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmış, savaş döneminde ortaya çıkan savaş rantı ile 
beslenmiş monopolcü piyasanın düzenlemesi hedeflenmiştir.  

Gelir ve servetin yeniden dağıtılmasında adaleti sağlamaya çalışan devlet, elit kesimi oluşturan Gayrimüslim 
vatandaşlara Varlık vergisi uygulanması, adalet yönünden dünya basınında ve yurtiçinde tartışmalara neden 
olmuştur. Oysaki Türk ekonomisinde büyük sermaye sahipleri, tüccarlar, sanayicilerin büyük çoğunluğu 
gayrimüslimlerden oluşması, bu kesimi doğal olarak Varlık Vergisi mükellefi haline getirmiş ve eleştirilerde bu 
konu göz ardı edilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Defterdarı Faik Ökte tarafından, 
yüksek karlı kazanç sahiplerini belirleyici cetvelinin yapılması ile Müslümanlar (M), Dönmeler/Sebataycılar (D), 
Ecnebiler/Levantenler (E), Gayri Müslimler/Azınlıklar (G) ile gösterilme çalışması yapılmış, bu çalışma malvarlığı 
belirlemede adres ve isimler tespit edilmiştir. Dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı ise İsmet 
İnönü’dür. Kanun 114.368 mükellefe uygulanmış, vergisini ödemeyen 2.057 kişi çalışma kamplarına 
gönderilmiştir. Bütçe açıkları ve savunma harcamaları için finans kaynağı arayışında, karaborsa ve vurgunculuğa 
karşı mücadelede her kesimin katılımını sağlayarak ulaşılması gerekliliği bir gerçektir. Halkın çoğunun yoksulluk 
sınırının altında olan ülkenin, çalışabilir nüfus sayısı da oldukça azdır.  

Piyasaya hakim olan kişiler, nakit para yerine, gayri menkul, mal stoku, altın vb. yatırım alanlarını seçmesi, 
tedavüldeki paranın azlığına sebep olmuş, enflasyon %300’lerde,  tarımsal ürünlerde, 4-5 misli artışa neden 
olmuştur. Devletin aldığı önlemlerden, Milli Koruma Kanunu, iç ve dış ticaretin denetlenmesi için Dış Ticaret 
Ofisinin kurulması 1943 tarihli Toprak Mahsulleri Vergisi gibi Varlık Vergisi de vergi olarak, dış dünyada da 
uygulanmış bir seçenektir. Savaş yılları boyunca servetten alınan vergi azalış göstermiş, ağır ekonomik koşullar 
içinde bulunan kişiler ile tüccar, büyük toprak sahipleri ve sanayicilerden oluşan, serveti elinde tutan kişilerle 
paylaştırılmasını gerekli kılmıştır. Varlık Vergisi Kanun metninde etnik ayrımcılık yaratacak içerik 
bulunmamaktadır. Uygulama aşamasında vergi vermekte çekimser davranan kişilere, basın aracılığı ile yapılan 
ve bununla birlikte hükümet yetkililerinin söylemleri, ileride oluşacak Millileştirme kapsamında 
değerlendirilmesine sebep olmuştur.  

Aynı zamanda vergi verilmesini sağlamak ve vergiye katılımı artırmak için basında, zorunlu çalışma 
bölgelerinden gerçeğinden daha ağır bir şekilde bahsedilmesi sağlanmış,  bu durum daha sonra istenmeyen ve 
dönülemez gerçek olarak kabul edilmiştir. 

Ellerinde nakit para yerine nerdeyse varlığının tamamını yatırım araçları ile değerlendiren mükellef, nakit olarak 
ödenmesi gereken vergiyi ödemek için mal varlığını paraya çevirecek yeterli zaman bulamamıştır. Sürenin 
darlığı ve mükelleflerin nakit yetersizliği tarh edilen vergiye itirazların çok sayıda olması sonucunu doğurmuştur. 
Vergi görevini yerine getirmeyen mükellefin mallarına haciz konularak, satışının gerçekleştirilmesi ile ödenmesi 
sağlanmıştır. Buna rağmen vergisini bir ay içinde ödemeyen mükellefin, belediye hizmetlerinde ve genel 
kabiliyetlerine göre bedeni çalışarak ödenmesi gerçekleştirilmesi kararı üzerine çalışma yerlerine sevkiyatlar 
başlamıştır. 
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Vergisini vermeyen yükümlüler, Aşkale’de bulunan transit yolların kar temizleme ve düzeltme çalışmalarına 
katılarak bedeni çalışma yoluyla vergilerini ödemeleri öngörülmüştür. Aşkale ve çevresinde çeşitli vergilere tabi 
yerli mükelleflerin de yol temizleme ve düzenleme işlerinde, bedeni vergi olarak çalışarak vergilerini ödediği 
belirlenmiştir. Varlık Vergisini ödeyemeyen mükellefler ile diğer vergi mükelleflerinden olan yerli halkın aynı 
yerlerde çalışmış olmasına rağmen, hiçbir basın ve Varlık Vergisi başlığı altında yayınlanan yayınlar bu durumun 
varlığından bahsetmemiştir.  

Varlık Vergisi mükellefleri, temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını yerli halkın piyasa fiyatına bazen de piyasa fiyatının 
üzerinde vermesi ile sağlamışlardır. Birçok yerleşik kişi evlerinin mimari yapısını değiştirerek, oda ayırmış ve 
mükellefe kira karşılığı vermiştir. Mükellefin çalışmadığı günlerde, Aşkale halkının rehberliğinde çevre köyleri 
gezerek, kendi usullerince hayvan kesimi için canlı hayvan satın almışlar, ve usullerine göre pişirip yemişlerdir. 
Mükelleflerin bir kısmı da çalıştığı yerlere yakın köylerde, misafirperverlikle karşılanmış, köy odalarında, 
muhtarın evinde ve toprak sahibi kişilerce konuk edilmiştir. 

Erzurum iline bağlı olan, Kandili, Aşkale, Pırnakaban ve Kop Dağı yol temizleme ve düzeltme faaliyetlerinde 
çalışan mükellef sayısı, yerli halkça en fazla toplam 400 kişi olabileceği belirtilmiştir. Kış şartlarının ağır olduğu 
bu çevrede, Aşkale ve Pırnakaban’da bulunan mükellefler, Kandilli ve Kop Dağı’nda bulunan mükelleflere göre 
daha iyi yaşam şartları ile çalışmışlardır. 

Varlık Vergisi mükelleflerinin Aşkale halkı üzerindeki ekonomik etkisi olsa da, bu abartılacak boyutlarda  
değildir. Yerli halkın bazıları için bir kaç günlük ücret, bir iki oda için kira geliri, bir miktar hizmet ve emtia satışı 
dışında daha çok sosyal etkileşim, karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleşmiştir. Bu uygulama ile Aşkale halkı için ilave 
bir iş alanı yaratılmamıştır. 

Aşkale merkezinde ve çevre köylerinde bulunan küçük çiftçilerin; yumurta, süt, yoğurt, yağ gibi gıda 
maddelerini, ederinden biraz daha fazlasıyla Varlık Vergisi mükellefine sattıkları belirtilmiştir. Nakit para 
kullanmaları, Aşkale halkının mükelleflere satmayı tercih etmesinin nedeni olduğu, bazen kendilerinin köyleri 
gezmeleri sırasında, bazen de Aşkale’de bulunan esnafla alış veriş yapmaları, küçük çapta da olsa ekonomiyi 
canlandırdığı, esnafın bu konuda oldukça hassas olduklarını, alınan ürünün rayiç bedelinden fazla bedele 
satmadıklarını özellikle belirtmişlerdir. 
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Düzensiz Göçmen Kimliği ve iletişim Sorunları 

Coşkun DOĞAN 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Mehmet Akif Ersoy Yerleşkesi 22030 Edirne, 
coskundogan2002@yahoo.de 

 
Özet: Dünya üzerinde birçok dengenin değişmesi özellikle üçüncü dünya ülke vatandaşlarını yaşamsal anlamda etkilemiştir. 
Bu coğrafyalarda yaşayan insanlar, vatandaş bağı ile ait oldukları ülkelerini terk ederek, kendileri için, daha iyi yaşam 
olanakları bulabileceklerini düşündükleri sosyal, ekonomik ve siyasal koşulların olduğu hedef ülkelere göç etmektedirler. 
Göçmenlerin, daha iyi yaşam arzusu, onların tehlikelerle dolu, bazen de dramatik olayların meydana geldiği göç yollarına 
başvurulmasına neden olmaktadır. Ayrıca son yüzyıl içerisinde teknolojinin hızla gelişmesi, bununla birlikte iletişim ve ulaşım 
olanaklarının artması, buna paralel bir de dünya devletlerinin birçoğunun siyasi rejimlerinin değişmesi, düzensiz göçmen 
hareketlerini hızlandırmıştır.    

Göçmenlerin bir bölümü, devletlerin kendi ülke topraklarına girişe yönelik belirledikleri kurallara uymadan, yasa dışı 
yollardan sınırları, özellikle kara veya deniz yoluyla aşarak yabancı ülkelere giriş yapmaktadırlar. Düzensiz Göçmen 
konumuna düştükleri yabancı ülkelerde aileleri ile birlikte,  her yönüyle korumasız duruma düşmektedirler. Yaşam 
koşullarının bilinmediği göç edilen hedef ülkelerde, düzensiz göçmenlerin başta sağlık olmak üzere, barınma, hukuk gibi en 
temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bunun yanında geldikleri ülkenin kamu düzeninin korunması açısından, 
Düzensiz Göçmenlerin içerisinde bulunduğu topluma uyumu konusunda bilgilendirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu 
anlamda dilsel sorunların ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir iletişim kurulması bir gerekliliktir.  

Bu çalışmada; Düzensiz Göçmenlerin geldikleri hedef ülkelerde kaldıkları sürece hem kendilerinin hem o ülke düzeni 
açısından oluşabilecek sorunlarının belirlenmesi ve insanlığın ortak değerleri çerçevesinde çözümü için iletişimin hayati 
derecede önemli olduğu vurgulanacaktır. Ayrıca, düzensiz göçün birlikte karşılaşan farklı kültürlerin, bir arda uyum içerisinde 
kalmalarını sağlayacak, her iki kültürü ve dili bilen yetişmiş kimselerin olması gerekliliği, nitel bir araştırma şeklinde 
yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.   

Anahtar Sözcükler: Düzensiz Göçmen, İletişim, Farklı Kültürler  

1. Giriş 

Günümüz dünyasının kavimler göçü sayılabilecek göç dalgası bütün ülkeleri etkileyecek duruma gelmiştir. 
Özellikle ekonomik anlamda gelişmiş batı ülkelerine yönelik göç hareketleri, tüm ülkelerin kamu düzenlerini de 
tehdit edecek noktaya ulaşmıştır. Çeşitli sorunlar nedeniyle yaşanan kitlesel göçler, beraberinde büyük sorunları 
da ev sahibi olan hedef ülkelere de taşımıştır. Göçün düzensizliği, hedef ülkeleri kendi sınırlarında önlemleri 
artırarak, bir takım siyasal ve hukuksal yaptırım içeren önlemler almaya yöneltmiştir. Düzensiz göçe karşı alınan 
bu önlemler, göç hareketlerini azaltacağı veya ortadan kaldıracağı yerde, aksi etki yapmış gibi göçleri daha çok 
artarak tetiklenmesine neden olmuştur.  

Ait oldukları ülkelerden başka ülkelere giderken gerekli yasal prosedürleri yerine getirmeden izinsiz olarak 
yabancı bir ülkenin topraklarına girmek, orada yasal olmayan bir şekilde kalmak veya o ülke topraklarını transit 
geçiş için kullanmak “Düzensiz Göçmen Hareketlerini” oluşturmaktadır. Özellikle savaş nedeniyle oluşan 
düzensiz göç hareketlerinde hedef ülkelere ulaşmak istenirken istenmeyen birçok dramatik olay yaşanmaktadır. 
Bunun başlıca nedeni düzensiz göçmenlerin, kendi ülkelerini veya transit geçiş yaptıkları ülkeleri terk ederken 
tercih ettikleri kaçış araçlarıdır. Bu nedenle bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı haline gelmiştir.  

Ülkelerini izinsiz şekilde terk eden “Düzensiz Göçmenler” kısa sürede amaçlarına ulaşmak ve geleceğe dair 
planlar yapabilmek için, göç düzensizliğinin beraberinde getirdiği yasal olmayan yollara da başvurarak, 
bulundukları ülke kamu düzenlerini de bozmaktadırlar. Düzensiz Göçmenler, göç esnasında kaçakçılarla işbirliği 
yapmak zorunda kalmaktadırlar, veya insan ticareti işine girmekteler. Suç oranlarının artmasına neden 
olmaktadırlar. Ekonomik olarak zor duruma düşüncede kaçak olarak çalışma zorunda kalarak, zarar 
görmektedirler.  

Düzensiz Göçmenler geldikleri ülkelerden sadece kendileri gelmemekte, kendi yaşamsal deneyimlerini de 
beraberlerinde getirmektedir. Bulundukları ülkelerde, kendilerine ait kültürel değerleri yaşamak, unutmamak 
ve devam ettirmeleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde en büyük hakları olduğu bilinmektedir. 
Bu anlamda salt kendi temel isteklerini ifade etmeleri için basit iletişim ihtiyaçları yeterli olmayacaktır. Düzensiz 
Göçmenlerin, ait oldukları kültürel öğeleri devam ettirmeleri ve gerekli olanakların sunulması için, yanlış 
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anlamaları bertaraf etmek için her iki kültürü de tanıyan, kamu görevlisi kimselerin etkin rol oynaması 
gerekmektedir.  

Düzensiz Göç olgusunun tüm karmaşık ve çok boyutlu yapısı, yaşanılan deneyimlere göre, ev sahibi ülkelerin 
aldıkları güvenlik önlemleri ile çözülmesi yeterli olmamaktadır. Karmaşık sorunların çözümüne katkı sağlayacak 
politikaların başında Düzensiz Göçmenlerin hedef ülkede iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması gelmektedir. 
Bu düşünceden hareketle; ev sahibi ülkelerin salt kamusal alanlarda çevirmen hizmeti vermek yerine; yetkin 
kimselerin, düzensiz göçün beraberinde getirdiği sorunların temeline inerek dilsel ve kültürel arabuluculuk 
görevini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bunun için, göç temelli bir eğitim almış çok kültürlü bireylerin 
yetişmesi için gerekli olanakların sağlanması gerekmektedir. 

2. Göç ve Düzensiz Göçmen Tanımı  

Toplumların, dünya coğrafyası üzerinde çeşitli nedenlerden ötürü insanlık var olduğundan bu yana küçük ve 
büyük çaplı yer değiştirmeleri söz konusudur. Göç, olarak adlandırılan bu yer değiştirmeler, uluslararası veya 
aynı ülke toprakları içerisinde olabilmektedir. İnsanlar doğup büyüdükleri ve yaşam deneyimleri kazandıkları 
toprakları terk ederek farklı, kültürler ve topraklar üzerinde yaşam mücadelesi içerisine girmektedirler. Göç 
olağan bir süreç içerisinde olmamakta, ne zaman ne şekilde olacağı belli olmayan bazen de dramatik olaylarla 
birlikte olmaktadır. Göçle ilgili benzer tanımların bulunabileceği bir çok kaynak vardır. Ancak; Birleşmiş Milletler, 
“Göç” olgusunu şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Göç, “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet 
içinde bir yerden başka bir yere gitmesi” olarak tanımlanmakta ve süresi, yapısı ve 
nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirmesi sonucunu doğuran nüfus 
hareketleri bu kapsama dâhil edilmektedir. Söz konusu yer değiştirme hareketleri 
gönüllü ya da zorunlu sebeplerle gerçekleşebilmektedir. Silahlı çatışmalar, doğal 
afetler, siyasal veya ekonomik sebeplerle milyonlarca insan doğup büyüdüğü 
toprakları terk etmektedir” (BM Küresel Göç İstatistikleri, 
http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm).  

Göç her zaman ülkelerin kendi topraklarına yabancıların girmesine yönelik yasal olan yollarla olmamaktadır. 
Yasal olmayan yollardan gelen göçmenlerle ilgili “Mülteci, Sığınmacı ve ya Düzensiz Göçmen” gibi birçok 
terimler kullanılmaktadır. Çoğu zaman bu terimler birbirlerinin yerine de kullanılmaktadır. Halbuki her biri 
uluslararası hukuk alanında farklı olarak değerlendirilmektedir. Düzensiz Göçmen terimi; geldiği ülkede kalmak 
için yasal hakkı bulunmayan kişiler için kullanılmaktadır. Bir kimsenin düzensiz göçmen statüsüne düşmesi 
sadece kaçak yollardan gelmek yerine; geldiği ülkede de kaçak duruma düşerek gerçekleşebilir. Bu anlamda ILO 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) Düzensiz Göçmen kavramını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır. 

"Bulundukları ülkelere yasal izne sahip olmadan giren ve çalışan kişiler yasadışı, 
gizli, kağıtsız ya da düzensiz olarak damgalanmaktadırlar. ‘Yasadışı göçmenler' 
ifadesinin, normatif bazı çağrışımları, yan anlamları vardır ve bir suçun işlendiği 
fikrini taşımaktadır." demektedir.. (ILO, Küresel Ekonomide Göçmen İşçilere Adil 
Muamele (Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, 
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf). 

Son zamanlarda özellikle Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke, sadece Düzensiz Göç alan bir ülke olmaktan 
çok, aynı zamanda Düzensiz Göçmenlerin transit ülke olarak kullanmak istedikleri bir konumda bulunmaktadır. 
Düzensiz Göçmenler özellikle refah düzeyi iyi ve devletin vatandaşlarına daha fazla sosyal haklar verildiği 
Avrupa Birliği ülkelerini tercih etmektedir. Amaçları bu ülke topraklarına yerleşmek ve bu haklardan 
faydalanmaktır. Bunun için yasal olmayan yolları tercih eden Düzensiz Göçmenler Amnesty mülteci raporunda 
şu şekilde tanımlanmıştır.  

“Düzensiz Göçmen”, geldiği ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişiler için 
kullanılır. Ancak bu, tüm düzensiz göçmenlerin bulundukları ülkede resmi olmayan 
bir şekilde veya belgeleri olmadan kaldıkları anlamına gelmemektedir. Örneğin, bir 
ülkeye çalışmak amacıyla insan tacirleri tarafından getirilen kişilere genellikle 
kaçakçılar tarafından sahte belgeler sağlanmaktadır. Bir göçmenin statüsü birkaç 
şekilde düzensiz hale gelebilir. Bu bazen dikkatsizlik nedeniyle yaşanabilirken; bazen 
keyfi ve adil olmayan nedenlerle de bir kişi düzensiz göçmen durumuna düşebilir. 
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Tek bir yolculuk sırasında dahi, bir göçmen, hükümetlerin yürüttüğü politikalara 
veya vize düzenlemelerine göre düzensiz göçmen statüsüne girip çıkabilmektedir. 
Belgesiz göçmen terimi ise bir ülkeye yasal yollarla giriş yapmak veya o ülkede 
kalmak için gerekli belgelerden yoksun kişiler için kullanılır”. 
(http://www.amnesty.org.tr/uploads/Docs/986_multeciraporu936.pdf). 

Yasal olmayan göç eden kimselerle ilgili kullanılan Mülteci ve Sığınmacı terimleri, Düzensiz Göçmen teriminden 
oldukça farklı anlam içermektedir. Mülteci Türkiye’de sadece Avrupa ülkelerinden gelen, ülkesine birçok 
nedenden ötürü geri dönemeyen ve vatansız durumuna düşen kimseleri kapsarken; diğer ülkelerde tüm ulus ve 
ülkelerden göç eden  kimseler bu statüde değerlendirilmemektedir. Mülteci Ankara Barosunun yayınladığı 
makalede şu şekilde tanımlanmıştır. 

“Mülteci;  Söz konusu Kanunun 61. maddesine göre mülteci (refugee) şu şekilde 
tanımlanabilir:“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişi...” 
(http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf). 

Ankara Barosunun bu makalesinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Sığınmacı ile ilgili herhangi 
bir tanımlamanın yapılmadığı, bunun yerine Kanunda “sığınmacı” kavramı yerine “şartlı mülteci” kavramının 
kullanıldığı belirtilmektedir. Sığınmacı terimi de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

“1994 tarihli mülga Yönetmeliğin 3. maddesine göre sığınmacı (asylum-seeker) şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “ırkı, dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya 
siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden 
istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu 
yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen ya da 
korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı” 
(http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf).  

Yabancı bir ülkede Düzensiz Göçmen durumuna düşmek kısaca; Yasal olmayan yollardan yabancı ülke 
topraklarına izinsiz giriş yapmak, uluslararası antlaşmalar dışında yabancı ülkeye giriş koşullarını yok saymak, 
çiğnemek veya normal yasal giriş yaptıktan sonra o ülkede kalış süresini yani vize süresini geçirmek anlamına 
gelmektedir. 

3. Düzensiz Göç Nedenleri ve Türleri  

Anadolu toprakları tarih boyunca coğrafi ve stratejik konumu gereği çeşitli nedenlerden ötürü bazen batıdan 
bazen doğudan gelen kitlesel göç hareketlerine sahne olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da 
göçler devam etmiş, bazen Türkiye göçmenlerin son durakları olmuş ve onlara ev sahipliği yapmış, bazense bir 
bekleme odası şeklinde birkaç ay kaldıktan sonra başka ülkelere gitmişlerdir. Bugün ise halen, düzensiz göç 
hareketlerinden etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ancak göç olgusu dünyanın tüm ülkelerinin 
sorunu haline gelmiştir.  

İçduygu’nun 1997 ve 2003 UGÖ (Uluslararası Göç Örgütü) için hazırladığı göç raporlarında (Karaçay 2005) 
Türkiye birçok kez düzensiz göç dalgalarıyla karşı karşıya gelmiştir. Bunlardan birincisi; 1979-1987 yılları arsında 
İran’da gerçekleşen rejim değişikliğinden kaçanların oluşturduğu düzensiz göçtür; ikincisi; 1988-1993 yılları 
arasında ise, önce Bulgaristan ve Körfez krizi ile birlikte Irak’tan gelen düzensiz göçmenler ve ardından doğu 
blokunun yıkılmasıyla birlikte ekonomik amaçlı gelen düzensiz göçmenlerdir. 2000’li yıllar da ise Kosova’da 
meydana gelen savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Arnavutlardır. Bunun dışında ise yine o yıllarda birçoğu 
Ortadoğu ülkeleri, Asya ve Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin yasal olmayan yollardan transit geçiş için 
Türkiye topraklarını kullandıkları görülmüştür.  

Bilindiği gibi en sonuncusu ise bilindiği gibi, 2011 de Suriye’de başlayan savaş nedeniyle oluşan ve halen devam 
düzensiz göçmen hareketleridir. Milyonlarca Düzensiz göçmen statüsündeki Suriyeli Türkiye’de bulunmaktadır. 

http://www.amnesty.org.tr/uploads/Docs/986_multeciraporu936.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf
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Bazıları, ülkelerine geri dönmemek için yerleşme yolunu seçerken, bazıları ise Türkiye’yi batı ülkelerine transit 
geçiş için kullanmak için gelmişlerdir. Düzensiz göç kavramı farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Bu anlamda 
Uluslararası Göç Örgütü tarafından Türkiye’de yayımlanan İçduygu,A. ve Aksel, D.B.’nin (2012) hazırlamış 
oldukları “Türkiye’de Düzensiz Göç” araştırmasında Düzensiz Göçmen Modelleri veya Türleri aşağıda ki 
şekillerde oluşturulmuştur. 

3.1. Transit Göçmenler  

Transit göçmenler, başka bir ülkeye, genellikle daha gelişmiş bir ülkeye ve çoğunlukla Avrupa’ya seyahatleri 
sırasında Türkiye topraklarını kullanan kişilerdir. Yakalanan kişilere ilişkin eldeki istatistikler göç güzergâhları 
hakkında fazla bilgi sağlamamaktadır. Batı ülkelerine yakalanmadan hızlı bir şekilde geçiş için, farklı ve en kolay 
noktaları seçmektedirler. Bazen bu tercihleri dramatik olan sonuçları da beraberinde getirmektedir. Türkiye 
üzerinde ne kadar “Düzensiz Göçmenin” transit olarak batıya geçtiğini sayısal olarak kesin belirlemek oldukça 
zor olacaktır. Ancak İl Göç İdare Müdürlüklerinin kayıt altına aldıkları yakalanan kimselerin menşe ülkelerine 
dayalı olarak transit göçün hacmini tahmin etmek mümkün olabilir. 

3.2. Döngüsel Göçmenler 

Döngüsel (ya da dairesel) ve çalışma amaçlı göç ile ekonomik imkânlar arayışıyla Türkiye’ye çok defa seyahat 
eden kişilerin hareketliliklerini kast edilmektedir. Bu, göçmenlerin çoğu Türkiye’ye yasal yollarla girmelerine 
rağmen, ya kalış koşullarını ihlal etmeleri ya da vize sürelerini aşmaları nedeniyle düzensiz bir göç tipi olarak 
değerlendirilebilir. Bu model altında iki grup sınıflandırılabilir:  

a) Döngüsel ticaret, bavul ticareti, ticaret turizmi ve alışveriş turizmini içeren döngüsel göç ile; 

b) Göçmenlerin hizmetçi, seks işçisi, inşaat işçisi, tarım işçisi ya da sağlığa zararlı koşullar altında az maaşlı 
çalışan işçiler olarak kaçak bir şekilde istihdam edildikleri kayıt dışı iş piyasası için yapılan göçtür. 

Düzensiz dairesel göçmen hareketleri, çoğu kez eski Sovyetler Birliği’nin vatandaşlarının 1990’lı yıllarda 
yaptıkları eylemlerde görülmekteydi. 

3.3. Sığınmacı ve Mülteci Hareketleri 

Çoğu sığınmacı ve mülteci, mülteci statüsü alana ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilene dek, devlet tarafından 
sağlanan geçici koruma kapsamında Türkiye’de geçici olarak kalabilirler. Sığınmacıların konumu, düzensiz 
göçmenlerin konumundan çok farklı olsa da, sığınmanın niteliği ve modelleri çoğu zaman düzensiz göçle 
bağlantılıdır. Örneğin her iki grup da sıklıkla kaçakçılarla ya da tacirlerle birlikte düzensiz sınır geçişlerine iştirak 
ederler ve bu aşamada çeşitli göçmen gruplarının statüsü henüz belirlenememektedir. Bu aşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır: 

Bilindiği gibi Türkiye Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ni 1961 
tarihinde onayladı. 1967 yılında Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol’ü de 
onayladı. Ancak Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama ilkesini 
sürdürmeyi seçti. Yani buna göre; Türkiye Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak 
kabul etmiyor. Avrupa dışından gelenlerin üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de kalmasına izin verilmektedir 
(http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/45516--Multecilerin-Hukuki-
Durumuna-Dair-Sozlesme.pdf Erişim Tarihi 28.09.2015) 

4. Türkiye’nin Düzensiz Göç Politikaları İçerisinde İletişim 

Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik “Düzensiz Göç” hareketleri oldukça artmıştır. Göçe kaynak 
olan özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden istediği düzeyde ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel koşulları 
bulamayan kişi veya topluluklar, daha iyi koşulların olduğu ülkelere göç etmeye başlamışlardır. Göç yolu 
üzerinde bulunan Türkiye bu nüfus hareketliliğinden oldukça etkilenmiştir.   

Türkiye’nin güney sınır komşusu olan Suriye’den gelen kitlesel göçlere paralel olarak, doğrudan Başbakanlığa 
bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Resmi Gazetede 11 
Nisan 2013’de (El Nasharty 2015) yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Bundan tam bir yıl sonrada İl Göç İdare 

http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/45516--Multecilerin-Hukuki-Durumuna-
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/45516--Multecilerin-Hukuki-Durumuna-
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Müdürlükleri kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Bir koordinasyon merkezi olarak Göç İdaresi Müdürlüğü, 
Düzensiz göçle ilgili yapılacak mücadelede özellikle kolluk güçleri ve diğer kamu kurum ve kuruşları ile işbirliği 
yapmaktadır. Ayıca Göç İdaresi Müdürlüğünün görev alanları içerisinde, yerel yönetimler, Düzensiz Göçmenlere 
yönelik kurulmuş ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları vardır.        
Türkiye’ye göç eden Suriyeli Düzensiz Göçmenler, diğer ülkelerden gelen kimselerden farklı bir konumda 
değerlendirilmiştir. Bu anlamda kendilerinin Türkiye’de bulundukları sürece her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 
Türk Devleti tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Suriyeli Düzensiz Göçmenler için “Geçici Koruma” kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanuna göre: 

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısının 2 milyona yaklaşmasıyla önemi son derece 
artan “geçici koruma” statüsüne ilişkin olarak 13 Ekim 2014 tarihli ve 2014/6883 
sayılı “Geçici Koruma Yönetmeliği” yayımlanmıştır 
(http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-1/03.pdf). 

Düzensiz Göçmen olarak Türkiye’ye gelen kimselerin (özellikle Suriyeliler) kayıt altına alınması sürecinde her 
biriyle ayrı ayrı mülakat yapılmaktadır. Bu mülakatlar gizli olur ve kişilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmesi 
sağlanmaktadır. Gerekli hallerde gözlemci avukatlar da katılabilmektedirler. Bu işlemlerin iletişimsel açıdan 
gerçekleştirilebilmesi için, her iki dili ve kültürü iyi bilen tercümanlara ihtiyaç vardır. Bu tercümanlar eşliğinde 
bu mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamada iyi bir iletişimin gerekliliği konusunda El Nasharty şunları 
söylemektedir: 

Başvuru sahibi ve mülakat yapan görevliler ile iletişim sağlanabilmesi için tercüman 
da mülakata katılabilir. Kişilerin özel durumu, yaşadıkları ve travmaları göz önünde 
bulundurularak konuşmaların gizliliğine özen gösterilir. Kararın doğru alınabilmesi 
için kişilerin birbirini anlaması, söylenenler hakkında ekleme, özetleme yapılmaması 
önemlidir (El Nasharty 2015:87). 

Düzensiz göçmenlerle ilgili Türkiye’de kamu hizmetlerinden (Hukuk, Sağlık; Barınma, Eğitim gibi) 
faydalanabilmeleri ve talepleri doğrultusunda doğru yönlendirilebilmeleri için dilsel engellerin ortadan 
kaldırılması gereklidir. İşte iletişimin gerekliliği de burada çok önemlidir. Düzensiz Göçmenlerin hak ve 
yükümlülüklerini bilmeleri, aynı zamanda Türkiye’nin iç güvenliği içinde önemlidir. Düzensiz Göçmenlerin kamu 
düzenini bozmadan yaşamlarını uluslararası insan hakları çerçevesinde devam ettirebilmeleri açısından doğru 
iletişim büyük rol oynamaktadır. El Nasharty bu konuda şunları söylemektedir: 

Ayrıca ülkemizden uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılara müracaatları 
esnasında ilgili mevzuatımız gereği takip edilecek usuller, başvurunun 
değerlendirilmesi, hak ve yükümlülükleri, bu yükümlülükleri nasıl yerine getireceği, 
bu bu yükümlülüklere uymaması halinde ortaya çıkabilecek muhtemel yasal 
sonuçlar ve itiraz usulleri hususunda kayıt esnasında kendilerine anlayacakları 
dillerden hazırlanmış olan bilgilendirme formları ile ya da tercümanlar aracılığı ile 
anlatılarak imzalatılır (El Nasharty 2015:87). 

Düzensiz Göçmenlerin kendi ülkelerini terk ederek hedef ülkelere giderken izledikleri yollarda, insani 
ihtiyaçlarının karşılanması için, bulundukları sahada iletişim kurabilmeleri çok gereklidir. Aksi halde dramatik 
olayların olabilmesi kaçınılmazdır. Salt dili bilmek yerine, o sahada çalışan görevlilerin ilgili göçmenlerin kültürel 
değerlerini de bilmeleri, göçmenlerle etkin iletişim kurulabilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Düzensiz Göçmenlerle ilgili Türkiye’nin uyguladığı göç politikası ile ilgili en son uygulamalardan biri de 8 Mart 
2016 tarihinde AB Türkiye ile bu konuda yapılan anlaşmadır (dünyagazetesi). Antlaşmanın içeriği, Türkiye ve AB 
ülkeleri arasındaki mülteci trafiğinin düzenli bir hale sokulması şeklindedir. Yani, Düzensiz Göçmen olarak giriş 
yapan ve yasal yollardan giriş yapsalar bile kaçak durumuna düşen kimselerin, bu anlaşmaya göre transit olarak 
geçiş yaptığı ülkeye iade edilmesini öngörülmektedir. Yani Türkiye üzerinden AB’ye giriş yapan Düzensiz 
Göçmenler her durumda geri iade edilecektir.  

Henüz tam anlamıyla bir çözüme kavuşturulamayan ve devam etmekte olan Düzensiz Göç sorunu sürecinde; 
Göçmenlerin uluslararası korumada iletişimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu sorunun çözülmesinde 
en büyük anahtarın aslında dilsel iletişim olduğu aşikardır.   
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5. Düzensiz Göç Olgusunda İletişimin Gerekliliği 

İletişim, insanoğlu var olduğundan bu yana, sosyal yaşamın gereği olarak en büyük ihtiyaçlardan biri olmuştur. 
Konuşma yetisine sahip insanoğlu iletişimi genelde dilsel olarak yapmaktadır. Toplumların var olduklarından bu 
yana yaşadıkları bütün deneyimler ve yaşamsal birikimleri de dil aracılığı ile gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. 
Karşılıklı iletişim esnasında kişiler farkında olmasalar bile, dialoglarını bu bu birikimlerin zemini üzerinde 
oluşturmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında iletişim kurulurken toplumsal norm ve değerlerin rol oynadığı 
görülmektedir. İletişim kuran ilgili kişi veya toplumların, karşısındakilerle ilgili kötü deneyim ve ön yargıları 
olabilir. Bunları yok etmenin en kolay yolu sağlıklı bir iletişim yolu bulmaktan geçmektedir. 

İletişim kuran kişi ile iletişim kurulan kişi veya kişilerin bulundukları ortam çok önemlidir. Özellikle göç 
esnasında istenmeyen birçok sorunlarla uğraş verilirken, sağlıklı bir iletişim bağlantısından söz etmek pek olası 
değildir. Bu nedenle, sözlü iletişimin geçekleştirildiği kültürel ve fiziksel koşullar iyi bir iletişimin geçekleşmesi 
açısından ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda iletişim kurulan alıcının ortamının önemi iletişim açısından 
aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.  

İletişimin kültürel boyutunda ele alınması gereken bir başka önemli nokta da iletişim 
sürecinin diğer ucundaki alıcının durumudur. Alıcının gereksinimleri, inançları, 
tutumları, kanıları, kişisel bir takım ilişkileri ve içinde bulunduğu ortam, kısacası 
içinde yer aldığı kültürel ortam hep birlikte var olan, biçimlenen ve en önemlisi de 
birbirine bağlı olan öğelerdir (www.frmartuklu.org/konu ).  

Farklı ülke topraklarında yaşamayı tercih eden insanlar, sadece o yerlere kendi bedenlerini getirmemekte, aynı 
zamanda kültürel birikimlerini de beraberinde götürmektedir.   Yani, göç, farklı kültürleri bir araya getiren ve bir 
arada yaşama şansı sağlayan bir olgudur.  Böyle bir durumda kültürlerarası iletişimin olmaması olanaksızdır. 
Farklı toplumların bir Kültürel çeşitliliğin ve toplumsal değişimin temelleri yine iletişim aracılığı ile mümkün 
olacaktır. Bu anlamda Parekh şöyle demektedir: 

Kültürlerin Çeşitliliği bizi kendi kültürümüz içindeki çeşitlilikten de haberdar eder. 
Kültürler arasındaki farklılıkları görmeye alıştığımızda, bunları kendi kültürümüz 
içerisinde de arar ve bunlara adil davranmayı öğreniriz. Kültürümüzün farklı 
etkilerin sonucu olduğunu, farklı düşünce biçimlerini barındırdığını ve farklı 
yorumlara açık olduğunu kavrarız (Parekh 2002:215) 

Farklı kültürlerin iyi bir iletişim içerisinde olmaları, her bir kültürün arka planını tanımak gerektirir. Yeterli dilsel 
arabuluculuğa ve kültürel bilgiye dayandırılmayan iletişim yanlış temelli anlamalara yol açabilir. Farklı kültüre ait 
toplumlar arasında çatışma kaçınılmaz hale gelebilir. Bunu önlemek için, farklı kültürleri tanıyan, dilsel 
arabuluculuk yapabilen yetkin “Toplum Tercümanlarına” gerek duyulmaktadır. Kültürler arası iletişim 
sorunlarını belirleyerek ortak bir anlayış sağlayabilmek, dilsel ve kültürel arabuluculuk yapacak Toplum 
Tercümanlarının görevidir. Farklı kültürler arsında güvensizlik sorun da yine iletişim yoluyla çözülebilir.  

6. Sonuç 

Göç olgusu karmaşık bir süreci içermektedir. Göçü sadece itici ve çekici nedenlerinden yola çıkarak incelemek 
yanlış olacaktır. Asıl göçün sonuçlarının beraberinde getirdiği sorunlar açısından değerlendirildiğinde, göç 
olgusu uzun bir sürece yayılmaktadır ve göç alan ülkelerin bu anlamda ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel 
dönüşümleri hesap etmeleri gerekmektedir. Göç kavramını uzun bir süreç olarak ele almak ve çözümlemek 
daha sonra doğabilecek sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Göçle ilgili olayların birbirleriyle olan ilişkileri 
de ayrıca incelenmedir.  

Göçün en büyük nedenleri sadece savaş, etnik sorunlar, doğal afetler zorunlu göç değil, bugün gönüllü göçe de 
davet çıkaran küreselleşmedir. Küreselleşme ile birlikte göçü mümkün kılabilecek ulaşım ve iletişim olanakları 
da artmıştır. Bu da bir yerde kötü koşullardan iyi koşulların olduğu ülkelere göç olgusunu tetiklemiştir. Bu 
açıdan bakıldığında göç veren, göç alan ve ya transit geçiş ülkesi olarak tüm dünya ülkeleri “Göçmen” sorunu ile 
karşı karşıya gelmiştir. Göç olgusunda en büyük sorunlardan bir tanesi de, göçün düzenli veya düzensiz şekilde 
gerçekleşmesidir. Dünyada yaşanan her türlü kötü koşullardan ötürü göçler, düzensiz şekilde yaşanmaktadır. Bu 
durum, tüm dünya ülkeleri için her alanda tehdit oluşturduğundan, çözümü konusunda da her ülkenin katkıda 
bulunması beklenmektedir. 

http://www.frmartuklu.org/konu
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Özellikle her alanda zorlukların yaşandığı üçüncü dünya ülkeleri kaynaklı olan büyük düzensiz göç dalgasının 
sona erdirilmesi için farklı ulusların iletişim içerisinde olmaları çok önemlidir. Göçün beraberinde getirdiği ve 
sonrasında getireceği tüm sorunları çözümü iletişimden geçmektedir.  

Göçle birlikte farklı kültürler hedef ülkelerde buluşmakta ve bir arada bulunmak zorunda kalmaktadır. bir araya 
gelmesinin en büyük nedenidir. Kültürlerin bir arada varlıklarını sürdürebilmeleri, kültürler arası iletişimle 
mümkün olmaktadır. Her kültürün içeriğinin bilinmesi, dilsel engellerin ve kültüre bağlı önyargıların ortadan 
kaldırılmasına bağlıdır. Bu anlamda, sadece dilsel aracılık yapan tercümanların yerine, dilsel iletişimin yanında 
kültürel arabuluculuk yapabilecek “Toplum Tercümanlarının da” görevlendirilmesi gerekmektedir. Kültürel 
iletişimsizlik, yanlış anlamalar ve kültürler arası çatışmalara neden olabilir.  

Düzensiz göçle bir arada bulunmak zorunda kalana toplulukların hem yaşamsal hem de kültürel bağlamda 
sorunlarının ortaya konarak, çözüme kavuşturmak, bulundukları hedef ülke kamu yönetimi açısından da 
önemlidir. Çözülemeyen düzensiz göçmen sorunları, aynı düzensizlikle, bulunulan ülke içerisinde yansıyacaktır. 
Bu nedenle, düzensiz göçmenlerin kamusal alanla ilgili de sorunlarının öncelikli olarak belirlenerek, çözüm 
yollarının bulunması gerekmektedir. Bu konuda da düzensiz göçmenlerle iyi iletişim kurabilecek ve onların 
kendilerini iyi ifade edebilmeleri için güvenebilecekleri, kültürel arabuluculara ihtiyaç vardır.  

Her nerede göç varsa, orada iletişim gereklidir. Aksi halde hem göçmenler hem de göç alan ülkeler bu süreçten 
zarar görebilirler. Dünyada göç çeşitli nedenlere bağlı olarak kaçınılmaz bir olgudur. Bu açıdan, devletlerin göç 
sorunlarına iletişim bağlamında çözüm projeleri oluşturacak dilsel ve kültürel donanımlı göç uzmanı adı altında 
“Toplum Tercümanları” istihdam etmelidir.  
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Özet: Günümüzde giderek artan terör olaylarının ekonomide anlık şoklara yol açtığını gözlemlemekteyiz. Bu çalışmada 
ilgilendiğimiz nokta uzun vadede terör ve büyüme arasında bir ilişkinin var olup-olmadığıdır. Bu çalışma Türkiye’de 2003:1-
2014:4 çeyreklik verilerini ele alarak ARDL modeli yardımıyla büyüme ile terörizm arasında eş-bütünleşik bir olası uzun 
dönem ilişkisinin varlığını sorgulmaktadır.Büyüme ve terörizm arasındaki ilişkiyi sorgulamak için belirlenen değişkenler; 
ekonomik büyüme, terör olaylarında ölenlerin sayısı ve reel efektif döviz kurudur. Her bir değişken için icra edilen birim kök 
testi sonuçları büyüme hızı değişkeni ile reel efektif döviz kuru değişkenlerinin birinci dereceden bütünleşik olduklarını ve 
terör olayları değişkeninin ise sıfırıncı derceden bütünleşik olduğunu göstermektedir. ARDL(2,0,0) modeli yardımıyla icra 
edilen sınır testine ait bulgu büyüme değişkeni ile terör arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir.  
ARDL çerçevesinde ifade edilen hata düzeltme modelinin sonuçları büyüme ile terör arasında ne bir kısa döenmli ilişkinin 
nede uzun döenmli bir ilişkinin olmadığını ima etmektedir. Çalışmamızda ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin 
varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi yapılmıştır. Toda Yamamoto 
yaklaşımı ile yapılan araştırma sonucunda da büyüme ile terörizm arasında hiç bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.  Bu 
sonuca göre; büyüme teröre etki etmezken, terör olayları da büyümeye etki etmemektedir. Ayrıca bu bulgu, eş-bütünleşme 
analizi sonuçlarıyla da uyuşmaktadır. Sonuç olarak, yapılan analizler çerçevesinde terörizm ile büyüme arasında kısa/uzun 
dönemli bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Terörizm, Eş-bütünleşme, Durağanlık, Nedensellik, ARDL modeli. 

The Effect of Terrorism on Growth: The Case of Turkey 

Abstract: We observe that today's ever increasing terrorist incidents lead to momentary shocks in an economy. The point 
we are interested in this study is whether there is a relationship between terror and economic growth in the long run. This 
study examines the 2003:1-2014:4 quarterly data of Turkey and uses the ARDL model to question the existence of a 
possible coexistent long-term relationship between growth and terror. Variables utilized to interrogate the relationship 
between growth and terrorism are number of deaths in terrorist incidents, growth rate and real effective foreign exchange 
rate. Unit root test results carried out for each variable show that growth rate and real effective exchange rate variables are 
I (1) and terrorist incidents variable is I(0). The finding of bounds test conducted by ARDL(2,0,0) model hints that there is no 
long-run association between growth and terror variables. The results of error correction model in ARDL framework imply 
the absence of both short-run and log-run association between growth and terror variables. In our study, the Granger 
causality test is also performed with Toda-Yamamoto approach to determine the existence and direction of the causality 
relationship among the series. As a result of the analysis conducted with Toda Yamamoto approach, no causal relationship 
between growth and terrorism has been found in either direction. According to this result, while terrorism does not affect 
growth, terrorist incidents also do not affect growth. This finding also coincides with the results of cointegration analysis. 
Consequently, it is not possible to mention the existence of a short-run/long-term relationship between terrorism and 
growth in the framework of the analyses carried out. 

Keywords: Growth, Terrorism, Co-integration, Stationarity, Causality, ARDL model. 

1. Giriş 

Modern çağın ürünü olarak görülen terör; korku yayarak baskı kurma olarak çok eski bir tanıma 
sahiptir(Laqueur1977).Bugün ise terör, genellikle siyasal amaçları gerçekleştirmek için bir araç haline gelmiştir. 
Küreselleşen dünyada hiçte küçümsenmeyecek etkilere sahip olan terör olayları korku yaymak, bazı ideolojileri 
sindirmek veya yüceltmenin yanı sıra ekonomiyi etkisi altına almaktadır. Rasyonel beklentiler içerisinde olan 
insanoğlu ise bu terör olaylarından fazlasıyla etkilenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda kendini korumaya 
alan insan oğlu dolaylı olarak ekonomiye etki etmektedir. Bu korumacı ve çekimser tutum sebebiyle ekonomi 
büyük bir durgunluğa sürüklenmektedir.  

Terör faaliyetleri kişi ya da gruplara karşı yapılmış olsa dahi etkisi makro büyüklüğe sahiptir. Bu sebepten makro 
ekonomik olguları etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle, terör olayları sonrasında oluşan kaostan dolayı enflasyon 
bununla beraber beklentilerden dolayı finansal piyasalar ve daha birçok nedenden dolayı makro ekonominin 
lokomotifi olan büyüme etkilenmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; küreselleşen dünyada 
giderek artan ve ülkelerin hem silahı hem de birinci düşmanı haline gelen terörün ekonomiye etkisi olduğu inkar 
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edilemez bir durumdur. Çalışmamızda da bu durum göz önünde bulundurarak ekonomik büyüme ve terör 
arasında ne tür bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin boyutu hakkında analiz yapılmıştır. 

2. Literatür 

Barth vd. 2006 yılında yaptıkları çalışmada ekonomik büyüme ve sermaye birikimi ile terörizm arasında bir ilişki 
olup olmadığı incelenmiştir. Terörizmin etkilerini ;1970-2003 dönem verileri kullanarak 152 ülke için panel veri 
analizi yapmışlardır. Analiz sonuçlarına göre, terör olaylarının ekonomik büyüme döngüsünü olumsuz yönde 
etkilediğini bunun akabinde ise sermaye bileşenleri üzerinde negatif yönlü etkilere sahip olduğu sonucunu elde 
etmişlerdir.  

Blomberg, Hess ve Orphanides (2004) çalışmalarında 1968-2000 yılları arasında uluslararası terörizmin 
makroekonomik sonuçlarını 177 ülke için dengesiz panel veri analizi ile sınamışlardır. Analiz sonuçlarına göre 
terör olaylarının ekonomik büyümeye negatif yönlü etki ettiğini ve terörizmin yatırım harcamaları ile kamusal 
harcamaların yönünü değiştirerek ekonominin işleyişinin değişmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. 

1991 yılında Grossman’ın yaptığı çalışmada terörün ekonomi üzerindeki yükü azaltmak için askeri teknolojilere 
ve askeriye daha önem verilen ve vergi oranlarını düşük düzeyde tutan ekonomiler hedeflenmektedir. Bu tip 
ekonomilere sahip olan ülkelerde bu yöntemle denge sağlayarak güven içerisinde bir ortam sağlayabilecekleri 
öngörülmüştür. Sonuç olarak Grossman’ın teorisi; isyan ve isyanların bastırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar 
sayesinde ekonomik döngü kendi doğrultusundan sapmadan dönmeye devam edecektir. 

Terör ve büyüme üzerine yapılan çalışmalardan bir başkası ise Gaigulloev ve Sandler’in 2009 yılında yaptığı 42 
Asya ülkesini kapsayan panel veri analizidir. Bu analizde terör olayları ile kişi başı gelir artışı arasında bir ilişkinin 
varlığı incelenmiştir. Analiz sonucunda ise terörizmin kişi başına düşen gelir artışında azalmaya sebep olduğu 
tespit edilmiştir. 

Literatür incelendikten sonra görülüyor ki terör ve büyüme arasında araştırmaya değer bir ilişki mevcuttur. 
Çalışmamızda bu amaç doğrultusunda büyüme ve terör için Birim kök ve akabinde nedensellik olup olmadığına 
bakmak için ARDL testi uygulanmıştır. Son olarak analiz sonuç ve yorumlarıyla çalışmamız tamamlanmıştır. 

3. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme ve terörizm arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamak üzere 
2003:2-2014:4 Dönemi’ne ait Terör olaylarında ölen kişi sayısı (OS), Reel GSYİH ve TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz 
Kuru (2003=100) değişkenleri ampirik bir analize tabi tutulmuştur. Veriler; IMF, Maryland Üniversitesi ve 
Merkez Bankası’ndan toplanmıştır. 

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

    
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

TGEL GDPRP OS RE GDPRP OS RE       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  
 (1) 

Burada GDPRP serisi Türkiye’nin çeyrekler (200321-2014:4) itibariyleReel Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı,  OS serisi 
Türkiye’de çeyrekler (2003:2-2014:4) itibariyle terör olaylarında ölen kişi sayısını ve RE serisi de Türkiye’nin 
çeyrekler (2003:2-2014:4) itibariyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında 

yer alan 0 1,  ve 2 katsayıları seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri gösterirken, ,i i   ve i  katsayıları 

seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri vermektedir. Yine tahmin edileceği üzere   birinci dereceden fark 

operatörü, 0 modelin sabit terimi ve t modelin beyaz gürültü hata terimi olarak isimlendirilir. 
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4. Analiz Sonuçları 

Serilerin durağanlık incelemesi, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak araştırılmıştır. 
Görüleceği üzere serilerin düzey değerleri için yapılan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 1’de ve serilerin 
birinci farkları için yapılan ADF birim kök testi sonuçları ise Tablo 2’deraporlanmıştır. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

GDPRP 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -1.911191 -3.184844 -3.342129 

Prob. Değeri 0.0542 0.0273 0.0723 

OS 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -4.200495 -5.060389 -5.118179 

Prob. Değeri 0.0001 0.0001 0.0007 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik  0.172328 -3.197436 -3.174716 

Prob. Değeri 0.7317 0.0264 0.1019 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

GDPRP 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -5.624443 -5.557716 -5.497378 

Prob. Değeri 0.0000 0.0000 0.0002 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 0.172328 -3.197436 -3.174716 

Prob. Değeri 0.7317  0.0264 0.1019 

 

ADF birim kök testi sonuçlarında görüleceği üzere GDPRP ve RE serilerinin I(1) veOS serisinin ise I(0) olduğu 
saptanmıştır. Mevcut serilerden hiçbiri iki ve daha üst dereceden bütünleşik olmadıkları içinbu serilereARDL 
sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin var olup-olmadığını sınayabiliriz. 

Tüm seriler için maksimum 6 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL (2,0,0) 
nin olduğu görülmektedir. Bu ARDL (2,0,0) modeli 294 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir. Aşağıda ise söz konusu 294 farklı model arasındaki en iyi 20 model grafikte gösterilmiştir.    
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Şekil 1. AIC Kriterine Göre En İyi 20 Model 

GDPRP serisi ile OS serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığını araştırmak için yapılan sınır testi sonuçları 
Tablo3’te gösterilmektedir. Buna göre, F-istatik=2.741184değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% anlamlılık düzeyleri için 
belirlenen alt-sınır değerlerinden küçük olduğundan, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin bulunmadığını 
ifade eden sıfır hipotezinin kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu sonuç Türkiye’de ekonomik büyüme ile 
terör olaylarında ölen kişi sayısı arasında incelenen dönemdeeş-bütünleşmenin (uzun dönemli bir 
ilişkinin)bulunmadığını göstermektedir. 

Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 2.741184 Kritik Değerler  

AnlamlılıkDüzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıda Tablo-4’te ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi OS değişkeninin 
uzun dönem katsayısı -0.022464 (negatif olması OS’nin GDPRP üzerinde azaltıcı etki yaptığını gösterir) değerinin 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmekte ve buda yukarıda elde ettiğimiz test sonucu olan “H0: Uzun 
dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” teyit etmektedir. Yani büyüme ile terör arasında uzun dönemli bir ilişki 
yoktur. OS’nin kısa dönem katsayısı olan -0.006958 (negatif olması OS’nin GDPRP üzerinde azaltıcı etki yaptığını 
gösterir) değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir, dolayısıyla OS’nin büyüme üzerinde kısa 
dönemli bir etkiye de sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak OS’nin GDPRP üzerinde ne uzun ne de kısa 
dönemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.   
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Tablo 4. ARDL(2,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları 

Bağımlı Değişken: GDPRP 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

OS -0.022464 -0.400733 0.6907 
RE 0.061223 0.297832 0.7674 

@TREND -0.100000 -0.903432 0.3717 

 

Tablo 5. ARDL(2,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları 

 Bağımlı Değişken : GDPRP 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

1tGDPRP−  0.352644 2.504904 0.0164 

OS  -0.006958 -0.466822 0.6432 

RE  0.107140 1.199857 0.2373 

C  0.255095 0.535944 0.5950 

1tECM −  -0.322376 -3.230704 0.0025 

( )0.0225 0.0612 0.1000@ECM GDPRP OS RE TREND= − − + +  

 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. GDPRP ve RE serileri I(1) ve OS serisi I(0) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme 
derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için AIC=20.92280 ve Schwarz=21.39518 değerleri, 2 
gecikmeli model için AIC=21.11708 ve Schwarz=21.95189 değerleri elde edilmiş olup bu değerlere göre en 
uygun gecikmeli modelin 1 (yani P=1) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=1+dmax=1) modeli 
yani VAR(2) tahmin edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda 
raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre ne GDPRP den OS ye doğru nede OS den GDPRP’ye doğru bir nedensellik 
ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: GDPRP 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

OS 0.101010 2 0.9507 

RE 2.659540 2 0.2645 

Tümü 2.749305 4 0.6006 

 

Bağımlı Değişken: OS 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

GDPRP 0.199626 2 0.9050 

RE 0.987313 2 0.6104 

Tümü 1.179508 4 0.8815 

5. Sonuç 

Çalışmada Türkiye’de 2003:2-2014:4 döneminde ARDL sınır testi ile ekonomik büyüme (GDPRP) ile terör 
olaylarında ölen kişi sayısı (OS) arasındaki ilişki uzun dönem için sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
GDPRP ile OS arasında hem uzun dönemde hem de kısa dönemde bir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca Toda Yamaoto yaklaşımı ile yapılan sınama sonucunda da GDPRP ile OS serileri arasında; ne GDPRP’den 
OS’ye, ne de OS’den GDPRP’ye doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı gözlemlenmiştir.  
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Türkiye’de Terörizm ve Enflasyon Arasında Uzun Dönemli bir İlişki Var mıdır? 
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Özet: Literatürde terörizmin farklı boyutlarını ekonomik sonuçları itibariyle analiz eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Son zamanlarda Türkiye’de giderek artan terör olayları gözlemlemekteyiz ve bu gerçekte bizi terörizm ile enflasyon 
arasındaki ilişkiyi incelemeye teşvik etmektedir. Bu çalışma terörizm ile enflasyon arasında kısa dönemli ve/veya uzun 
dönemli bir ilişki olup-olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır. Terör ve enflasyon arasında bir ilişkinin varlığı, bilhassa uzun 
dönemde, çalışmamızın ana odak noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2003:1-2014:4 dönemine ait çeyreklik verilerini 
ARDL çerçevesinde kullanarak terör ile enflasyon arasından uzun dönemli bir ilişkinin varlığını saptamak amacıyla bir eş-
bütünleşme analizi icra etmekteyiz. Çalışmada kullanılan değişkenler M1, enflasyon ve terör değişkenleridir. Çalışmada ilk 
olarak her bir değişkenin bütünleşme düzeyini belirlemek amacıyla birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök test sonuçları 
enflasyon değişkeninin düzeyde durağan olduğunu gösteriyor iken terör ve M1 değişkenlerinin birinci farklarında durağan 
olduğunu göstermektedir. Analizin ikinci kısmında ARDL sınır testini uygulamaktayız ve test bulgusu Türkiye’de terör ile 
enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ima etmektedir. Üçüncü olarak ARDL(5,0,0) çerçevesinde 
gerçekleştirilen hata düzeltme modeli sonuçları Türkiye’de terör ile enflasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı kısa 
dönemli veya uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Son olarak terör ve enflasyon değişkenleri arasında 
nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-Yamamoto yaklaşımı çerçevesinde Granger nedensellik 
testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre terör ile enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi saptanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Terörizm, Eş-bütünleşme, Durağanlık, Nedensellik, ARDL modeli. 

Is There a Long-run Association Between Terrorism and Inflation in Turkey? 

Abstract: There are abundant studies in the literature analyzing various aspects of terrorism in the context of its economic 
outcomes. We recently observe ever increasing terrorist incidents in Turkey and this fact urges us to examine the 
association between terrorism and inflation. This study tries to identify whether or not there is a short-run and/or long-run 
relation between terrorism and inflation. The existence of a relationship between terror and inflation, especially in the long 
run, constitutes main focus point of our study. We carried out a co-integration analysis by using Turkey’s 2003:1-2014:4 
quarterly data in an ARDL framework to see if there is a long-run relationship between terrorism and inflation. The variables 
used in this study are M1, inflation and terrorism variables. In the study, firstly we conduct unit root test to identify the 
integration level of each variable. Unit root test results show that M1 and terror variables are stationary at first differences 
while inflation variable is stationary at level. In the second part of the analysis we perform an ARDL bound test and the test 
finding implies that there is no a log-run association between terror and inflation rate in Turkey. Thirdly the results of error 
correction model in an ARDL(5,0,0) framework show that there exists no statistically significant short-run and long-run 
relationship between terror and inflation rate in Turkey. Lastly a Granger causality test is also performed within Toda-
Yamamoto approach to determine the existence and direction of the causality relation between terror and inflation 
variables. According to the test results, no causality found out between terror and inflation variables in either direction. 

Keywords: Inflation, Terrorism, Co-integration, Stability, Causality, ARDL model. 

1. Giriş 

Doğal afetler gibi, öngörüler doğrultusunda tahmin edilmesi bazen mümkün bazen de imkansız olan terör 
olayları bir çok açıdan etkisini göstermektedir. Özellikle toplum düzenini sarsarak insanları korku ve panik ile 
geri püskürtmektedir. Geri çekilen bir toplumunda ilk savunma mekanizması ekonomik faaliyetleri azaltma veya 
durdurma yönünde olmaktadır. Aslında rasyonel davranmaya çalışan insan oğlu ekonomiyi bu şekilde olumsuz 
etkilemektedir.  

Küreselleşmenin tamamlandığı evrende artık birbirinden etkilenmeyen ekonomi neredeyse yok denecek kadar 
azdır. Her ekonominin kendine has yapıları olsa dahi belli makro değişkenler her ekonomide temel yapı taşıdır. 
Bu sebepten bu çalışmada çok karşılaşılan makro ekonomik değişkenlerden enflasyonun terör ile ilişkisini 
irdelemek istedik.  
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2. Literatür 

Shahbaz vd.’nin 2013 yılında Pakistan üzerinde yaptıkları çalışmada terör ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışmada 1973-2010 yıllarına ait veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile analiz yapılmıştır. Analiz 
sonucuna göre, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin var olduğu ve terörizmin ekonomik büyüme 
sürecini tek yönlü ve negatif olarak etkilediği sonucunu elde etmişlerdir. 

2009 yılında Gries vd. 1950-2004 yılları yedi Batı Avrupa ekonomisi üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Bu 
ekonomilerde; ekonomik büyüme ile terörizm arasındaki ilişkileriAz Granger nedensellik analizi yardımıyla 
açıklamışlardır. Analiz sonuçlarına göre ekonominin gücünün terörizmi etkilediği, terörizmin ise ekonomik 
büyüme üzerinde belirgin bir iz bırakmadığı sonucuna varmışlardır. 

Yapılan başka bir araştırmada (Gupta, Clements vd. 2004:421) ise ülkelerin gelirlerine göre yaptıkları 
çalışmalarında düşük ve orta gelirli ülkelerin terör maliyetleri bütçeleri üzerinde oldukça büyük bir yüke sebep 
olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Aydın 2014 yılında ele aldığı çalışmada terör ve makro ekonomik değişkenler üzerinde bir inceleme yapmıştır. 
Yapılan bu incelemeler doğrultusunda terörün özellikle ekonomik kalkınmayı etkilediğini aynı zamanda 
insanlarda terör sonrası oluşan korku ve panikten dolayı ekonomik faaliyetlerin askıya alınacağı kanısına 
varmıştır. 

2002 yılında Gupta vd.'nin yaptığı çalışmada terörün kamu harcamaları ve gelirleri üzerindeki etkisi ele 
alınmıştır. Bu çalışmada ülkeler orta ve düşük gelirli olarak iki kısımda incelenmiştir. Kamu gelirleri ile terör 
aslında ekonomik büyüme ve terör arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır.Burada düşük büyüme ve enflasyonun 
terör olayları ile aynı doğrultuda hareket ettiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak kamu harcamaları terörden 
olumsuz etkilendiği görülmüştür. 

Araştırmalarımız ve yukarıda örnek olarak sunduğumuz birkaç çalışma neticesinde görüyoruz ki terör 
ekonomide tüm değişkenler üzerinde uzun veya kısa vadede, tek veya çift yönlü ilişki içerisindedir. Bizde bu 
çalışmada makro ekonomik değişkenlerden enflasyonun terör olayları ile bir ilişkisi olup olmadığını inceledik. 

3. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon ve terörizm arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek için 2003:2-2014:4 
Dönemi’ne ait Terör olayları sayısı (TER), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Deflatörü(GDPP) ve M1 değişkenleri ampirik 
bir analize tabi tutulmuştur. Veriler; IMF, Maryland Üniversitesi ve Merkez Bankası’ndan toplanmıştır. 

 

Burada GDPP serisi Türkiye’nin çeyrekler (200321-2014:4) itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Deflatör’ü, TER 
serisi Türkiye’de çeyrekler (2003:2-2014:4) itibariyle terör olayı sayısını ve M1 de Türkiye’de çeyrekler (2003:2-

2014:4) M1 ‘i göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan ve katsayıları seriler arasındaki uzun 

dönem ilişkileri gösterirken,  ve  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri vermektedir. Yine 

tahmin edileceği üzere  birinci dereceden fark operatörü, modelin sabit terimi ve modelin beyaz 
gürültü hata terimi olarak isimlendirilir. 
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4. Analiz Sonuçları 

Seriler Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak durağanlıkları araştırılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre serilerin düzey değerleri için yapılan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 1’de ve serilerin birinci 
farkları için yapılan ADF birim kök testi sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

GDPP 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -1.941678 -3.978892 -4.303776 

Prob. Değeri 0.0508 0.0035 0.0072 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -1.457215 -4.177769 -4.755718 

Prob. Değeri 0.1337 0.0019 0.0020 

LOGM1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 2.666555 -2.184922 -2.750717 

Prob. Değeri 0.9977 0.2143 0.2223 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -7.547253 -7.469283 -7.374115 

Prob. Değeri 0.0000 0.0000 0.0000 

LOGM1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -2.705163 -3.991244 -4.358153 

Prob. Değeri 0.0079 0.0032 0.0061 

 

ADF birim kök testi sonuçlarında görüleceği üzere TER ve LOGM1 serilerinin I(1) ve GDPP serisinin ise I(0) 
olduğu gözlemlenmiştir. Serilerimizden hiç biri iki ve daha üst dereceden bütünleşik olmadıkları için bu serilere 
ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin var olup-olmadığı sınanabilir. 

Tüm seriler için maksimum 6 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL(5, 0, 
0)’ın olduğu görülmektedir. Bu ARDL(5, 0, 0)  modeli 294 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu  294  farklı model arasındaki en iyi 20 model grafikte gösterilmiştir.    
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GDPP serisi ile TER serisi arasında eş-bütünleşme sınaması için yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmektedir. F-ist.=2.481177 değeri “I0” alt sınır değerlerinden tüm anlamlılık düzeylerinde küçük olduğu 
için “H0: Uzun dönemli ilişki (Eş-bütünlüşme) yoktur” hipotezi reddedilemez. Yani GDP deflatör değeri ile terör 
arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur sonucuna bizi götürmektedir. 

Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 2.481177 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır  Üst-Sınır  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi TER değişkeninin uzun 
dönem katsayısı 0.010347 değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmekte ve buda yukarıda elde 
ettiğimiz test sonucu olan “H0: Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” teyit etmektedir. Yani GDP deflatör 
değeri ile terör arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. TER in kısa dönem katsayısı olan 0.011521 değerinin 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir, dolayısıyla TER in GDP deflatör üzerinde kısa dönemli bir 
etkiye de sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TER in GDPP üzerinde ne uzun ne de kısa dönemli bir 
etkiye sahip olmadığı görülmektedir.   
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Tablo 4. ARDL(5,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: GDPP 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 
TER 0.010347 0.148021 0.8832 

LOGM1 6.524535 0.468877 0.6422 
@TREND -0.357967 -0.558216 0.5804 

 

Tablo 5. ARDL(2,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

Bağımlı Değişken: GDPP 

Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 
0.182593 1.410068 0.1676 
-0.069607 -0.538565 0.5937 
0.138587 1.167671 0.2511 
0.406474 -3.478140 0.0014 
0.011521 0.461686 0.6472 
1.957829 0.323015 0.7487 
-61.963662 -3.205461 0.0029 
-0.346665 -3.180585 0.0031 
 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. LOGM1 ve TER serileri I(1) ve GDPP I(0) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme 
derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için Schwarz=10.16711 değeri, 2 gecikmeli model için 
Schwarz= 10.41718 değeri elde edilmiş olup bu değerlere göre en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine 
göre 1 (yani P=1) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=1+dmax=1) modeli yani VAR(2) tahmin 
edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test 
sonuçlarına göre ne TER den GDPP e doğru ne de GDPP den TER e doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: GDPP 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 
TER 0.0888876 2 0.9565 

LOGM1 1.092825 2 0.5790 
Tümü 1.447048 4 0.8360 

Bağımlı Değişken: TER 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi        Prob.-değeri 
GDPP 0.238067 2 0.8878 

LOGM1 3.060865 2 0.2164 
Tümü 3.529622 4 0.4734 

Bağımlı Değişken: LOGM1 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi        Prob.-değeri 
GDPP 2.174445 2 0.3372 

LOGM1 0.975902 2 0.6139 
Tümü 3.187070 4 0.5270 
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5. Sonuç 

Sonuç olarak Türkiye’nin 2003:1-2014:4 dönemine ait çeyreklik verileri ARDL yaklaşımı çerçevesinde 
kullanılarak terör ile enflasyon arasında olası uzun dönemli bir ilişkinin varlığı sorgulanmıştır. Analizde kullanılan 
değişkenler M1, enflasyon ve terör değişkenleridir. Çalışmada öncelikle her bir değişkenin bütünleşme düzeyini 
belirlemek amacıyla birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök test sonuçları enflasyon değişkeninin düzeyde 
durağan olduğunu gösteriyor iken, terör ve M1 değişkenlerinin birinci farklarında durağan olduğunu 
göstermektedir. Analizin ikinci kısmında ARDL sınır testi uygulanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular Türkiye’de 
terör ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ima etmektedir. Üçüncü olarak ARDL(5,0,0) 
çerçevesinde gerçekleştirilen hata düzeltme modeli sonuçları ise Türkiye’de terör ile enflasyon arasında 
istatistiksel olarak anlamlı kısa dönemli veya uzun dönemli herhangi bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Son 
olarak terör ve enflasyon değişkenleri arasında nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla 
Toda-Yamamoto yaklaşımı çerçevesinde Granger nedensellik testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre terör ile 
enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi saptanamamıştır. 
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Cüneyt KOYUNCU1  Eda ÖZEN2 

1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitei İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, cuneyt.koyuncu@bilecik.edu.tr 

2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İİBF İktsat Bölümü Araştırma Görevlisi, eda.ozen@bilecik.edu.tr 

 
Özet: Türkiye’de son zamanlarda hüküm süren artan orandaki terör olayları terörizmin bir ekonomi üzerinde yarattığı 
negatif etkiler bağlamında araştırmacıların bir kez daha dikkatini çekmeye başladı. Budan dolayı bu çalışmada Türkiye’de 
terörizm ile bankalararası faiz oranı artış hızı arasında kısa dönemli/uzun dönemli bir ilişkinin olup-olmadığı incelenmektedir. 
Bahsi geçen ilişkinin mevcudiyetini test etmek için ARDL modeli çerçevesinde Türkiye’nin 2003:1-2014:4 çeyreklik verileri 
kullanarak bir eş-bütünleşme analizi yürütmekteyiz.  Analizlerde kullanılan değişkenler; terör, M1 ve bankalararası faiz oranı 
büyüme hızıdır. İlk olarak her bir serinin bütünleşme düzeyini belirlemek için birim kök testi uygulanmıştır. Üç seri arasında 
tespit edilen en yüksek bütünleşme düzeyi I(1) dir. İkinci olarak ARDL sınır testi sonuçları Türkiye’de terör ile bankalararası 
faiz oranı artış hızı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü olarak ARDL çerçevesinde icra 
edilen hata düzeltme model sonuçları terör ile bankalararası faiz oranı artış hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 
bir ilişkini hem kısa dönemde hem de uzun dönemde mevcut olduğunu göstermektedir. Son olarak nedensellik testi 
sonuçları ikili seri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığını ima etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bankalararası Faiz Oranı, Terörizm, Durağanlık, Eş-bütünleşme, ARDL modeli, Nedensellik testi. 

The effect of terrorism on the rate of increase in the interbank interest rates in 
Turkey 

Abstract: Recently prevailing terrorist incidents at increasing rate in Turkey has started to attract the attention of 
researches once again in the context of negative impact of terrorism on an economy. Therefore in this study it is examined 
if there exists a short-run/log-run relationship between terrorism and interbank interest rate growth rate in Turkey. In 
order to test the existence of relationship aforementioned, we conduct a co-integration analysis by using Turkey’s 2003:1-
2014:4 quarterly data in an ARDL framework. The variables utilized in the analyses are terror, M1 and growth rate of 
interbank interest rate. Firstly we perform unit root test to identify the integration level of each series. The highest 
integration level identified among three series is I(1). Secondly ARDL bound test result reveals that there is a log-run 
association between terror and interbank interest rate growth rate in Turkey. Thirdly the results of error correction model 
in ARDL framework show that there exists a statistically significant short-run and long-run positive relationship between 
terror and interbank interest rate growth rate in Turkey. Lastly causality test results imply that there is no causality 
association between the two in either direction.  

Keywords: Interbank interest rate, Terrorism, Stationarity, Co-integration, ARDL model, Causality test. 

1. Giriş 

Günümüzde sıradan hale gelen getirilmeye çalışılan terör olayları her açıdan toplumu etkilemektedir. 
Korkutarak, sindirerek belirli ideolojileri benimsetme amacı güden terör olayları siyasal araç haline dönmüştür. 
Ekonominin küresel olduğu şu dönemde gerek kendi ülkemizde gerek ise diğer ülkelerde yaşanan terör olayları 
ekonomiyi oldukça etkilenmektedir. Bunun başlıca nedeni korumacı davranan, beklentiler doğrultusunda 
hareket eden rasyonel davranıştır. 

Terör, her ne kadar bireysel ya da mikro ölçüde yapılmış gibi görünse de etkisi makro büyüklüğe sahiptir küresel 
bir olaydır. Bu yüzden makro ekonomik değişkenleri etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle, terör olayları sonrasında 
oluşan belirsizlik ve korumacı tutumdan dolayı faiz oraanları bununla beraber beklentilerden dolayı finansal 
piyasalar ve daha birçok nedenden dolayı makro ekonominin direği olan büyüme etkilenmektedir. Sonuç 
olarak; küreselleşen dünyada giderek artan terörün ekonomiye etkisi olduğu inkar edilemez bir durumdur. 
Çalışmamızda da bu durum göz önünde bulundurarak bankalararsı faiz oranı ve terör arasında herhangi 
birilişkinin var olup olmadığı varsa ilişkinin boyutu ve yönü incelenmiştir. 
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2. Literatür 

Aydın 2014 yılında ele aldığı çalışmada terör ve makro ekonomik değişkenler üzerinde bir inceleme yapmıştır. 
Yapılan bu incelemeler doğrultusunda terörün özellikle ekonomik kalkınmayı etkilediğini aynı zamanda 
insanlarda terör sonrası oluşan korku ve panikten dolayı ekonomik faaliyetlerin askıya alınacağı kanısına 
varmıştır. 

Türkiye üzerinde 2016 yılında Balcılar vd.’nin yaptığı çalışmada terörün finansal piyasalara etkisi olup olmadığı 
araştırılmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucuna göre terör ve finansal piyasalar arasında bir nedensellik 
bulunamamıştır. Fakat turizm, gıda sektörleri gibi sektörlerde belirsizlikle beraber oluşan bir oynaklık olduğunu 
tespit etmişlerdir. 

Ağırman vd.’nin  2014 yılında yaptıkları çalışmada 2003 – 2011 yılları arasında 35 ülke için finansal piyasa 
endeksi  ve terörizm ilişkisi ele alınmıştır. Çalışma neticesinde kısa dönemde olumsuz etkilere rastlanılsa dahi 
uzun dönemde terör ve finansal piyasalar arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bunun piyasa mekanizmasının uzun 
dönemde devreye girerek etkiyi yok ettiği ifade edilmiştir. Çalışmada konu olan ülkelerin gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerden olması uzun dönemde oluşan denge durumunu açıklamaktadır. 

Terörün etkilerini inceleyen 2006 yılında Barth vd. tarafından yapılan çalışmada ekonomik büyüme ve sermaye 
birikimi ile terörizm arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada 1970-2003 dönem verileri 
kullanarak 152 ülke için panel veri analizi yapmışlardır. Analiz sonuçlarına göre, terör olaylarının ekonomik 
büyüme döngüsünü olumsuz yönde etkilediğini bunun akabinde ise sermaye bileşenleri üzerinde negatif yönlü 
etkilere sahip olduğu sonucunu elde etmişlerdir.  

Yapılan analizlerde terörün genellikle kısa dönemde etkileri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan bir başka 
çalışma ise Drakos ‘un 2010 yılında yaptığı 22 ülke üzerindeki çalışmadır.Yapılan bu çalışmada Drakos terörün 
günlük borsa getirileri üzerindeki etkisini araştırmış ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu tahmin etmiştir.  

Literatür çalışmamız gösteriyor ki, örnek olarak sunduğumuz birkaç çalışma neticesinde terörün ekonomide tüm 
makro ekonomik değişkenler üzerinde uzun veya kısa vadede, tek veya çift yönlü ilişkisi irdelenmiştir. Bizde 
makro ekonomik değişkenlerden bankalararası faiz oranlarının terör ile bir ilişkisi olup olmadığını bu çalışmada 
ele aldık. 

3. Data ve Metodoloji 

Çalışmamızda bankalararası faiz oranı artış hızı ve terör olayları arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamak 
üzere Türkiye ‘de 2003:2-2014:4 Dönemi’ne ait Terör olayı sayısı , bankalararası faiz oranının logaritmik artış 
hızı ve M1 serisinin logaritmik transformasyonu değişkenleri ampirik bir analize tabi tutulmuştur. Veriler; IMF, 
Maryland Üniversitesi ve Merkez Bankası’ndan toplanmıştır. 
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Bu analiz sonucunda LINTRGRO serisi Türkiye’nin çeyrekler (200321-2014:4) itibariyle bankalar arası faiz 
oranının logaritmik artış hızını, TER serisi Türkiye’de çeyrekler (2003:2-2014:4) itibariyle terör olayları sayısı ve 
LOGM1 serisi de Türkiye’nin çeyrekler (2003:2-2014:4) itibariyle logaritmik transformasyonu göstermektedir. 

Eşitliğin sağ tarafında yer alan 0 1,  ve 2 katsayıları seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri gösterirken,

,i i   ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri vermektedir. Yine tahmin edileceği üzere   

birinci dereceden fark operatörü, 0 modelin sabit terimi ve t modelin beyaz gürültü hata terimi olarak 

isimlendirilir. 
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4. Analiz Sonuçları 

Değişkenlere ait serilerin durağanlıkları, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak 
sorgulanmıştır. Test sonuçlarına göre serilerin düzey değerleri için yapılan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 
1’de ve serilerin birinci farkları için yapılan ADF birim kök testi sonuçları ise Tablo 2’de raporlanmıştır. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

LINTRGRO 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -6.052739 -6.053936 -5.713549 

Prob. Değeri 0.0000 0.0000 0.0001 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -1.457215 -4.177769 -4.755718 

Prob. Değeri 0.1337 0.0019 0.0020 

LOGM1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 2.666555 -2.184922 -2.750717 

Prob. Değeri 0.9977 0.2143 0.2223 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -7.547253 -7.469283 -7.374115 

Prob. Değeri 0.0000 0.0000 0.0000 

LOGM1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -2.705163 -3.991244 -4.358153 

Prob. Değeri 0.0079 0.0032 0.0061 

 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre TER ve LOGM1 serileri I(1) ve LINTRGRO serisi ise I(0) olarak 
gözlemlenmiştir. Serilerin hiç biri iki ve daha üst dereceden bütünleşik olmadıkları için bu serilere ARDL sınır 
testi uygulanarak olası eş-bütünleşmenin varlığı sınanabilir. 

Tüm seriler için maksimum 6 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL(3, 0, 
0) ın olduğu görülmektedir. Bu ARDL(3, 0, 0) modeli 294 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu  294  farklı model arasındaki en iyi 20 model grafikte gösterilmiştir.    
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LINTRGRO serisi ile TER serisi arasında eş-bütünleşme sınaması için yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmektedir. F-ist.= 7.972622 değeri “I1” üst sınır değerlerinden tüm anlamlılık düzeylerinde büyük olduğu 
için “H0: Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” hipotezi red edilir. Yani bankalararası faiz oranı artış hızı ile 
terör arasında uzun dönemli bir ilişki vardır sonucuna bizi götürmektedir. 

Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 7.972622 Kritik Değerler       

           AnlamlılıkDüzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi TER değişkeninin uzun 
dönem katsayısı 0.003876 değerinin %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmekte ve 
buda yukarıda elde ettiğimiz test sonucu olan “Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) vardır” ı teyit etmektedir. 
Yani bankalararası faiz oranı artış hızı ile terör arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. TER in kısa dönem katsayısı 
olan 0.009689 değerinin %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir, dolayısıyla 
TER’in LINTRGRO üzerinde kısa dönemli bir etkiye de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TER in 
LINTRGRO üzerinde hem uzun hem de kısa dönemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Hem kısa hem de 
uzun dönem katsayılarının pozitif çıkmış olması TER’in LINTRGRO üzerinde arttırıcı etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir fakat her iki döneme ait katsayılar karşılaştırıldığında kısa dönem etkisinin uzun 
dönemdekinden daha fazla olduğu görülmektedir.   
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Tablo 4. ARDL(3,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: LINTRGRO 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

TER 0.003876 1.758710 0.0869 
LOGM1 0.187874 0.858022 0.3964 

@TREND -0.008178 -0.698762 0.4891 

 

Tablo 5. ARDL(3,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : LINTRGRO 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

∆𝐿𝐼𝑁𝑇𝑅𝐺𝑅𝑂𝑡−1 0.519564 2.644777 0.0119 
∆𝐿𝐼𝑁𝑇𝑅𝐺𝑅𝑂𝑡−2 0.531310 3.684411 0.0007 

∆𝑇𝐸𝑅  0.009689 2.806240 0.0079 
∆𝐿𝑂𝐺𝑀1 -0.304492 -0.394965 0.6951 

𝐶 -8.297210 -6.219574 0.0000 
𝐸𝐶𝑀𝑡−1 -1.517288 -6.194044 0.0000 

𝐸𝐶𝑀 = 𝐿𝐼𝑁𝑇𝑅𝐺𝑅𝑂 − (0.0039𝑇𝐸𝑅 + 0.1879𝐿𝑂𝐺𝑀1 − 0.0082@𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷 
 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. LOGM1 ve TER serileri I(1) ve LINTRGRO I(0) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme 
derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için Schwarz=6.139316 değeri, 2 gecikmeli model için 
Schwarz=6.525480 değeri elde edilmiş olup bu değerlere göre en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine 
göre 1 (yani P=1) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=1+dmax=1) modeli yani VAR(2) tahmin 
edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test 
sonuçlarına göre ne TER den LINTRGRO ya doğru ne de LINTRGRO dan TER e doğru bir nedensellik ilişkisi 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LINTRGRO 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

TER 0.419792 2 0.8107 
LOGM1 1.404846 2 0.4954 
Tümü 1.607624 4 0.8074 

  

Bağımlı Değişken: TER 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

GDPP 0.304439 2 0.8588 
LOGM1 3.190905 2 0.2028 
Tümü 3.498510 4 0.4781 

 

Bağımlı Değişken: LOGM1 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

GDPP 1.725037 2 0.4221 
LOGM1 1.312198 2 0.5189 
Tümü 2.822162 4 0.5880 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

229 
 

5. Sonuç 

Çalışmada Türkiye’nin 2003:1-2014:4 çeyreklik verileri kullanılarak bankalararası faiz oranları ile terör arasındaki 
ilişki araştırılmıştır.  Analizlerde kullanılan değişkenler; terör, M1 ve bankalararası faiz oranı büyüme hızıdır. İlk 
olarak her bir serinin bütünleşme düzeyini belirlemek için birim kök testi uygulanmıştır. Üç seri arasında tespit 
edilen en yüksek bütünleşme düzeyi I(1) dir. İkinci olarak ARDL sınır testi sonuçları Türkiye’de terör ile 
bankalararası faiz oranı artış hızı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü olarak 
ARDL çerçevesinde icra edilen hata düzeltme model sonuçları terör ile bankalararası faiz oranı artış hızı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişkinin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde mevcut olduğunu 
göstermektedir. Son olarak nedensellik testi sonuçları ikili seri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 
olmadığını ima etmektedir. 
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Özet: Günümüzde yer altı ekonomisi problemine yaygın bir biçimde bilhassa az gelişmiş ekonomilerde rastlanmaktadır ve 
aynı zamanda yeraltı ekonomisi belli bir boyutta gelişmekte olan ekonomilerinde problemidir. Yer altı ekonomisi devletler 
için vergi gelir kaybına yol açması nedeniyle ve formel sektörde yer alan firmalar ile adaletsiz bir rekabet yaratması 
nedeniyle bir sorundur. Yer altı ekonomisine yol açan ekonomik ve demografik faktörler arasında adaletsiz vergi oranları, 
gelir dağılımı adaletsizliği, nüfus artışı ve kırdan kente göçü sayabiliriz. Yer altı ekonomisinin diğer belirleyicilerinin yanında 
yoksulluk yer altı ekonomisinin en hayati belirleyicilerinden biridir. Bu çalışmada yoksulluğun enformel sektör üzerindeki 
etkisi panel data çerçevesinde analiz edilecektir. Bu bağlamda bir ekonomide yoksulluk seviyesindeki artışın yer altı 
ekonomisini arttıracağı hipotezini test etmekteyiz. Panel veri analizlerinden elde edilen tahmin sonuçları yoksulluk ile yer 
altı ekonomisi arasında aynı yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır, yani yoksulluk 
seviyesindeki bir azalış yeraltı ekonomisini azaltmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kayıt Dışı Ekonomi, Panel Veri Analizi 

The Association between Poverty and Underground Economy  

Abstract: Nowadays the problem of underground economy is widely encountered particularly in less-developed and it is at 
some extent problem for developing economies as well. It is a problem in the sense that it causes tax revenue loss for 
government and creates unfair competition with the firms operating in formal sector. Among the economic and 
demographic reasons causing underground economy that we may count are unfair tax rates, unfair income distribution, 
population increase, migration from rural area to urban area. Besides the other determinants of underground economy, 
poverty is one of the crucial determinants of underground economy. People who do not have a regular job or could not find 
a job in formal sector would prefer to work in underground economy in order to survive. In this study the impact of poverty 
on informal sector will be analyzed in a panel data framework. In this sense we test the hypothesis that increase in poverty 
level will boost underground economy in an economy. The estimation results from panel data analysis reveal that there is a 
statistically significant positive association between poverty and underground economy, namely a decrease in poverty level 
reduces underground economy.     

Keywords: Poverty, Underground Economy, Panel Data Analysis 

1. Giriş 

Kayıt dışı ekonomi, ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen 
ekonomik olayın, devletten ve işletme ile ilgili diğer kişilerden (ortaklar, alacaklılar, kazanca katılan işçiler gibi) 
tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına taşınmasıdır. Yer altı ekonomisi, kamunun 
denetimi dışındaki ekonomik faaliyetler olarak da tanımlanabilir (Altuğ, 1999:257). Bir başka deyişle; kayıt dışı 
ekonomi resmi makamların, özellikle vergi idaresinin, bilgisi dışında gerçekleştirilen yasal ve yasal olmayan 
iktisadi faaliyetler ve işlemler sonucu elde edilen haksız para ile ifade edilebilen menfaatlerdir (Bakkal: 2007:6). 
Günümüzde kayıt dışı ekonomi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ağırlıkla yaşanmasına rağmen,  gelişmiş 
ülkelerde de bu olgunun var olduğu görülmektedir.  Uygulanan ekonomik politikalar, siyasal nedenler, vergi 
ahlakı ve zihniyeti, vergi idaresinin yetersizliği, cezaların ve denetimlerin etkinsizliği, mükelleflerin vergiye karşı 
tepkileri gibi nedenlerden ortaya çıkan kayıt dışı ekonomik faaliyetler, istatistiksel olarak hesaplanan GSMH 
oranının dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik faaliyettir. Bu faaliyetler devlete karşı bir itaatsizlik olmakla 
beraber hem devletin gücünü zayıflatmakta hem de milli gelirdeki bölüşümün adaletsiz olmasına sebebiyet 
vermektedir.  

 
* Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Öznur 

GÜRKAN’ın Prof. Dr, Cüneyt KOYUNCU danışmanlığında hazırlamakta olduğu ‘’Yoksulluk ile Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki 
İlişkisi’’ başlıklı tezin bir kısmından oluşmaktadır. 
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Günümüzde kayıt dışı ekonomi olgusunu ifade etmek için araştırmacılar tarafından çoğunlukla ”yer altı 
ekonomisi” terimi benimsenmiş olmakla beraber, “kara ekonomi”, “enformel ekonomi”, ”ikinci ekonomi”, 
“paralel ekonomi”, “gizli ekonomi”, “gölge ekonomi”, “gözlenmeyen ekonomi” gibi terimler de kullanılmaktadır 
(Yılmaz; 2004:16). 

Yer altı ekonomisinin, mali, sosyal, politik, psikolojik ve mevzuatla ilgili birçok nedeni bulunmaktadır.  
Ekonominin gelişmişlik düzeyi, yüksek enflasyon, ekonomik krizler, kayıtlı istihdam sunabilme imkânlarının 
düzeyinde nüfus artışı, kırdan kente göç olgusu, eğitim ve vergi bilincinin düşüklüğü, vergi oranlarının ve kayıtlı 
faaliyette bulunmanın getirdiği diğer yükümlülüklerin yüksek oluşu vb. olguların varlığı kayıt dışılığı teşvik edici 
unsurlardır. Kayıtlı ekonomideki istihdam ve gelir imkânlarının kısıtlı ya da maliyetlerinin yüksek oluşu bireyleri 
kayıt dışına yöneltebilir (Ilgın, 2002:146). 

Yer altı ekonomisi, piyasadaki serbest rekabetin haksız rekabete dönüşmesine neden olmaktadır. Firmalar kayıt 
dışına çıkarak elde ettikleri maliyet üstünlüğü ile kayıtlı firmalarla rekabet edebilmektedirler. Aynı zamanda 
kayıt dışına çıkan firmaların vergiden kaçma eğilimleri küçük ölçekte üretim yapmalarını sağlamaktadır. Üretimi 
küçük ölçekli olan ve teknolojisi olmayan firmalar ülke ekonomisinin verimliliğini kısıtlar ve böylece ekonomik 
büyüme geriler. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin milli gelirlerinin yeterli olmaması, küçülen 
ekonomileriyle birlikte devletin daha fazla kaynak ayırma ihtiyacının doğmasına ve yoksul kesimin artmasına 
neden olmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomiye neden olan yukarıdaki ekonomik ve sosyal nedenlere ilaveten yoksulluk olgusu da kayıt 
dışı faaliyetleri belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Yoksulluğa neden olan demografik yapı, göç, işsizlik 
gibi faktörler, kayıtlı ekonomide iş bulamayanları kayıt dışı ekonomiye yönlendirebilmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışmada yoksulluğun kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi insani kalkınmışlık çerçevesinde 
ampirik olarak panel veriler yardımıyla analiz edilmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yoksulluk ile 
kayıt dışı ekonomi arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışmanın 
geriye kalan kısmı şu şekilde oluşmaktadır: kayıt dışı ekonomi ve yoksulluğa ilişkin literatür taraması ikinci 
bölümde sunulmakta, üçüncü kısmında data ve metodoloji açıklanmakta, dördüncü bölümde tahmin sonuçları 
raporlanıp tartışılmakta ve en son bölümde sonuç yer almaktadır. 

2. Literatür  

2.1. Kayıt Dışı Ekonomi Literatürü 

 Yer altı ekonomisi ile ilgili ilk çalışma II. Dünya savaşı sonrasında başlamış, Fransa’da ilki 1936’da sonraki 1940 
yılında olmak üzere kayıt dışı istihdam konusunda yasal düzenlemeler yapılmış, ilk defa 1958 yılında Cagan 
tarafından A.B.D.’de kayıt dışı ekonominin hacmi ölçülmeye çalışılmıştır (Yılmaz, 2004:20). Cagan (1958)’ın basit 
parasal oran yöntemiyle, beyan edilmeyen gelirleri tahmin etmiştir. Feige (1989), banka hesapları, çekler gibi 
ödeme araçlarıyla yapılan yer altı ekonomik faaliyetleri de kapsayan yöntemi geliştirmiştir. Tanzi (1983), kayıt 
dışı ekonomide yoğun olarak bulunduğu düşünülen nakit para talebini, kişi başına düşen gelir, mevduat faiz 
oranı, maaş ve ücretlerin milli gelir içindeki payı ve vergi oranı gibi açıklayıcı değişkenlerle açıklanmıştır. 
Norman (1982), Klovland (1984) ve Bhattacharyya (1990)’da kayıt dışı ekonomiyi ekonometrik yöntemlerle 
tahmin etmişlerdir. Gutman (1979) ve Petersen (1974) milli gelir farklılıkları yöntemiyle; Langfeldt (1980) ve 
Tucker (1979) Parasal oran yöntemiyle yer altı ekonomiyi tahmin etmişlerdir (Yurdakul, 2008:207-208). 

Ceyhun Elgin ve Friedrich Schneider, 38 OECD üyesi ülkeler için 1999-2010 yılları arası MIMIC ve Dinamik Genel 
Denge Yöntemi ile kayıt dışı ekonomisini analiz etmişlerdir. MIMIC yöntemi için, kişisel gelir vergisinin (% 13.8), 
dolaylı vergilerin (% 14.1), vergi moralinin (% 14.5), işsizlik oranının (% 14.7), serbest meslek oranının (% 14.5), 
büyüme GSYİH oranının (% 14.3) ve iş serbestisi endeksinin (% 14.2) kadar kayıt dışı ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır. DGD modelinde, kişi başına düşen GSYİH büyümesi en büyük etkiyi (% 24.7), bunu takiben 
Dolaylı vergiler (% 18.5), işsizlik (% 18.3), vergi morali (% 17.1), kişisel gelir Vergi (% 11.2), serbest meslek (% 
5.8) ve iş özgürlüğü (% 4.3) oranlarda kayıt dışı ekonomiyi etkilediğini vurgulamışlardır (Elgin ve Schneider, 
2016:69-70). 

Friedrich Schneider tarafından çeşitli ülkelerin yer altı ekonomilerinin (yasal ve yasadışı faaliyetler) büyüklüğü 
hesaplanmıştır. Schneider gelişmiş ekonomiler için nakit oranı yaklaşımını, gelişmesini tamamlamamış ülkeler 
için de farklı yaklaşımları uygulamıştır. Bu çalışma sonucunda 1998 yılı için İtalya, İspanya ve Belçika’da yer altı 
ekonomisinin GSMH’ye oranının %23 ve %28 aralığında olduğunu tespit etmiştir (DPT, 2001:12). 
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Dreher ve Schneider (2006:3-15) 120 ülke için 1994-2002 yılları arasında yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomiyi panel 
veri setini kullanarak analiz ve tespit etmişler ve gelişmiş ülkelerde kayıt dışı sektörün yolsuzluğun ikamesi 
olduğunu kanıtlamışlardır ( www.ftp.iza.org). 

Peacock ve Shaw (1982) tarafından yer altı ekonomisinin vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkileri ortaya 
atılmıştır. Tahmin edilen modele göre marjinal tüketim eğilimi 1’e yaklaştıkça, dolaylı vergi gelirleri yükselecek 
ve doğrudan vergilerdeki kaçırmaları kapatacak, hatta ondan fazla olacaktır (Bağırzade, 2015: 43). 

Yurdakul, Türkiye’de 1985-2006 yılları arasındaki kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı ekonominin etkilendiği 
faktörleri basit parasal yöntem ile tespit etmiştir. Vergi yükü arttığında kayıt dışı ekonominin de arttığını ve 
sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payının artmasının, kayıt dışı ekonomi üzerinde azaltıcı bir etkisi 
olduğunu vurgulamıştır (Yurdakul, 2008:218-219). 

Savaşan (2014) 1970-2013, 1990-2013 yılları arasında panel veri setini kullanarak Türkiye’deki kayıt dışı 
ekonomiyi tahmin etmiştir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin azalma eğiliminde olduğu ve 2013 yılı itibariyle 
GSMH’nin %25-%27’si büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir (www.kayıtlıekonomiyegeçiş.gov.tr).  

2.2. Yoksulluk Literatürü 

Dollar- Kraay, 1980’li yıllarda dışa açılmayı başaran gelişmekte olan ülkelerde ticaretin büyümeyi güçlü bir 
şekilde olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Yoksulların yaşam standartlarını iyileştirmek için büyümenin 
gerekli olduğunu ima etmeyerek; ülkenin ortalama büyümesinden yoksul kesimin diğer kesimler kadar 
faydalandığını vurgulamaktadır (Dollar ve Kraay, 2002:218-219). 

Dünya Bankası (2002) “Globalization, Growth, and Poverty” başlığı ile yayınladığı raporda; küreselleşmenin 
yoksulluğu azalttığını ifade ederek, düşük gelirli ülke üreticilerin ve hizmetlerin dünya pazarlarına girdiğinde 
entegre sağlayarak ekonomilerinin hızlı büyüdüğünü vurgulamaktadır (elibrary.worldbank.org).  

Dollar ve Kraay (2001 ve 2004) yılında yapılan çalışmada küreselleşen ülkelerin ekonomik büyüme hızını 
arttırdığını, bunun sonucu olarak da yoksulların gelir düzeyinin arttığını öne sürmüştür. Milanoseviç (2002), 
Neutel ve Heshmati (2006),  Maertens vd. (2009), yapılan çalışmalardan küreselleşmenin yoksulluğu azaltıcı 
yönünde bulguların olduğu belirtilmiştir. Ravallion (2006)’a göre ticari reformlarla birlikte iyi belirlenmiş bir 
sosyal politikanın uygulanması yoksulluğun azaltılmasında etkili olacağını vurgulamıştır (Yanar ve Şahbaz, 
2013:61-62). 

Özcan, 2003-2013 yılları arasını kapsayan çalışmasında Türkiye ve AB ülkelerinin de içinde bulunduğu 29 ülkenin 
yoksulluk-hoşnutsuzluk boyutunu ölçmek için panel eşbütünleşme verilerini kullanmıştır. Enflasyon ve işsizlik 
oranları toplamındaki %1’lik bir artış, yoksulluğu %0,11 oranında artırdığını vurgulamıştır (Özcan, 2016:310). 

3. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada 130 farlı ülkenin 1981-2009 yıllarına ait dengesiz panel verileri kullanılarak yoksulluğun yer altı 
ekonomisi üzerindeki etkisi analiz edilmektedir.  

Dengesiz panel veri kullanılarak aşağıdaki çoklu zaman sabit etki modeli (SEM) tahmin edilmiştir; 

( ) 1 2 3 4 5it t it it it it it itSHADOW HYBRIDHDI GDPPC CORRUPT PARTRAT uE INDIRTAX      = + + + + + + +   (1) 

Ayrıca aşağıdaki çoklu zaman rastsal etki modeli (REM) tahmin edilmiştir; 

( )1 2 3 4 5it it it it it it t itHYBRIDHDI GDPPC CORRUPT PARTRATESHADOW INDIRT uAX      = + + + + + + +   (2) 

Yukarıdaki modellerde it alt indisi i’nci ülkenin t zamanındaki belli bir değişkene ait gözlem değerini temsil 

etmektedir.   sabit terimi ve t
 zamana göre değişen fakat ülkeye göre değişmeyen zaman-spesifik etkiyi 

göstermektedir. itu
 ise modelin hata terimidir.  

Modelin bağımlı değişkeni yer altı ekonomisi (SHADOW) değişkenidir. SHADOW değişkenine ait veriler Elgin C. 
ve Öztunalı O. (2012:23-48)’nun çalışmasından alınmıştır. Değişkenin daha büyük gözlem değerleri daha yaygın 
yer altı ekonomisini ima etmektedir. 

http://www.ftp.iza.org/
http://www.kayıtlıekonomiyegeçiş.gov.tr/
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Modelde bağımsız (kontrol) olarak kullanılan değişkenler; yoksulluk (HYBRIDHDI), yolsuzluk (CORRUPT), kişi 
başına GSYİH (GDPPC), dolaylı vergiler (INDIRTAX) ve işgücüne katılma oranlarıdır (PARTRATE). Yolsuzluk verisi 
Dünya Bankasının WGI (Worldwide Governance İndicators) veri setinden; yoksulluğu temsilen kullanılan insani 
kalkınmışlık (HYBRIDHDI) verisi UNDP(Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı) tarafından hazırlanan ve 1970-
2010 yıl aralığını kapsayan hybrid hdi insani kalkınmışlık verisidir. İşgücüne katılma oranı, dolaylı vergiler ve kişi 
başına GSYİH verileri Dünya Bankasının WDI veri setinden temin edilmiştir. 

HYBRIDHDI, değişkenin daha büyük gözlem değerleri daha fazla insani kalkınmışlığı, dolayısıyla daha az 
yoksulluğu ima etmektedir. Bundan dolayı bu değişkenin katsayısının negatif çıkması beklenmektedir. 

Yolsuzluğun yaygın olduğu toplumlarda kayıt dışı ekonominin de daha yaygın olması beklenmektedir. CORRUPT 
değişkeninin daha büyük gözlem değerleri daha az yolsuzluğu ima etmektedir. Bundan dolayı CORRUPT 
değişkeninin katsayısının negatif çıkması beklenmektedir. 

Bir toplum ve dolayısıyla o toplumun bireyleri zenginleştikçe daha az enformel sektörde kalmayı ve daha fazla 
formel sektörden alışveriş yapmayı tercih edecektir.  Bundan dolayı kişi başına GSYİH (GDPPC) arttıkça kayıt dışı 
ekonominin azalması beklenmektedir. 

Bir ekonomide dolaylı vergiler arttıkça tüketiciler vergilendirmenin olmadığı kayıt dışı ekonomiden alışveriş 
etmeyi tercih edecektir. Bundan dolayı INDIRTAX değişkeninin katsayısının pozitif çıkması beklenmektedir.     

GDPPC: 2010 sabit fiyatlarıyla dolar cinsinden kişi başına GSYİH. 

ARTRATE: 15-64 yaş aralığında yer alan nüfus içindeki işgücüne katılım oranı. 

NDIRTAX: Endirekt vergilerin göstergesi olarak çalışmada toplam vergi gelirleri içindeki mal ve hizmetlerden 
alınan vergi payı kullanılmıştır.  

4. Tahmin Sonuçları 

Yukarıda 1 ve 2 nolu eşitliklerde belirtilen modellere ait tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda raporlanmıştır. REM 
ve SEM modellerinden hangisinin daha uygun olacağı hususunda Hausman testi kullanılmış olup söz konusu iki 
model arasında karar verme aşamasında %1 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. 

Model1 sadece yoksulluk göstergesi olan HYBRIDHDI değişkeninin yer aldığı modelin tahmin sonuçlarıdır. Diğer 
kontrol değişkenlerinin yer almadığı bu modelin tahmin sonucuna göre HYBRIDHDI değişkeni beklenen negatif 
işareti çok yüksek anlamlılık düzeyinde almaktadır. Yani bir ülkede insani kalkınmışlık arttığında (dolayısıyla da 
yoksulluk azaldığında) o ülkede ki kayıt dışı faaliyetler azalmaktadır. Ayrıca Model1 de Hausman testine göre 
REM model seçilmiştir ve ilgili model oldukça yüksek R-kare değerine sahiptir. 

Daha sonrasında Model1 deki basit modelde bulunan kuvvetli ilişkinin geçerliliğini sürdürüp-sürdürmediğini 
görmek amacıyla diğer yoksulluğun belirleyicisi dört potansiyel kontrol değişkeni sırasıyla tek tek modele dahil 
edilmiş olunup tahmin sonuçları da Model2, Model3, Model4 ve Model5 de raporlanmıştır. Hausman testine 
göre Model3, Model4 ve Model5 REM modeli seçilmekte iken Model2 de SEM modeli seçilmiştir. 

GDPC değişkeni kullanıldığı tüm modellerde çok yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlıdır ve beklenen 
negatif işareti almaktadır. Yani bir toplum ve bireyleri zenginleştikçe kayıt dışı ekonominin azaldığına işaret 
etmektedir. 

CORRUPT değişkeni kullanıldığı tüm modellerde çok yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlıdır ve beklenen 
negatif işareti almaktadır. Yani bir ekonomide yolsuzluk azaldığında kayıt dışı ekonomide küçülmektedir. 

PARTRATE değişkeni kullanıldığı tüm modellerde çok yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlıdır. 

INDIRTAX değişkeni kullanıldığı Model5 de çok yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlıdır ve beklenen 
pozitif işareti almaktadır. Yani dolaylı vergiler arttıkça kişiler verginin olmadığı kayıt dışı ekonomiden yaptığı 
alışverişi arttırmaktadır. 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

234 
 

Tablo 1. Tahmin Sonuçları 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Sabit Terim 59.6852 51.1617 43.8251 29.8231 32.1569 

Std. Sapma 0.6327 0.7237 1.5942 3.3725 3.8177 

P-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

HYBRIDHDI -42.5367 -23.3305 -15.6801 -10.5657 -13.9930 

Std. Sapma 0.9523 1.2694 2.3623 2.5763 3.2567 

P-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
GDPPC   -0.0003 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

Std. Sapma   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

P-değeri   0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 

CORRUPT    -4.6687 -5.1573 -5.8026 

Std. Sapma    0.5340 0.5380 0.6210 

P-değeri    0.0000 0.0000 0.0000 

PARTRATE1     0.1578 0.1010 

Std. Sapma     0.0336 0.0380 

P-değeri     0.0000 0.0081 

INDIRTAX      0.1108 

Std. Sapma      0.0260 

P-değeri      0.0000 

Gözlem Sayısı 3452 3335 939 939 689 

Ülke Sayısı 130 130 130 130 110 

R-kare 0.3662 0.4481 0.5312 0.5421 0.5835 

F-istatistik 1993.1470 89.4090 353.1996 276.4088 191.3760 

P-değeri(F-istatistik) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Hausman İstatistik 4.6946 14.7291 3.2338 4.3640 3.3066 

P-değeri(Hausman-İst.) 0.0303 0.0006 0.3570 0.3590 0.6528 

Seçilen Model REM SEM REM REM REM 

5. Sonuç 

Ekonomideki kayıt dışılık özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ekonomilerin en büyük sorunlarından birisidir. 
Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arttıkça ülke kaynaklarının etkin kullanımı ve toplanan vergi gelirleri 
azalmaktadır. Azalan vergi gelirleri nedeniyle devletin sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerinin de kalitesi ve 
miktarı azalmaktadır.   

Kayıt dışı ekonomiye sebebiyet veren çok sayıda demografik ve ekonomik faktör mevcuttur. Bu faktörlerin en 
başta gelenlerinden biri de o ülkede yoksulluk düzeyidir. Bu bağlamda bu çalışma yoksulluğun kayıt dışı 
ekonomi üzerindeki etkisini 130 ülkeye ait dengesiz panel veri setini kullanarak ampirik boyutta analiz 
etmektedir. 

Analiz bulguların yoksulluğun kayıt dışı faaliyetleri istatistiksel olarak çok yüksek derecede belirleyicisi olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle analiz sonuçları bir ülkenin insani kalkınmışlık düzeyi arttığında (dolayısıyla da 
o ülkedeki yoksulluk düzeyi azaldığında) o ülkede ki kayıt dışı faaliyetlerin azalmakta olduğunu ima etmektedir. 

Çalışmanın bulgusu kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek isteyen hükümetlerin bunu başarmak için 
kullanacağı araçlardan birinin de ülkedeki yoksulluk seviyesini azaltıp insani kalkınmışlık düzeyini arttırmaktan 
geçtiğini göstermektedir. 
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Özet: Terörizmin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ile neden olduğu can ve mal kayıpları, genel olarak büyük savaşlarla 
kıyaslanamayacak kadar düşük seviyelerde olsa da; terörist olaylar neticesinde meydana gelen korku ve panik ortamı, 
turizmden politikaya, finansal piyasalardan savunma harcamalarına kadar birçok sektörü etkilemektedir. Terör olayları, 
neden olduğu maddi kayıplar yanında ayrıca küreselleşmenin sağladığı imkânlarla medya üzerinden dünyanın farklı 
ülkelerindeki insanlara ulaşmakta ve insanların gündem algısını etkilemek suretiyle ekonomik açıdan bir takım negatif yönlü 
tercihler yapmalarına neden olmaktadır. Özellikle dış etkilere oldukça açık birey ya da aile gibi mikro ekonomik birimlerce 
talep edilen turizm hizmetleri, terörizmin negatif etkileri ile daha yakın bir ilişki içerisinde olabilmektedir. Bu bağlamda 
günümüzde turizm gelirlerinin bir ülkenin toplam gelirleri içinde önemli bir paya sahip olmaya başlamasından ve terörizmin 
turizm gelirleri üzerindeki potansiyel negatif etkisinden ötürü literatürde turizm gelirleri ile terörizm arasındaki ilişki oldukça 
sık bir şekilde ampirik boyutta incelenmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin 2003:1-2014:4 çeyreklik verilerini ARDL modeli 
çerçevesinde kullanarak turizm gelirleri ile terörizm arasında uzun dönemli bir ilişkinin (eş-bütünleşmenin) var olup-
olmadığını sorgulamaktadır. Elde edilen ampirik bulgular turizm gelirleri ile terörizm arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
olmadığına işaret etmektedir. Diğer taraftan terörizmin turizm gelirleri üzerinde kısa dönemde azaltıcı bir etkiye sahip 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca Toda-Yamamoto yaklaşımıyla gerçekleştirilen nedensellik testi sonuçlarına göre de turizm 
gelirleri ile terörizm arasında hiçbir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır ve bu bulgu eş-bütünleşme analizi bulgusuyla 
paraleldir. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Turizm Geliri, Eş-bütünleşme, Durağanlık, ARDL modeli. 

Analysis of Terrorism and Tourism Revenues for Turkey with ARDL Model 

Abstract: The loss of life and property caused by terrorist acts of violence generally at levels too low to be compared to 
major battles, the fear and panic which resulting from terrorist events affect many sectors, from tourism to politics, from 
financial markets to defense spending. In addition to the loss of life and property caused by the terrorist incidents, it also 
leads to people in different countries of the world through the media with the opportunities provided by globalization and 
causes people to make negative negative choices in economic terms by influencing the agenda. The tourism services 
demanded by microeconomic units such as individuals or families, which are particularly vulnerable to external influences, 
can be more closely related to the negative effects of terrorism. So nowadays, because of that tourism revenues have 
started to constitute an important portion of a country’s total revenues and possible adverse impact that terrorism has on 
tourism revenues the relationship between tourism revenues and terrorism is quite often empirically examined in the 
literature. This study, by using Turkey’s 2003:1-2014:4 quarterly data in an ARDL framework, questions if there exists a log-
run association (cointegration) between tourism revenues and terrorism.  Empirical findings imply that there is no long-run 
relationship between tourism revenues and terrorism. On the other hand it was found that terrorism has a decreasing 
effect on tourism revenues in the short-run. Moreover, by using Toda-Yamamoto approach, a causality test was conducted 
and the results of causality test reveal that there is no causality relationship between tourism revenues and terrorism in 
both direction and this result is parallel to the finding of cointegration analysis.   

Key Words: Terrorism, Tourism Income, Co-integration, Stationarity, ARDL Model. 

1. Giriş 

Günümüzde, küreselleşmeyle birlikte tüm sektörler, ulusal ve uluslararası arenadaki çeşitli olaylardan ve 
etkilerden neredeyse anlık olarak etkilenmektedir. Bu durumun olumlu sonuçları olabileceği gibi bir takım 
olumsuz sonuçlarının da bulunduğunu söylemek mümkündür. Tüm sektörler gibi turizm sektörü de, bu 
etkilerden kaçınılmaz olarak nasibini almaktadır. Hatta en yüksek etkilenmeye sahip sektörlerden biri olduğu da 
ileri sürülebilir. Çünkü sektörün müşteri portföyü ülke vatandaşları yanında diğer ülke vatandaşlarını da 
kapsamaktadır ve buna ek olarak turizm hizmetini talepte bulunanlar, birey ya da aile gibi dışsal etkilere karşı 
oldukça duyarlı olan mikro ekonomik birimlerdir. Ayrıca günümüzde turizm sektörünün ülke ekonomileri 
içerisinde önemli bir yer tutması (Ağırman vd., 2014: 105), turizme yönelik tehditleri, özellikle önemli ekonomik 
sonuçlara neden olması açısından üzerinde dikkatle durulması gereken konular arasına sokmaktadır.  

Günümüzde sıkça karşılaşılan bir kavram olsa da terörizmin, ülkeler ve çeşitli politik ve sosyal birimlerce farklı 
şekillerde algılanıyor olması, tek ve geçerli bir tanımının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bazılarınca terörist 
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gruplar “özgürlük savaşçısı” olarak anlamlandırılarak insansı bir takım değerlerle ilişkilendirilmek istenirken, 
bazılarınca da kaos yaratmakla itham edilen suçlular olarak görülmektedir (Ganor, 2010). Türkiye’de ise “Terörle 
Mücadele Kanunu”nda açıkça belirtildiği üzere terörizm, suç kategorisinde değerlendirilerek şu şekilde 
tanımlanmaktadır: 

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 
genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir 
(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf). 

Terörizm, farklı kaynaklardan beslenerek birbirlerinden farklı şekillerde hareket eden çeşitli yapılardan 
oluşmaktadır. Then ve Loosemore, bu yapıları klasik terörizm, amatör terörizm ve dinsel amaçlı terörizm olarak 
üç grupta sınıflandırır. Klasik terörizm; ait olduğu terör grubunun varlığı ve amaçlarının, üyeleri tarafından 
bilinçli bir şekilde anlaşıldığı terörist yapılanmaların genel adıdır.  Üyeler, tam-zamanlı olarak bu terör 
faaliyetinin içerisindedirler ve profesyoneldirler. Amatör terörizm; grubun, bir defaya mahsus olarak terör 
olayları içerisinde bulunmasıyla meydana çıkmış terörist oluşumların meydana getirdiği gruptur. Dinsel amaçlı 
terörizm ise; üyelerinin belirli bir dinsel amaca sıkı sıkıya bağlı olduğu ve bu inancı zorla kabul ettirmek için sert 
eylemler düzenlediği terörist örgütlenmelerin genel adıdır. Bu grubun içerisinde amatörler bulunabileceği gibi 
profesyoneller de yer almaktadır (Then ve Loosemore, 2006: 158). Bu bağlamda Türkiye’deki terör 
hareketlerinin büyük çoğunluğunun klasik veya dinsel amaçlı terörist gruplar tarafından yapıldığı söylenebilir. 
Bu eylemlerin büyük çoğunluğu, klasik terörizm grubundaki PKK tarafından gerçekleştirilirken; son dönemlerde 
dinsel amaçlı terörizm sınıfındaki DAEŞ aracılığıyla meydana gelen terör olaylarında da artış olduğu gündeme 
yansımaktadır. 

Bu bağlamda çeşitli sektörler ve özellikle de turizm sektörü üzerinde bir takım olumsuzluklara neden olabileceği 
düşünülen önemli etkilerden birisi hiç şüphesiz terörizmdir. İnsanlar, can ve mal kaybı açısından yüksek risk 
taşıyan bölgelerde bulunmama ya da buralara seyahat etmeme eğilimindedirler. Dolayısıyla terör olayları, can 
ve mal kaybına neden olması sebebiyle, gerçekleştikleri bölge açısından olumsuz bir algının oluşmasında 
etkilidirler. Bu negatif algı, bölgeye gelen turistlerin sayıca azalmasına ve bu sebeple de turizm gelirlerinde bir 
düşüşe sebep olabilir. Örneğin; 1990’lı yıllarda PKK’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemler sebebiyle 
İngiltere’den Türkiye’ye gelen turist sayısında %20 oranında bir azalış gözlenmiştir (Yeşiltaş vd., 2008: 182).  

Terörün, küreselleşmeyle birlikte dünya üzerinde geniş bir yayılma alanı bulması, mekânsal etki alanıyla birlikte 
terörizmden hızlıca etkilenen sektörler üzerindeki olumsuz etkilerini de büyütmüştür. Özellikle son yıllarda 
gündemdeki popülerliği nedeniyle literatürde; terörizmin, önemli ekonomik etkilerinin bulunması ihtimali 
sebebiyle, diğer sektörlere göre gündeme daha duyarlı olan özellikle finans ve turizm gibi sektörler üzerindeki 
etkilerine dair çalışmalar yapılmıştır.  

Drakos ve Kutan (2003); Türkiye, Yunanistan ve İsrail için 1991-2000 dönemini ele aldıkları çalışmalarında 
zaman serileri yöntemi ile Uluslararası Terörizm ve turizm arasındaki ilişkiyi sorgulamışlardır. Sonuç olarak 
örneklemdeki 3 ülkede de uluslararası terörizmin, turizmi olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. 

Raza ve Jawaid (2013); 1980-2010 dönemini ele aldıkları çalışmalarında Pakistan’de terör ve turizm arasındaki 
ilişkiyi zaman serileri analizini kullanarak sorgulamışlardır. Sonuç olarak terörün, turizmi olumsuz yönde 
etkilediğini saptamışlardır. 

Feridun (2015); Türkiye’yi ele aldığı 1986-2006 dönemini kapsayan çalışmasında ARDL Sınır Testi ile turizm ve 
terörizm arasındaki ilişkiyi sınamıştır. Sonuç olarak turizm ve terörizm arasında uzun dönemde negatif bir ilişki 
saptanmıştır. 

Güvenek ve Alptekin (2015); 1993-2008 dönemi için Türkiye’yi ele aldıkları çalışmalarında zaman serileri analizi 
ile turistlere yönelik terör saldırıları ve ülkeye giriş yapan turist sayısı arasındaki ilişkiyi sorgulamışlardır. Sonuç 
olarak turistlere yönelik terör saldırılarının, ülkeye giriş yapan turist sayısı üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olmadığı saptanmıştır. 
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Özcan ve Özmen (2016) tarafından yapılan çalışmada; terörizm ile ülkeye giriş yapan turist sayısı arasındaki ilişki 
araştırılmaktadır. Bu bağlamda 2002-2013 dönemini kapsayan 26 Avrupa Birliği, 13 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) ülkesini ele alan çalışmada, yöntem olarak panel birim kök, panel eş-bütünleşme testleri kullanılmıştır. 
Sonuç olarak terörizmin, ülkeye giriş yapan turist sayısı üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu 
ilişkinin MENA Ülkeleri’nde negatif ve anlamlı iken, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerde oldukça zayıf ve anlamsız 
olduğu saptanmıştır. 

Başar vd. (2016); 2002-2013 döneminde BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve MINT 
(Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) ülkelerini ele aldıkları çalışmalarında bootstrap nedensellik testi ile 
terörizm ve gelen turist sayısı arasındaki ilişkiyi sınamışlardır. Sonuç olarak BRICS ve MINT ülkelerinden sadece 
Meksika’da gelen turist sayısından terörizme doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. 

Görüldüğü üzere literatürde Drakos ve Kutan (2003)’ın çalışmasında Türkiye, Yunanistan ve İsrail’de; Raza ve 
Jawaid (2013)’in çalışmasında Pakistan’da; Feridun (2015)’a ait çalışmada Türkiye’de  uzun dönemde; Özcan ve 
Özmen (2016)’e ait çalışmada MENA ülkelerinde ve Başar vd. (2016)’nin çalışmasında ise Meksika’da 
terörizmin, turizm üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiği tespit edilmiştir. Bunun aksine Güvenek ve 
Alptekin (2015)’in çalışmasında Türkiye’de; Özcan ve Özmen (2016)’in çalışmasında ise Avrupa ülkelerinde 
herhangi bir ilişki saptanmamıştır. 

Çalışma, giriş kısmından sonra üç temel bölümden meydana gelmiştir. İlk olarak data ve metodoloji bölümünde 
seriler ve yöntem hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra ikinci bölümde analiz sonuçları tablolanacaktır. Üçüncü 
bölümde ise elde edilen ampirik bulgular yorumlanacaktır. 

2. Data ve Metodoloji 

Çalışmada, Türkiye’de 2003–2014 yılları arasında terör ve turizm arasındaki ilişkiyi saptamak üzere çeyreklik 
dönemleri kapsayan turizm geliri, terör saldırılarında ölen kişi sayısı ve TÜFE bazlı (2003=100) reel efektif döviz 
kuru kullanılmıştır. Dolayısıyla bu üç değişkenden her birine ait 44 gözlem söz konusudur. Veriler, Merkez 
Bankası elektronik veri dağıtım sistemi, TUİK ve Maryland Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden toplanmıştır. 

Değişkenler arasında var olabilecek uzun dönem ilişkileri eş-bütünleşme yöntemi ile analiz edilmektedir. Bu 
çalışmada Türkiye’de terör ile turizm gelirleri arasında var olabilecek uzun dönemli ilişki ARDL sınır testi 
yaklaşımı ile incelenecektir. ARDL yöntemi diğer eş-bütünleşme yöntemlerinden farklı olarak serilerin aynı 
dereceden bütünleşik (integrated) olma şartını aramazken, serilerin ikinci veya daha üst derecelerden 
bütünleşik olmasına da müsaade etmez. Ayrıca VAR modelinin aksine ARDL yaklaşımı analizde yer alan serilerin 
farklı gecikme uzunluklarına sahip olmalarına müsaade eder. ARDL modelinin bir diğer üstünlüğü de kısa ve 
uzun dönem parametrelerini birlikte tahmin edebiliyor olmasıdır. ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayabilmek 
için aşağıdaki 1 no’lu model oluşturulmuştur.  

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

    
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

TGEL TGEL OS RE TGEL OS RE       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  
 (1) 

Burada TGEL serisi Türkiye’nin çeyrekler (2003:1-2014:4) itibariyle toplam turizm gelirlerini, OS serisi Türkiye’de 
çeyrekler (2003:1-2014:4) itibariyle terör olayları neticesinde ölen kişi sayısını ve RE serisi de Türkiye’nin 
çeyrekler (2003:1-2014:4) itibariyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında 

yer alan 0 1,  ve 2 katsayıları seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri, ,i i   ve i  katsayıları seriler 

arasındaki kısa dönem ilişkileri göstermektedir.   birinci dereceden fark operatörü, 0 modelin sabit terimi 

ve t modelin beyaz gürültü hata terimidir.  

ARDL sınır testi yaklaşımı ile seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerin incelenmesi birkaç 
aşamayla gerçekleştirilir. Birinci aşamada yukarıdaki Model 1 tahmin edilir ve seriler arasında bir uzun dönem 
ilişkisinin var olup-olmadığına, gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün aynı anda sıfıra eşit olduğunu iddia 
eden H0 hipotezinin F testi ile sınanması sonrasında karar verilir. Söz konusu F testi yardımıyla: 

0 0 1 2: 0H   = = =  (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır hipotezine 
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karşılık  1 0 1 2: 0H       (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) alternatif 

hipotezi sınanır. Elde edilen F istatistik değeri Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen üst ve alt sınır değerleri 
ile karşılaştırılarak karar verilir. Eğer hesaplanan F-istatistik değeri tablo alt sınır değerinden küçükse H0 hipotezi 
kabul edilir, eğer F-istatistik değeri tablo üst sınır değerinden büyükse H1 hipotezi kabul edilir ve F-istatistik 
değerinin alt ve üst sınır değerleri arasında kaldığı durumda ise karar verilemez.   

Eğer birinci aşamada gerçekleştirilen sınır testi sonrasında seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş 
ise bu durumda ikinci aşama olarak farklı model seçim kriterlerinden birini kullanarak seriler için en uygun 
gecikme uzunlukları saptanır. En uygun gecikmeli modelin ARDL (p,q,r) olarak belirlendiği varsayımıyla, buradaki 
“p” TGEL serisinin gecikme uzunluğu, “q” OS serisinin gecikme uzunluğu ve “r” RE serisinin gecikme uzunluğunu 
temsil etmektedir.  

Son aşamada ise aşağıda oluşturulmuş 2 no’lu hata düzeltme modeli yukarıda belirlenen en uygun gecikme 
sayıları kullanılarak tahmin edilir.  

0 1

1 0 0

    
p q r

t i t i i t i i t i t t

i i i

TGEL TGEL OS RE ECM     − − − −

= = =

= +  +  +  + +      

 (2) 

Burada ,i i   ve i  modeli dengeye getiren kısa dönem dinamik katsayıları, ECM hata düzeltme terimini ve 

  kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem dengesine dönme ve ayarlanma hızını 

temsil etmektedir.   katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekir.  

Çalışmamızda ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-
Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi yapılmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımına göre önce modelde 
yer alan serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) tespit edilir. Daha sonra serilerin düzey değerleri 
kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturulup bu oluşturulan modele ilişkin en uygun gecikme uzunluğu model 
seçim kriterleri kullanılarak belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak belirlendiği varsayımıyla daha sonra VAR 
(P+dmax) modeli tahmin edilerek bu tahmin edilmiş olunan model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık 
testi uygulanır. Söz konusu VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi sonuçlarına göre de hangi seriler 
arasında ve ne yönde nedensellik ilişkilerinin var olduğuna karar verilir.  

3. Analiz Sonuçları 

Serilerin durağan seriler olup-olmadığı Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak incelenmiştir. 
Serilerin düzey değerleri için yapılan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 1’de ve serilerin birinci farkları için 
yapılan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 2’de raporlanmıştır. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

TGEL 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 1.876817 -0.643796 -3.554838 

Prob. Değeri 0.9840 0.8498 0.0461 

OS 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -4.200495 -5.060389 -5.118179 

Prob. Değeri 0.0001 0.0001 0.0007 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 0.172328 -3.197436 -3.174716 
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Prob. Değeri 0.7317 0.0264 0.1019 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

TGEL 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -3.024241 -3.815854 -3.763719 

Prob. Değeri 0.0033 0.0055 0.0285 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -7.034794 -6.959230 -5.998024 

Prob. Değeri 0.0000  0.0000 0.0001 

 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre TGEL ve RE serilerinin I(1) ve OS serisinin ise I(0) olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Serilerimizin hiç biri iki ve üstü dereceden bütünleşik olmadıklarından söz konusu serilere ARDL sınır 
testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin var olup-olmadığına karar verebiliriz.   

Her bir seri için maksimum 6 gecikme verilerek tahmin edilen 245 farklı ARDL modeli arasından Akaike bilgi 
kriteri (AIC) kullanılarak en uygun modelin ARDL(5,0,0) olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 245 model arasında 
en düşük AIC değerine sahip ilk 20 model aşağıdaki Şekil-1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1. AIC Kriterine Göre En İyi 20 Model 

TGEL serisi ile OS serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığına ilişkin yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te 
raporlanmıştır. Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere,  F-istatik=3.005181 değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% anlamlılık 
düzeyleri için belirlenen alt-sınır değerlerinden küçük olduğundan, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin 
bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezinin kabul edilmesi gerekmektedir.  Yani bu sonuç Türkiye’de turizm 
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gelirleri ile terör olayları arasında incelenen periyot aralığında eş-bütünleşmenin (uzun dönemli bir ilişkinin) 
bulunmadığını ima etmektedir.  

  

Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 3.005181 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıda Tablo 4’te raporlanan ARDL(5,0,0)  modelinin hata düzeltmeli(ECM) tahmin sonuçlarından elde edilen 
uzun dönem katsayılarından anlaşılacağı üzere, OS değişkeninin uzun dönem katsayısı -3213.82241 (negatif 
olması OS nin TGEL üzerinde azaltıcı etki yaptığını gösterir) değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
görülmekte ve bu da yukarıda elde ettiğimiz test sonucu olan “H0: Uzun dönemli ilişki (Eş-bütünlüşme) yoktur” 
durumunu teyit etmektedir. Yani turizm gelirleri ile terör arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. Tablo 5’ten 
anlaşılacağı üzere, OS’nin kısa dönem katsayısı olan -5546.54702 değerinin %10’da anlamı olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla OS’nin TGEL üzerinde uzun döneli bir etkisi olmamasına rağmen kısa dönemde TGEL 
üzerinde istatistiksel olarak anlamı azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Tablo 4. ARDL(5,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: TGEL 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

OS -3213.82241 -1.067988 0.2931 
RE 365.668442 0.035392 0.9720 

@TREND 103487.1749 17.221241 0.0000 

 

Tablo 5. ARDL(5,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : TGEL 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

1tTGEL −  0.497273 1.587635 0.1216 

2tTGEL −  0.163453 0.676617 0.5032 

3tTGEL −  -0.078282 -0.432244 0.6683 

4tTGEL −  0.614266 4.390158 0.0001 

OS  -5546.54702 -1.793647 0.0818 

RE  6239.909856 0.374345 0.7105 

C  4169380.772 0.000000 0.0000 

1tECM −  -1.159550 -3.569202 0.0011 

( )3213.8224 365.6684 103487.175@ECM TGEL OS RE TREND= − − + +  

 

Ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger 
nedensellik testi uygulandı. TGEL ve RE serileri I(1) ve OS serisi I(0) olduğundan serilere ilişkin maksimum 
bütünleşme derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen 
sınırlandırılmamış (unrestricted) VAR modelleri içinde en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine göre 2 
(yani P=2) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=2+dmax=1) modeli yani VAR(3) tahmin edilerek 
VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda Tablo 6’da raporlanmıştır. Test 
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sonuçlarına göre ne TGEL den OS ye doğru nede OS den TGEL e doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 

 

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: TGEL 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

OS 0.662792 3 0.8819 
RE 1.608841 3 0.6574 

Tümü 2.382466 6 0.8814 

 

Bağımlı Değişken: OS 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

TGEL 3.781318 3 0.2861 
RE 3.487924 3 0.3223 

Tümü 7.047875 6 0.3164 

Bağımlı Değişken: RE 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

TGEL 1.088063 3 0.7800 
RE 0.675664 3 0.8789 

Tümü 2.090465 6 0.9112 

4. Sonuç 

Bu çalışma Türkiye’nin 2003:1-2014:4 periyotlarını kapsayan çeyreklik verilerini kullanarak ARDL sınır testi 
yaklaşımı çerçevesinde toplam turizm gelirleri (TGEL) ile terör olaylarında ölen kişi sayısı (OS) arasında bir uzun 
dönem ilişkisinin var olup-olmadığını incelemektedir. Elde edilen analiz bulgularına göre TGEL ile OS arasında 
herhangi bir uzun dönemli ilişkinin olmadığı, fakat kısa dönemde OS’nin TGEL’i azaltıcı yönde etkilediği 
saptanmıştır. Ayrıca Toda Yamamoto yaklaşımı ile TGEL ve OS serileri arasında yapılan nedensellik analizi 
sonuçlarına göre ne TGEL serisinden OS’ye doğru ne de OS serisinden TGEL’e doğru bir nedensellik ilişkisi 
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet: Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmeyle birlikte dünyanın birçok yerine hızlı bir şekilde yayılabilme ve etkili eylemler 
gerçekleştirebilme yetisi kazanan terörizm, günümüz dünyasının önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Belirsizlik ve 
risklerden hızlıca etkilenen turizm ve finans gibi sektörler de, terörist eylemler sebebiyle ciddi boyutta getiri kayıpları 
yaşamakla karşı karşıya kalmaktadır. Terörist eylemlerin ekonomi üzerinde negatif yönlü etki bırakabilmesi, yasadışı bu 
örgütlerin devletler tarafından gizlice finanse edilerek başka devletlere karşı silah olarak kullanılabilmesi olasılığını da 
gündeme taşımaktadır. Her ne şekilde finanse edilirse edilsin bu ciddi etkileri nedeniyle terörizm, belirsizlik ve risk yaratıcı 
olumsuz etkiler doğurmaktadır. İşte bu bağlamda ekonomik ve politik olayların finansal piyasaları hızlı bir şekilde etkilemesi 
ve terör sorununun yılardır Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olması nedeniyle terörizm ve borsa arsındaki 
ilişkiyi incelemek önem kazanmaktadır. Literatürde terörizm ve borsa arsındaki ilişki farklı ülkeler için yoğun bir biçimde 
analiz edilmiştir. Bu çalışmada da ARDL modeli çerçevesinde 2003:1-2014:4 çeyreklik verileri kullanarak borsa ile terörizm 
arasında uzun-dönemli bir ilişki olup-olmadığı sorgulanmaktadır. Elde edilen ampirik bulgular, terörizm ile borsa endeks 
değeri (BİST100) arasında kısa veya uzun dönemli herhangi bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca Toda-Yamamoto 
yaklaşımıyla gerçekleştirilen nedensellik testi sonuçlarına göre terör olaylarından borsa endeks değerine doğru herhangi bir 
nedensellik tespit edilememiştir. Diğer taraftan, borsa endeks değerinden terör olaylarına doğru istatistiksel olarak anlamlı 
(%10 anlamlılık düzeyinde) bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Finansal Piyasalar, Borsa, Eş-bütünleşme, ARDL Modeli. 

Is There a Long-run Association between Terrorism and Stock Exchange Market in 
Turkey?: ARDL Analysis 

Abstract: Terrorism has become one of the biggest problems of today's world by achieving rapid and effective spreading 
power in many parts of the world due to the development of technology and globalization. Sectors such as tourism and 
finance, which are rapidly affected by uncertainties and risks, face serious loss of return losses due to terrorist acts. The fact 
that terrorist acts can have a negative impact on the economy also raises the possibility that these illegal organizations can 
be secretly financed by the states and used as weapons against other states. No matter how financed which terrorism 
creates uncertainty and risk, with adverse effects. Examining the association between terrorism and stock exchange market 
becomes important owing to the fact that economic and political events rapidly affect financial markets and terror problem 
has been one of the most important agenda items of Turkey for decades. The relationship between terrorism and stock 
exchange market in the literature has been intensively analyzed for distinct countries. In this study, by using 2003:1-2014:4 
quarterly data in an ARDL framework, we question whether or not there exist a long-run association between stock 
exchange market and terrorism in Turkey. Empirical findings imply that there is no long-run and short-run relationship 
between stock market’s index value (BIST100) and terrorism. Moreover, by using Toda-Yamamoto approach, a causality test 
was conducted and the results of causality test reveal that there is no causality relationship from terrorism to stock market 
index value. On the other hand there is a statistically significant (at 10% significance level) causality relationship from stock 
market index value to terrorism. 

Key Words: Terrorism, Financial Markets, Stock Exchange Market, Co-integration, ARDL Model. 

1. Giriş 

Finansal piyasalar, ekonomik ve politik olayların etkilerine açık bir yapıdadır. Özellikle ekonomik ve politik 
olaylar nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik, finansal piyasaları negatif yönlü etkilemektedir. Belirsizliğe neden olan 
olaylardan bir tanesi de terörizmdir. Kavram olarak terörizm, illegal grupların şiddet eylemleri gerçekleştirerek 
toplumda güvensizlik ve kaos düşünceleri oluşturmak suretiyle mevcut iktidarı ve politik sistemi yıpratarak 
örgüt düşüncesini kabul ettirme çabası olarak tanımlanabilir (Sönmez ve Graefe, 1998: 117). Dolayısıyla terör 
olayları belirsizliğe neden olması sebebiyle ekonomi üzerinde önemli etkiler meydana getirebilir. 

Bu bağlamda Abadiea ve Gardeazabalb (2008), terörizmin ekonomiler üzerinde; finansal ve fiziksel sermayeyi 
azaltma, ortaya çıkan panik ve korku sebebiyle belirsizliğe neden olma, savunma ve güvenlik harcamalarını 
artırma, turizm ve finansal piyasalar gibi gündemden hızlıca etkilenen piyasaları olumsuz yönde etkileme 
şeklinde bir takım olumsuz etkiler bıraktığını ileri sürerler. Türkiye de 1970’li yıllardan itibaren gündeminden 
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terörün eksik olmadığı ülkelerden biridir. Bu çalışmada bu yakın ilişkiden hareketle Türkiye’de terörizmin, 
finansal piyasalar üzerindeki ilişkisi araştırılacaktır. Tabi ki akademik yazımda bu bağıntı gözlerden kaçmamış ve 
terörizmin, finansal piyasalar üzerindeki etkisi farklı ülkeler için farklı periyotlar bağlamında incelenmiştir. Bu 
çalışmalardan birkaçına örnek vermek gerekirse; 

Arin vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada 2002:1-2006:12 periyodu günlük verileri kullanılarak Endonezya, 
İsrail, İspanya, Tayland, Türkiye ve İngiltere’de terörizmin, finansal piyasalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre ülkelerin tamamında terörizm, finansal piyasaları negatif yönde etkilemekle birlikte; 
İspanya’da ve İngiltere’de bu etkinin daha zayıf olduğu gözlemlenmiştir.  

Drakos (2010), 2002-2005 periyodunda 68 ülkeyi ele aldığı çalışmasında terörizmin, hisse senedi piyasaları 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre terörizmin hisse senedi getirilerini, global 
entegrasyon bağlamında %12; çift yönlü entegrasyon bağlamında %24; likidite bağlamında ise %6 oranında 
negatif yönlü etkilediği saptanmıştır. 

Kollias vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada Madrid ve Londra’daki terör olaylarının İspanya ve İngiltere’de 
hisse senetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak İspanya’da terör olaylarının hisse senedi getirilerini 
negatif yönlü etkilediği; İngiltere’de ise herhangi bir etkide bulunmadığı saptanmıştır. 

Christofis vd. (2013), Türkiye’yi ele aldıkları çalışmalarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda hisse 
senedi getirilerinin;1999, 2003 ve 2008 yıllarında meydana gelen terör olaylarına verdikleri tepkileri 
incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre terör olayları, İMKB’deki hisse senedi getirilerinde negatif yönlü bir 
etkiye sebep olmaktadır. 

Ağırman vd. (2014), tarafından yapılan çalışmada 35 ülkede, 2003-2011 döneminde terörizmin, finansal 
piyasalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak ne hisse senedi piyasalarından terörizme doğru ne de 
terörizmden hisse senedi piyasalarına doğru bir nedensellik tespit edilememiştir. Ayrıca terörizmin, hisse senedi 
piyasaları üzerinde kısa dönemde oluşturduğu negatif etkinin, uzun dönemde piyasa mekanizması tarafından 
ortadan kaldırıldığı da gözlenmiştir.  

Aksoy (2014) Türkiye’yi ele aldığı çalışmasında 1996-2007 döneminde terörizmin hisse senedi piyasası 
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de hisse senedi piyasasının terörizme 
duyarlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca terör olayının yaşandığı günü takip eden günlerde hisse senedi piyasasında 
düşüşlerin devam ettiği de gözlemlenmiştir.  

Algan vd. (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de 1988-2016 dönemindeki günlük veriler 
kullanılarak terörizmin, finansal piyasalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre terörizm ile 
finansal piyasalardaki ortalama getiri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı; ancak terör 
olaylarının, finans, turizm, gıda, temel materyaller gibi sektörlerde getiri oynaklığını etkileyerek belirsizliğe 
neden olduğu saptanmıştır. 

Çalışmanın bundan sonra kısmı üç aşamada ele alınacaktır. Birinci aşamada data ve metodoloji bölümünde 
seriler ve yöntem hakkında bilgi verilecek ve ardından ikinci aşamaya geçilerek analiz sonuçları tablolanacaktır. 
Son aşama olan sonuç kısmında ise elde edilen ampirik bulgular yorumlanacaktır. 

2. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada, Türkiye’de 2003:1-2014:4 dönemi ele alınarak terörizm ve borsa endeks değeri arasındaki ilişkiyi 
sınamak amacıyla meydana gelen terör olaylarının sayısı (TER), TÜFE bazlı (2003=100) reel efektif döviz kuru 
(RE) ve kapanış fiyatlarına göre BİST 100 Borsa endeks değeri (BİST1) kullanılmıştır. Seriler, Merkez Bankası 
elektronik veri dağıtım sistemi ile Maryland Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden derlenmiştir.  

Değişkenler arasındaki olası uzun dönem ilişkileri, eş-bütünleşme testleri ile analiz edilmektedir. Bu durum, eş-
bütünleşme testleri için bir kısıt meydana getirmektedir. Ancak Pesaran vd. (1996), mevcut sorunun çözümü 
için farklı derecelerden bütünleşik değişkenler arasındaki ilişkinin sorgulanabilmesine imkan sağlayan ARDL 
yaklaşımını önermişlerdir. Bilindiği üzere ARDL testi, diğer eş-bütünleşme analizlerinin tersine, serilerin aynı 
dereceden bütünleşik (integrated) olma şartını aramaz. Ancak ARDL testinin uygulanabilmesi için de, serilerin iki 
veya daha üst derecelerde de bütünleşik olmaması gereklidir. ARDL testinin, VAR analizine göre de önemli bir 
üstünlüğü vardır; ARDL analizi, VAR modelinde bir kısıt olarak görülen, serilerin farklı gecikme uzunluklarına 
sahip olmalarına da imkan tanır. Ayrıca ARDL modelinde, kısa ve uzun dönem parametrelerinin birlikte tahmin 
edilebiliyor olması da, bu analizin bir diğer önemli özelliğidir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de terörizm ile 
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borsa endeks değeri arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile sorgulanacaktır. ARDL sınır testi yaklaşımını 
uygulayabilmek için aşağıdaki 1 no’lu model oluşturulmuştur.  

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

1 1 1    (1)   
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

LOGBİST LOGBİST TER RE LOGBİST TER RE       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  

 
Denklemdeki LOGBİST1 serisi Türkiye’nin çeyrekler (2003:1-2014:4) itibariyle kapanış fiyatlarına göre BİST 100 
Borsa Endeks Değeri’nin logaritmik transformasyonunu, TER serisi Türkiye’de çeyrekler (2003:1-2014:4) 
itibariyle meydana gelen terör olaylarının sayısını ve RE serisi de Türkiye’nin çeyrekler (2003:1-2014:4) itibariyle 

TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu göstermektedir. Eşitliğin sağında yer alan 0 , 1  ve 2  katsayıları seriler 

arasındaki uzun dönem ilişkileri, i , i ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri 

göstermektedir. Ayrıca   birinci dereceden fark operatörü, 0  modelin sabit terimi ve t  modelin beyaz 

gürültü hata terimidir.  

Bilindiği üzere ARDL sınır testi yaklaşımı ile seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerin 
incelenmesi, birkaç adımda gerçekleştirilir. İlk olarak yukarıdaki Model-1 tahmin edilerek,  seriler arasında olası 
uzun dönem ilişkisinin var olup-olmadığına, gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün aynı anda sıfıra eşit 
olduğunu varsayan H0 hipotezinin F testi ile sınanması sonrasında karar verilir. Söz konusu F testi yardımıyla: 

0 0 1 2: 0H   = = =  (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır hipotezine 

karşılık  1 0 1 2: 0H       (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) alternatif 

hipotezi sorgulanır. Elde edilen F istatistik değeri Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen üst ve alt sınır 
değerleri ile karşılaştırılarak karar verilir. Eğer hesaplanan F-istatistik değeri, tablo alt sınır değerinden küçükse 
H0 hipotezi kabul edilir. Tersine eğer F-istatistik değeri tablo üst sınır değerinden büyükse H1 hipotezi kabul 
edilir. Üçüncü bir yol olarak bu iki durum da gerçekleşmez ve F-istatistik değerinin alt ve üst sınır değerleri 
arasında kaldığı durumda ise karar verilemez.   

İlk adımda gerçekleştirilen sınır testi sonrasında, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmesi 
durumunda; ikinci adıma geçilerek, farklı model seçim kriterlerinden birinin kullanılmasıyla seriler için en uygun 
gecikme uzunlukları saptanır. En uygun gecikmeli modelin ARDL (p,q,r) olarak belirlendiği varsayımıyla, “p,q,r” 
terimleri sırasıyla; LOGBİST1 serisinin gecikme uzunluğunu, TER serisinin gecikme uzunluğunu ve RE serisinin 
gecikme uzunluğunu temsil eder.  

Bu iki adımın uygulanmasından sonraki son adımda ise aşağıda oluşturulmuş 2 no’lu hata düzeltme modeli 
yukarıda belirlenen en uygun gecikme sayıları kullanılarak tahmin edilir.  

0 1

1 0 0

1 1                 (2)
p q r

t i t i i t i i t i t t

i i i

LOGBİST LOGBİST TER RE ECM     − − − −

= = =

= +  +  +  + +  

Denklemdeki ,i i   ve i  terimleri, modeli dengeye getiren kısa dönem dinamik katsayıları; ECM , hata 

düzeltme terimini ve   ise kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem dengesine dönme 

ve ayarlanma hızını temsil eder. Ancak   katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekir.  

Bu çalışmada ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-
Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi yapılmıştır. Bilindiği üzere Toda-Yamamoto yaklaşımına göre 
önce modelde yer alan serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) tespit edilir. Daha sonra ise serilerin, 
düzey değerleri kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturulur. Oluşturulan modele ilişkin en uygun gecikme 
uzunluğu ise model seçim kriterleri kullanılarak belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak belirlendiği 
varsayımıyla, VAR (P+dmax) modeli tahmin edilir. Analizin son aşaması olarak da tahmin edilmiş olunan model 
için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi uygulanır. Söz konusu VAR Granger nedensellik/blok dışsallık 
testi sonuçları bağlamında da hangi seriler arasında ve ne yönde nedensellik ilişkilerinin var olduğuna karar 
verilir.  
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3. Analiz Sonuçları 

LOGBİST1 serisi, BİST1 serisinin logaritmaik transformasyonudur. Serilere, durağan olup olmadıklarının 
anlaşılması için öncelikle Augmented Dickey Fuller (ADF) birim testi sınaması yapılmıştır. Serilere ait düzey 
değerlerini gösteren ADF birim kök testi sonuçları Tablo-1’de ve yine serilere ait birinci farkların ADF birim kök 
testi sonuçları ise Tablo-2’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

LOGBİST1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 1.457661 -2.449376 -3.341118 

Prob. Değeri 0.9621 0.1344 0.0724 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -1.457215 -4.177769 -4.755718 

Prob. Değeri 0.1337  0.0019 0.0020 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 0.172328 -3.197436 -3.174716 

Prob. Değeri 0.7317 0.0264 0.1019 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

LOGBİST1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -4.523825 -4.833294 -4.953413 

Prob. Değeri 0.0000 0.0003 0.0011 

TER 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -7.547253 -7.469283 -7.374115 

Prob. Değeri 0.0000  0.0000  0.0000 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -7.034794 -6.959230 -5.998024 

Prob. Değeri 0.0000  0.0000 0.0001 

 
LOGBİST1, TER ve RE serileri için uygulanan ADF birim kök testi sonuçlarına göre LOGBİST1 I(1), TER I(1) ve RE 
I(1) olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca serilerin hiç biri, iki ve daha büyük derecelerden bütünleşik olmadığından, 
bu serilere ADRL sınırı testi yaklaşımı uygulanarak eş-bütünleşmenin varlığı sınanabilir.  

Tüm seriler için maksimum 5 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL (2,0,2) 
olduğu görülmektedir. Bu ARDL (2,0,2) modeli 180 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu 180 farklı model arasındaki en iyi 20 model aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.    
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Şekil 1. Schwars Kriterine Göre En İyi 20 Model 

LOGBİST1 serisi ile TER serisi arasında eş-bütünleşmenin sorgulanmasına ilişkin yapılan sınır testi sonuçları 
Tablo 3’te gösterilmektedir. Tablo 3’te görüleceği üzere,  F-istatik=2.908341 değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% 
anlamlılık düzeyleri için belirlenen alt-sınır değerlerinden küçük olduğundan, seriler arasında eş-bütünleşme 
ilişkisinin bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezinin kabul edilmesi gerekir.  Dolayısıyla bu durum da Türkiye’de 
Borsa Endeks Değeri (BİST 100 Endeksi) ile terör olayları arasında, incelemeye konu olan dönemde eş-
bütünleşmenin (uzun dönemli bir ilişkinin) bulunmadığı anlamına gelir. 

 Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 2.908341 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi TER değişkeninin uzun 
dönem katsayısı 0.003690 değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmekte ve bu da yukarıda elde 
ettiğimiz test sonucu olan “H0: Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” hipotezini teyit etmektedir. Yani 
borsa indeks değeri ile terör arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. TER in kısa dönem katsayısı olan 0.000457 
değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla TER’in borsa üzerinde kısa dönemli bir 
etkiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak TER’in LOGBIST1 üzerinde ne uzun ne de kısa dönemli bir 
etkiye sahip olmadığı görülmektedir.   

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

249 
 

Tablo 4. ARDL(2,0,2) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: TGEL 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

TER 0.003690 0.811255 0.4223 
RE 0.013068 1.308969 0.1984 

@TREND 0.029161 5.387786 0.0000 

 

Tablo 5. ARDL(2,0,2) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : LOGBİST1 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

11tLOGBİST −  0.379810 2.763029 0.0088 

TER  0.000457 0.415424 0.6802 

RE  0.012842 4.769125 0.0000 

1tRE −  -0.004172 -1.266400 0.2131 

C  4.923588 3.551944 0.0010 

1tECM −  -0.245151 -3.530655 0.0011 

( )1 0.0037 0.0131 0.0292@ECM LOGBİST TER RE TREND= − + +  

 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. LOGBIST1, TER ve RE serileri I(1) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme derecesinin 
(dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için Schwarz=12.88257 değeri, 2 gecikmeli model için 
Schwarz=13.24325 değeri ve 3 gecikmeli model için Schwarz=13.57302 değeri elde edilmiş olup bu değerlere 
göre en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine göre 1 (yani P=1) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha 
sonra VAR(p=1+dmax=1) modeli yani VAR(2) tahmin edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi 
sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre TER’den LOGBIST1’e doğru bir nedensellik 
ilişki tespit edilememiş iken LOGBIST1’den TER’e doğru %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LOGBİST1 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

TER 0.870247 2 0.6472 
RE 3.765546 2 0.1522 

Tümü 5.750919 4 0.2185 

Bağımlı Değişken: TER 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGBİST1 5.618692 2 0.0602 

RE 3.532038 2 0.1710 

Tümü 6.417408 4 0.1701 

    

Bağımlı Değişken: RE 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGBİST1 1.268535 2 0.5303 

RE 0.061585 2 0.9697 

Tümü 1.378131 4 0.8480 

 

 

   



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

250 
 

 

4. Sonuç 

Türkiye’de 2003:1-2014:4 dönemini ele alan bu çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak Terör 
olaylarının çeyrek dönemlere ait sayısı (TER) ile Borsa endeks değeri (LOGBİST1) arasındaki ilişki sorgulanmıştır. 
Analizden elde edilen bulgulara göre TER’in LOGBİST1 üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde herhangi bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Toda Yamamoto yaklaşımı ve Granger Nedensellik analizi ile TER ve 
LOGBİST1 arasındaki olası nedensellik ilişkisi sorgulanmıştır. Test sonuçlarına göre TER’den LOGBIST1’e doğru 
bir nedensellik ilişki tespit edilemezken; LOGBIST1’den TER’e doğru %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir 
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   
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Özet: Yatırımcılar, bilindiği üzere bir bölgeyle ya da sektörle ilgili yatırım kararları almadan önce fizibilite araştırmaları 
yapmaktadırlar. Fizibilite araştırmaları; ekonomik, politik, teknik, finansal, örgütsel birçok unsuru ele alarak, yatırımların 
getirisi konusunda yatırımcılara önemli bilgiler sunmaktadır. Belirsizlik ve risk gibi yatırımlar üzerinde negatif etki 
yaratabilecek olası bir etkinin tespit edilmesi durumunda da, yatırım kararları iptal edilebilmekte ya da ertelenebilmektedir. 
Günümüzde gerek yatırım kararları konusunda nitelikli ön çalışmaların yapılması ve gerek de terörizmin olası 
olumsuzluklarının birçok ekonomik unsuru etkilemesi; terörist olayların nitelik ve nicelik açısından yüksek seviyelerde 
seyrettiği bölgelerde ya da terörizmden hızlıca etkilenebilen sektörlerde yatırım yapılması konusunda yatırımcılarda bir 
takım önyargılar meydana getirmektedir. Dolayısıyla da terör olayları nedeniyle meydana gelen belirsizlik ortamı ve risk 
unsuru, yatırımlardan sağlanması beklenen getiriyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da doğal olarak şirketlerin, terör 
saldırılarının yaşandığı bölgelerde yatırım yapma kararlarından vazgeçmelerine ya da bu kararları ertelemelerine neden 
olmaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye için terörizm ile doğrudan yatırımlar arasında 
uzun dönemli olası bir ilişkinin varlığı 2006:1-2014:4 periyodu için ARDL sınır yaklaşımı bağlamında araştırılmaktadır. 
Sonuçlar terörizm ile doğrudan yatırımlar arasında hem uzun hem de kısa dönemde herhangi bir ilişkinin bulunmadığına 
işaret etmektedir. Ayrıca VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçlarına göre de terörizm ile doğrudan yatırımlar 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Bu sonuç eş-bütünleşme bulgularıyla da uyuşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Doğrudan yatırımlar, Eş-bütünleşme, Durağanlık, ARDL Modeli. 

Analysis of the Effect of Terrorism on Direct Investments with ARDL Model: The 
Case of Turkey 

Abstract: Investors, as you know, make feasibility studies before making investment decisions about a region or sector. 
Feasibility studies research economic, political, technical, financial and organizational aspects and provide important 
information to the investor about the return of investments. Investment decisions can also be canceled or delayed if a 
potential impact on investments such as uncertainty and risk is identified. Nowadays preliminary studies on investment 
decisions and possible adverse effects of terrorism which is affecting many economic factors, terrorist incidents are high in 
terms of quality and quantity, or in sectors that can be rapidly affected by terrorism, there are some prejudices in the 
investors. Uncertainty and risk stemming from terrorist incidents negatively affect the expected return of the investments. 
This naturally causes companies to give up or postpone their decision to invest in territories where terrorist attacks are 
taking place. In this study, by using 2006:1-2014:4 quarterly data in an ARDL framework, we analyze the existence of a log-
run potential association between direct investment and terrorism for Turkey struggling with terrorist incidents in lat four 
decades. The results imply that there is no long-run and short run relationship between direct investment and terrorism. 
Also, according to the results of the VAR Granger Causality / Block Externality test there is no causal relationship between 
terrorism and direct investments in either direction. This finding also coincides with cointegration findings. 

Key Words: Terrorism, Direct Investment, Co-integration, Stationarity, ARDL Model. 

1. Giriş 

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme, bölgesel/ulusal/uluslararası entegrasyonlar gibi bazı faktörler, günümüzde 
yatırımların ulusal ve uluslararası hareketliliğini artırmıştır. Şirketler iletişim imkânlarının da gelişmesiyle ulusal 
ve uluslararası piyasalardaki birçok bilgiye anında ulaşabilmekte ve yatırımlarını buna göre planlamaktadır. Bu 
durum bazen çeşitli ülke, bölge veya sektörlerdeki yatırım fırsatlarının, şirketler tarafından keşfedilmesiyle, 
yatırımların bu alanlara kaydırılması şeklinde pozitif bir etki biçiminde gerçekleşirken; bazen de çeşitli riskleri 
algılayan şirketlerin yatırımlarını bu alanlardan  çekmesi suretiyle negatif bir etki şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Yatırımlar için risk oluşturabilecek unsurlardan bir tanesi de terörizmdir. Kavramsal olarak terörizm, iktidarı ele 
geçirme amacında olan çeşitli grupların, sivillere ya da güvenlik güçlerine karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmek 
suretiyle toplumun sindirilmesi ve devlet otoritesinin zayıflığına ima ile mevcut iktidarı ve politik sistemi 
yıpratma çabası olarak tanımlanabilir (Sönmez ve Graefe, 1998: 117). Türkiye de 1970’li yıllardan itibaren 
terörizmin olumsuz etkileriyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla yaklaşık 40 yıldır çeşitli terör örgütleriyle mücadele 
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eden bir ülkenin ekonomik yapısının terörizmden bir şekilde etkilenmekte olabileceği düşüncesi, konunun 
araştırılmasını öncelikli kılmaktadır.  

Terör olayları nedeniyle meydana gelen belirsizlik ortamı ve risk unsuru, yatırımlardan sağlanması beklenen 
getiriyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da doğal olarak şirketlerin, terör olaylarının yaşandığı bölgelerde 
yatırım yapma kararlarından vazgeçmelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda Henisz ve Zelner (2003), 
uluslararası yatırım sürecinin ilk aşamasının, yatırım yapılmak istenen ülkedeki ekonomik ve politik risklerin, 
yatırımcılar tarafından analiz edilmesi olduğunu ileri sürerler.  

Reel yatırımlar ile belirsizlik arasındaki ilişki Bernanke (1980) ve Bloom vd. (2007) tarafından araştırılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre firmalar, belirsizlik sebebiyle yatırım kararlarında daha ihtiyatlı davranmakta ve hatta 
yatırım kararlarını erteleyebilmektedir. Ortadoğu ülkelerine yapılan yatırımlara ait politik risk unsurlarını 
inceleyen bir çalışmada, ilk sırayı kamulaştırma alırken; ikinci sırada ise terörizm yer almaktadır (Multilateral 
Investment Guarantee Agency, 2013).  

Busse ve Hefeker (2005) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise; iç ve dış çatışmalar, etnik olaylar ile 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere zarar verebilecek her türlü etkinin, doğrudan yabancı yatırımlar 
üzerinde negatif yönlü bir etkiye sebep olduğu gözlenmiştir. Özellikle de etnik çatışmaların, doğrudan yabancı 
yatırımlar üzerinde önemli düşüşlere neden olduğu saptanmıştır. 

Muckley (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Kuzey İrlanda’da 1970-2007 periyodunda ARMA modelleri 
kullanılarak terörizmin, doğrudan yabancı yatırımlar ve turizm üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuç olarak 
terörizmin, turizm gelirlerini ve doğrudan yabancı yatırımları negatif yönlü etkilediği tespit edilmiştir.  

Omay vd. (2013) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Türkiye’de 1991-2003 döneminde terörizm ile 
doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki, doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri modelleri kullanılarak 
incelenmiştir. Sonuç olarak terörizmin, doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde negatif yönlü bir etkide bulunduğu 
saptanmıştır. 

Akıncı vd. (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada gelişmiş ve az-gelişmiş ülkelerde terörizmin, doğrudan ve 
dolaylı yatırımlar üzerindeki etkisi 2005-2011 dönemi itibariyle araştırılmıştır. Sonuç olarak Pedroni ve Kao Eş-
bütünleşme analizleri, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını saptamıştır. Granger Nedensellik 
Analizi’ne göre ise, değişkenler arasında tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Sabit etkili tahmin modeline göre 
terörizmin, doğrudan ve dolaylı yatırımlar üzerinde negatif yönlü bir etki meydana getirdiği gözlemlenmiştir.  

Bundan sonraki kısımlarda ilk olarak data ve metodoloji kısmına değinilerek seriler ve yöntem hakkında bilgi 
verilecektir. Ardından analiz sonuçları raporlanacak ve sonrasında ise sonuç kısmında elde edilen ampirik 
bulgular değerlendirilecektir. 

2. Data ve Metodoloji 

Türkiye’de 2006:1-2014:4 periyodunu ele alarak terörizmin, doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisini inceleyen 
bu çalışmada, terörizmi temsilen çeyrek dönemlerde terör olaylarında ölen kişi sayısı (OS), çeyrek dönemlere ait 
TÜFE bazlı (2003=100) reel efektif döviz kuru (RE) ve yine çeyrek dönemlerdeki doğrudan yatırım miktarı 
kullanılmıştır. Bu üç seriye ait veriler; Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi, IMF ve Maryland 
Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden toplanmıştır. 

Değişkenler arasındaki olası uzun dönem ilişkileri, eş-bütünleşme testi ile sınanmaktadır. Eş-bütünleşme 
testlerinde, serilerin aynı dereceden bütünleşik olmaları gereklidir. ARDL modelinde ise bu şartın yerine gelmesi 
gerekli değildir. Ancak bilindiği üzere ARDL testinin uygulanabilmesi için de serilerin iki veya daha üst 
derecelerde bütünleşik (integrated) olmaması lazımdır. Ayrıca VAR modelinde serilerin farklı gecikme 
uzunluklarında olmaması mecburiyeti varken; ARDL testi bu kısıtı da aşarak, serilerin farklı gecikme 
uzunluklarına sahip olmaları durumunda da işlevselliğini korur. Yine bir diğer üstünlüğü de kısa ve uzun dönem 
parametrelerini birlikte tahmin etmeye imkan tanımasıdır. Bu çalışmada da Türkiye’de ilgili dönemdeki terör – 
doğrudan yatırım ilişkisi ARDL sınır testi yaklaşımı çerçevesinde incelenecektir. Bu bağlamda ARDL sınır testi 
yaklaşımının uygulanabilmesi için aşağıdaki 1 no’lu model oluşturulmuştur: 

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

2 2 2     (1)
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

LOGDI LOGDI OS RE LOGDI OS RE       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  
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1 no’lu denklemdeki LOGDI2 serisi Türkiye’de 2006:1-2014:4 döneminde çeyrekler itibariyle doğrudan 
yatırımların logaritmik transformasyonunu, OS serisi Türkiye’de 2006:1-2014:4 döneminde çeyrekler itibariyle 
terör olayları neticesinde ölen kişi sayısını ve RE serisi de Türkiye’de aynı dönem itibariyle TÜFE bazlı reel efektif 

döviz kurunu göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan 0 1,  ve 2 katsayıları seriler arasındaki uzun 

dönem ilişkileri temsil ediyorken; ,i i   ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri vermektedir. 

Ayrıca   birinci dereceden fark operatörü, 0 modelin sabit terimi ve t modelin beyaz gürültü hata terimi 

olarak ifade edilmektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak, seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerin tahmin 
edilebilmesi için birkaç şartın sağlanması gerekir. İlk olarak yukarıdaki Model-1 tahmin edilerek, seriler arasında 
olası bir uzun dönem ilişkisinin varlığı araştırılır. Gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün aynı anda sıfıra eşit 
olduğunu iddia eden H0 hipotezinin F testi ile sınanması sonrasında da bu araştırmadaki uzun dönem ilişkilerinin 

olası varlığı hakkında bir karara varılır. Söz konusu araştırma, F testi yardımıyla: 0 0 1 2: 0H   = = =  (yani 

seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır hipotezine karşılık  

1 0 1 2: 0H       (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) alternatif 

hipotezi sınanarak gerçekleştirilir. Elde edilen F istatistik değerinin, Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen üst 
ve alt sınır değerleri ile karşılaştırılması vasıtasıyla bu sınama yapılır. Eğer hesaplanan F-istatistik değeri tablo alt 
sınır değerinden küçükse H0 hipotezi kabul edilir. Tersine eğer F-istatistik değeri tablo üst sınır değerinden 
büyükse H1 hipotezi kabul edilir ve bu iki durumun da aksine F-istatistik değerinin alt ve üst sınır değerleri 
arasında kaldığı durumda ise herhangi bir karar verilemez.   

Eğer ilk şart yerine gelmiş ve sınır testi sonrasında seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ise bu 
durumda ikinci şart olarak farklı model seçim kriterlerinden birini kullanarak seriler için en uygun gecikme 
uzunluklarının saptanması gerekir. Bu bağlamda en uygun gecikmeli modelin ARDL (p,q,r) olarak belirlendiği 
varsayımıyla; “p” TGEL serisinin gecikme uzunluğu, “q” OS serisinin gecikme uzunluğu ve “r” RE serisinin 
gecikme uzunluğu olarak ifade edilir.  

Son şart olarak ise aşağıda oluşturulmuş 2 no’lu hata düzeltme modelinin yukarıda belirlenen en uygun gecikme 
sayıları kullanılarak tahmin edilmesi gerekir. 

0 1

1 0 0

2 2                         (2)
p q r

t i t i i t i i t i t t

i i i

LOGDI LOGDI OS RE ECM     − − − −

= = =

= +  +  +  + +  

2 no’lu denklemdeki ,i i   ve i  modeli dengeye getiren kısa dönem dinamik katsayıları, ECM hata 

düzeltme terimini ve   kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem dengesine dönme ve 

ayarlanma hızını ifade etmektedir. Ancak   katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması 

gerekmektedir. 

Bunlara ek olarak çalışmada, seriler arasındaki olası nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek 
amacıyla Toda-Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımına 
göre ilk olarak modelde yer alan serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) saptanır. Sonrasında ise, 
serilerin düzey değerleri kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturulur. Oluşturulan bu modele ilişkin en uygun 
gecikme uzunluğu ise model seçim kriterleri kullanılarak belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak belirlendiği 
varsayımıyla VAR (P+dmax) modeli tahmin edilir ve bu model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi 
uygulanır. Bu bağlamda VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi sonuçlarına göre de hangi seriler arasında 
ve ne yönde nedensellik ilişkilerinin var olduğu tespit edilir.   
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3. Analiz Sonuçları 

LOGDI2 serisi, DI2 serisinin logaritmik transformasyonudur. Bu düzenlemeden sonra serilerimizin tümü için 
olası durağanlık sınaması için Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. Test sonuçları, 
serilerin düzey değerleri için Tablo-1’de; birinci farkları için de Tablo-2’de raporlanmıştır. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

LOGDI2 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 4.371563 -1.439021 -1.374631 

Prob. Değeri 1.0000 0.5520 0.8510 

OS 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -3.509145 -4.159929 -4.241994 

Prob. Değeri 0.0000 0.0025 0.0098 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -0.566475 -2.212818 -2.753334 

Prob. Değeri 0.4648 0.2054  0.2228 

 

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

LOGDI2 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -4.189758 -6.344953 -6.673175 

Prob. Değeri 0.0001 0.0000 0.0000 

RE 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -6.129351 -6.072830 -5.776920 

Prob. Değeri 0.0000  0.0000 0.0002 

 

Serilere uygulanan ADF birim kök testi sonuçlarına göre LOGDI2 ve RE serilerinin I(1); OS serisinin ise I(0) olduğu 
saptanmıştır. Ek olarak serilerin hiç biri iki ve üstü dereceden bütünleşik değildirler. Bu sebeple söz konusu 
serilere ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanarak olası eş-bütünleşmenin var olup-olmadığına karar verilebilir.   

Tüm seriler için maksimum 6 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL(1, 0, 
0) in olduğu görülmektedir. Bu ARDL(1, 0, 0) modeli 294 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu 294 farklı model arasındaki en iyi 20 model aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.    
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Şekil 1. Schwars Kriterine Göre En İyi 20 Model 

LOGDI2 serisi ile OS serisi arasında eş-bütünleşmenin olası varlığına ilişkin sınır testi sonuçları Tablo 3’te 
raporlanmıştır. Buna göre F-istatik=0.779807 değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% anlamlılık düzeyleri için belirlenen alt-
sınır değerlerinden küçük olduğundan, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin bulunmadığını ifade eden sıfır 
hipotezinin kabul edilmesi gerekmektedir.  Yani bu sonuç Türkiye’de terör olaylarında ölen kişi sayısı ile 
doğrudan yatırımlar arasında araştırmaya konu olan dönemde, eş-bütünleşmenin (uzun dönemli bir ilişkinin) 
bulunmadığını göstermektedir.     

 Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 0.779807 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 

Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli (ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi OS değişkeninin uzun dönem 
katsayısı -0.002972 (negatif olması OS’nin LOGDI2 üzerinde azaltıcı etki yaptığını gösterir) değerinin istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı görülmekte ve bu da yukarıda elde ettiğimiz test sonucu olan “H0: Uzun dönemli ilişki 
(Eş-bütünleşme) yoktur” hipotezini doğrulmaktadır. Yani doğrudan yatırımlar ile terör arasında uzun dönemli 
bir ilişki yoktur. OS’nin kısa dönem katsayısı olan -0.000300 değerinin de istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
görülmekte, dolayısıyla OS’nin LOGDI2 üzerinde kısa dönemde de bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.   
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Tablo 4. ARDL(1,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: LOGDI2 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

OS -0.002972 -0.658025 0.5155 
RE -0.004899 -0.247658 0.8061 

@TREND 0.035177 2.013687 0.0531 

 

Tablo 5. ARDL(1,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : LOGDI2 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

1tOS −  -0.000300 -0.965104 0.3422 

2tRE −  -0.001070 -0.567275 0.5747 

C  2.430268 1.891109 0.0683 

1tECM −  -0.102424 -1.856910 0.0732 

( )2 2 0.0030 0.0049 0.0352@LOGDI LOGDI OS RE TREND= − − − +  

 

Buna ek olarak seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger 
nedensellik testi uygulandı. LOGDI2 ve RE serileri I(1) ve OS serisi I(0) olduğundan serilere ilişkin maksimum 
bütünleşme derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görüldü. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen 
sınırlandırılmamış (unrestricted) VAR modelleri içinde 1 gecikmeli model için Schwarz=13.64211 ve 2 gecikmeli 
model için Schwarz= 14.19318 olduğundan, Schwarz kriterine göre en uygun modelin 1 (yani P=1) gecikmeli 
model olduğu saptandı. Daha sonra VAR(p=1+dmax=1) modeli yani VAR(2) tahmin edilerek VAR Granger 
Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre ne 
LOGDI2’den OS’ye doğru ne de OS’den LOGDI2’e doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LOGDI2 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

OS 0.208117 2 0.9012 
RE 2.911706 2 0.2332 

Tümü 3.015145 4 0.5553 

Bağımlı Değişken: OS 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGDI2 0.456123 2 0.7961 
RE 0.253280 2 0.8811 

Tümü 1.211337 4 0.8762 

Bağımlı Değişken: RE 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGDI2 4.193632 2 0.1228 
OS 0.105471 2 0.9486 

Tümü 4.417347 4 0.3525 
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4. Sonuç 

Görüldüğü üzere bu çalışma, Türkiye’de 2006:1-2014:4 dönemini ele alarak ARDL sınır testi yaklaşımı 
çerçevesinde terörizm ile doğrudan yatırımlar arasındaki olası uzun dönemli ilişkiyi incelemektedir. Terörizmi 
temsilen ilgili periyottaki çeyreklik dönemlerde meydana gelmiş terör olaylarında ölen kişi sayısı (OS) 
kullanılırken; doğrudan yatırımları ise çeyreklik dönemlerde oluşmuş doğrudan yatırım miktarının logaritmik 
transformasyonu (LOGDI2) temsil etmektedir. Elde edilen analiz bulgularına göre terörizm ile doğrudan 
yatırımlar arasında hem uzun hem de kısa dönemde herhangi bir ilişkinin bulunmadığı saptanmıştır. Buna ek 
olarak Toda Yamamoto ile VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi uygulanmış ve analiz sonuçlarına göre 
de ne LOGDI2’den OS’ye doğru ne de OS’den LOGDI2’ye doğru herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Akademisyenlerin Sınıf Yönetimi Sözel Becerilerinin Öğretmen Adaylarınca 
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Özet: Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına değişik derslerde pek çok teorik bilgi aktarımı yapılır. Ancak öğretmenin 
öğrencisi üzerindeki etkisi rol model olmasıyla pekişir. Yani anlattığına uygun davranan öğretmenin öğrencisini etkileme 
düzeyinin daha fazla olacağı ve bu sayede amacına daha kolay varacağı bilinmektedir. Eğitim fakültelerinde görev yapmakta 
olan akademisyenlerin öğretmen adaylarına karşı gösterdikleri sınıf yönetim becerileri ayrı bir önem kazanmaktadır.  

Eğitimde başarıya ulaşılması ile ilgili önemli faktörlerden biri, sınıf yöneticisi konumunda olan öğretmenin, yönetim 
süreçlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmesidir. Sınıf yönetim becerileri genel yönetim becerileri kapsamındadır. Planlama 
koordinasyon, organizasyon, iletişim, karar verme, ödül-ceza yönetim vb süreçler sınıf yönetimi için de gereklidir. 
Öğretmenin bu süreçlerdeki başarısı öğrencilerle yürüttüğü öğretimin de başarısını belirleyecektir. Öğretmenin sınıfı 
yönetmekle ilgili davranışlarının önemli bir kısmı onun öğrencileriyle sözel iletişim tarzında kendini gösterir. 

Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının derslerine giren Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin sınıf yönetimi becerilerini nasıl 
algıladıklarını değerlendirmektir. Çalışma, 2015-2016 bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tüm bölümler 4. 
sınıflar ve Pedagojik Formasyon programı öğrencilerinden random seçilen toplam 788 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri 
toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü 
derecelemeli 25 maddeden oluşmaktadır. 2’si pozitif 2’si negatif değer yüklü olmak üzere toplam 4 faktörden oluşan ölçeğin 
geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin boyutları şunlardır; Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim, Gruba 
Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama, Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama, Destekleyici geribildirim. 
Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde t testi, varyans analizi ve farkın kaynağını saptamak amacıyla Post hoc analiz için  
LSD teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar sözcükler: sınıf yönetimi, öğretmen, eğitim fakültesi, yeterlik, beceri 

1. Giriş 

Eğitim fakültelerinde gerek lisans öğrencilerine gerek pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerine 
öğretmen olduklarında öğrencileriyle eğitim-öğretimi gerçekleştirirken onlarla iletişimleri, onları 
yönlendirmeleri, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri için neleri yapmaları veya yapmamaları konusunda 
değişik derslerde pek çok teorik bilgi aktarımı yapılır. Özellikle de sınıf yönetimi dersinde bu konular üzerinde 
ağırlıkla durulur. Ancak öğretmenin öğrencisi üzerindeki etkisi rol model olmasıyla pekişir. Yani anlattığına 
uygun davranan öğretmenin öğrencisini etkileme düzeyinin daha fazla olacağı ve bu sayede amacına daha kolay 
varacağı bilinmektedir. İşte tam bu noktada eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin 
öğretmen adaylarına karşı gösterdikleri sınıf yönetim becerileri ayrı bir önem kazanmaktadır. “Şu anda öğrenci 
olan öğretmen adaylarına onların öğretmen olduklarında göstermeleri gereken sınıf yönetim becerilerini onlara 
bunları anlatmakta olan akademisyenler ne kadar gösterebilmektedir?” sorusunun cevabının ne olacağı merak 
konusudur. 

Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının derslerine giren Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin sınıf yönetimi 
sözel becerilerini nasıl algıladıklarıyla ilgili değerlendirme yapmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde bağımsız 
değişkenler olarak öğretmen adaylarının algılarının onların yaş, cinsiyet, medeni durum,  öğrenci/mezun, iş 
durumu, ailede öğretmen var olup-olmaması değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.  

Çalışma, 2015-2016 bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tüm bölümler 4. sınıflar ve Pedagojik 
Formasyon programı öğrencilerinden random seçilen toplam 788 öğrenci ile yürütülmüştür.  

Veri toplama aracı olarak, Ergin (2016a) tarafından hazırlanan “Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme istatistikleri olarak alt 
boyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Her alt boyut için ayrı ayrı 
madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı hesaplanarak içtutarlık 
belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt çeyrekler arası t-testi 
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uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için Cronbach ve Rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik belirlenmiştir. 
Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında 2’si pozitif 2’si negatif ifadeler içeren toplam 4 faktörden oluşan ölçeğin 
geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin boyutları ve içerikleri şöyledir;   

 

F1 Olumlu Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim Kişiye yönelik övgüler, olumlu ifadeler 

F2 Olumsuz 
Gruba Yönelik Olumsuz 
Geribildirimde Bulunmama 

Gruba yönelik yıkıcı eleştiriler, başka gruplarla 
karşılaştırma yapmama 

F3 Olumsuz 
Kişiye Yönelik Olumsuz 
Geribildirimde Bulunmama 

Gruba yönelik yıkıcı eleştiriler, başka kişilerle 
karşılaştırma yapmama 

F4 Olumlu Destekleyici geribildirim Eksik veya yanlışları yapıcı tarzda dile getirme  

 

Olumlu faktörlerde (F1 ve F4) yüksek puanlar olumlu sınıf yönetimi sözel becerilerine işaret etmektedir. 
Olumsuz faktörlerde (F2 ve F3) tüm maddeler reverse değerlendirildiği için  bu boyutlarda da yüksek puanlar 
olumlu sınıf yönetimi sözel becerilerine işaret etmektedir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında 4 faktörden 
oluşan ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. (Ergin, 2016a) 

Bu çalışmada verilerin istatistiksel çözümlenmesinde t testi, varyans analizi ve farkın kaynağını saptamak 
amacıyla Post hoc analiz için  LSD teknikleri kullanılmıştır. 

2. Bulgular 

Katılımcıların %69.2’si Pedagojik formasyon öğrencisi %30.8’i Eğitim Fakültesi lisans öğrencisidir. 
Katılımcıların %66.9’u 25 yaş ve daha küçük, %33.1’i 26 ve daha büyük yaşlardadır. Katılımcıların %69.7’si 
Kız, %30.32’ü erkektir. %89.0’ının çocuğu yok, %60.2’si halen öğrenci %39.8’i mezun durumdadır. 
Katılımcıların %65.5’i çalışmıyor, %81.2’sinin yakın çevresinde bir öğretmen bulunmaktadır. (Tablo 1) 

Tablo 1. Örneklem Frekans Dağılımı 

    f % 

Öğrenim türünüz?  
Formasyon 545 69,2 
Lisans 243 30,8 

Cinsiyetiniz?  
Kız 549 69,7 
Erkek 239 30,3 

Yaşınız?  
25 ve daha küçük 527 66,9 
26 ve daha büyük 261 33,1 

Medeni durumunuz?  
Bekar 660 83,8 
Evli 128 16,2 

Çocuğunuz var mı?  
Yok 701 89,0 
Var 87 11,0 

Mezuniyet durumunuz?  
Öğrenciyim 474 60,2 
Mezunum 314 39,8 

Şu andaki iş durumunuz?  
Çalışmıyor 516 65,5 
Çalışıyor 272 34,5 

Ailenizde veya yakın çevrenizde öğretmenlik 
mesleğini yapmış/yapmakta olan kimse var mı?  

Yok 148 18,8 
Var 640 81,2 

 

Akademisyenlerin sınıf yönetim sözel becerilerinin öğretmen adaylarınca genel olarak Kişiye Yönelik Olumsuz 

Geribildirim ( x =3,445), Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirim ( x =3,145) boyutlarında iyi düzeyde, Kişiye 

Yönelik Olumlu Geribildirim ( x =2,479) ve Destekleyici geribildirim ( x =2,342)  boyutlarında orta düzeyde 

değerlendirildiği görülmektedir. (Tablo 2) 
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Tablo 2. Genel Betimsel İstatistikler ve Normallik Değerleri 

  N x  S. Sapma Skewness Kurtosis 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 2,479 0,616 -0,022 0,087 -0,521 
Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde bulunmama 3,145 0,651 -0,720 0,087 -0,086 
Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde bulunmama 3,445 0,611 -1,421 0,087 2,037 
Destekleyici geribildirim 2,342 0,728 0,308 0,087 -0,289 
Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 2,853 0,325 -0,298 0,087 0,347 

 

Sınıf Yönetimi Sözel Becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçek ve alt boyutlarının normal dağılım 
gösterip göstermediğini anlamak için çarpıklık  (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) analizi yapılmış her iki ölçüte 
göre de tüm alt boyutlardaki verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuçlara dayanarak grupların 
karşılaştırılmasında parametrik teknikler tercih edilmiştir. (Tablo 2) 

Bağımlı değişken olan sınıf yönetimi sözel becerilerinin araştırmadaki bağımsız değişkenlerdeki alt gruplara göre 
farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. 

Tablo 3. Öğrenim türünüz? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 
 N x  S. Sapma t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Formasyon 545 2,578 0,606 7,020 786 0,000 
Lisans 243 2,254 0,580    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Formasyon 545 3,171 0,648 1,723 786 0,085 
Lisans 243 3,085 0,656    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Formasyon 545 3,473 0,611 1,896 786 0,058 
Lisans 243 3,384 0,607    

Destekleyici geribildirim 
Formasyon 545 2,303 0,731 -2,273 786 0,023 
Lisans 243 2,430 0,715    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Formasyon 545 2,881 0,322 3,748 786 0,000 
Lisans 243 2,788 0,321    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim, 
Destekleyici geribildirim alt boyutlarında ve Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli’nde pedagojik formasyon 
öğrencileri ile Eğitim fakültesi lisans öğrencileri arasında fark vardır. (Tablo 3) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için pedagojik formasyon öğrencileri  

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim ( =2,578), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,881) boyutlarında 
Eğitim fakültesi lisans öğrencilerine göre daha olumlu  

Destekleyici geribildirim ( =2,303) boyutunda ise Eğitim fakültesi lisans öğrencilerine göre daha olumsuz  
görüşe sahiptir. 

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama, Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama 
boyutlarında ise öğrencilerin lisans veya formasyon öğrencisi olmalarına göre farklılık yoktur. (Tablo 3) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim ve 
Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama alt boyutlarında cinsiyete göre farklılık vardır. (Tablo 4) 

Tablo 4. Cinsiyetiniz? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 
 N x  S. Sapma t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Kız 549 2,433 0,613 -3,143 786 0,002 
Erkek 239 2,583 0,614    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Kız 549 3,167 0,633 1,426 786 0,154 
Erkek 239 3,095 0,691    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Kız 549 3,486 0,578 2,819 786 0,005 
Erkek 239 3,353 0,674    

Destekleyici geribildirim Kız 549 2,347 0,727 0,291 786 0,771 

x x

x
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Erkek 239 2,331 0,732    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Kız 549 2,858 0,318 0,715 786 0,475 
Erkek 239 2,840 0,339    

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için erkek öğrenciler, Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim ( =2,583) 

boyutunda kız öğrencilere göre daha olumlu;,Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama ( =3,353), 
boyutunda ise kız öğrencilere göre daha olumsuz  görüşe sahiptir.  

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama, Destekleyici Geribildirim, Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Genel boyutlarında ise öğrencilerin cinsiyetine göre göre farklılık yoktur. (Tablo 4) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Destekleyici geribildirim hariç tüm alt 
boyutlarda ve Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli’nde öğrencinin yaşına göre farklılık vardır. (Tablo 5) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için 26 ve daha büyük yaşlardaki öğrenciler, Kişiye Yönelik Olumlu 

Geribildirim ( =2,648),  Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama ( =3,259), Kişiye Yönelik Olumsuz 

Geribildirimde Bulunmama ( =3,513), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,926) boyutlarında 25 ve 
daha küçük yaşlardaki öğrencilere göre daha olumlu görüşe sahiptir, 

Destekleyici geribildirim boyutunda ise öğrencilerin yaşına göre farklılık yoktur  . (Tablo 5) 

Tablo 5. Yaşınız? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  
S. 

Sapma 
t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu 
Geribildirim 

25 ve daha küçük 527 2,394 0,607 -5,547 786 0,000 
26 ve daha büyük 261 2,648 0,602    

Gruba Yönelik Olumsuz 
Geribildirimde Bulunmama 

25 ve daha küçük 527 3,088 0,664 -3,497 786 0,000 
26 ve daha büyük 261 3,259 0,610    

Kişiye Yönelik Olumsuz 
Geribildirimde Bulunmama 

25 ve daha küçük 527 3,412 0,606 -2,204 786 0,028 
26 ve daha büyük 261 3,513 0,615    

Destekleyici geribildirim 
25 ve daha küçük 527 2,372 0,716 1,641 786 0,101 
26 ve daha büyük 261 2,282 0,749    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
25 ve daha küçük 527 2,817 0,310 -4,495 786 0,000 
26 ve daha büyük 261 2,926 0,341    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim ve 
Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama alt boyutlarında öğrencinin medeni durumuna göre farklılık 
vardır. (Tablo 6) 

Tablo 6. Medeni durumunuz? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  
S. 

Sapma 
t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Bekar 660 2,429 0,610 -5,217 786 0,000 
Evli 128 2,734 0,588    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama 
Bekar 660 3,132 0,661 -1,293 786 0,196 
Evli 128 3,213 0,598    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama 
Bekar 660 3,423 0,622 -2,296 786 0,022 
Evli 128 3,559 0,540    

Destekleyici geribildirim 
Bekar 660 2,347 0,727 0,434 786 0,664 
Evli 128 2,316 0,737    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Bekar 660 2,833 0,324 -3,954 786 0,000 
Evli 128 2,956 0,310    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için evli öğrenciler, Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim ( =2,734), 

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirim ( =3,559), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,956) boyutlarında 
bekar öğrencilere göre daha olumlu  görüşe sahiptir. 

x

x

x x

x x

x

x x
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Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirim, Destekleyici geribildirim, boyutlarında ise öğrencinin medeni durumuna 
göre farklılık yoktur. (Tablo 6) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim, 
Destekleyici geribildirim alt boyutlarında ve Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli’nde  öğrencinin çocuğunun 
olup olmamasına göre farklılık vardır. (Tablo 7) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için çocuğu olan öğrenciler, Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim (

=2,655), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,921) boyutlarında çocuk sahibi olmayan öğrencilere göre 
daha olumlu  görüşe sahiptir. 

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirim, Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirim, Destekleyici geribildirim boyutlarında 
ise öğrencinin çocuğunun olup olmamasına göre farklılık yoktur. (Tablo 7) 

Tablo 7. Çocuğunuz var mı? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  
S. 

Sapma 
t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Yok 701 2,457 0,614 -2,845 786 0,005 
Var 87 2,655 0,613    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama 
Yok 701 3,130 0,662 -1,867 786 0,062 
Var 87 3,268 0,551    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama 
Yok 701 3,433 0,605 -1,583 786 0,114 
Var 87 3,543 0,649    

Destekleyici geribildirim 
Yok 701 2,357 0,734 1,681 786 0,093 
Var 87 2,218 0,672    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Yok 701 2,844 0,328 -2,086 786 0,037 
Var 87 2,921 0,289    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Destekleyici geribildirim hariç tüm alt 
boyutlarda ve Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli’nde öğrencinin mezuniyet durumuna göre farklılık vardır. 
(Tablo 8) 

Tablo 8. Mezuniyet durumunuz? Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  
S. 

Sapma 
t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Öğrenciyim 474 2,358 0,601 -6,967 786 0,000 
Mezunum 314 2,661 0,595    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Öğrenciyim 474 3,098 0,649 -2,497 786 0,013 
Mezunum 314 3,216 0,649    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Öğrenciyim 474 3,411 0,614 -1,955 786 0,050 
Mezunum 314 3,498 0,603    

Destekleyici geribildirim 
Öğrenciyim 474 2,366 0,710 1,139 786 0,255 
Mezunum 314 2,306 0,754    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Öğrenciyim 474 2,808 0,311 -4,806 786 0,000 
Mezunum 314 2,920 0,334    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için Lisans mezunu durumundakiler, Kişiye Yönelik Olumlu 

Geribildirim ( =2,661),  Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama ( =3,216), Kişiye Yönelik Olumsuz 

Geribildirimde Bulunmama ( =3,498), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,920) boyutlarında halen 
Lisans öğrencisi olanlara göre daha olumlu görüşe sahiptir, 

Destekleyici geribildirim boyutunda ise lisans mezunu veya halen lisans öğrencisi olmaya göre fark yoktur. 
(Tablo 8) 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim alt 
boyutunda ve Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli’nde halen herhangi bir işte çalışıyor olup olmamasına göre 
fark vardır. (Tablo 9) 

x

x

x x

x x
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Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerileri için halen herhangi bir işte çalışıyor olan öğrenciler, Kişiye Yönelik 

Olumlu Geribildirim ( =2,607), Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Geneli ( =2,905), boyutlarında halen herhangi 
bir işte çalışmıyor olan öğrencilere göre daha olumlu görüşe sahiptir.  

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirim, Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirim, Destekleyici geribildirim boyutlarında 
ise öğrencinin halen herhangi bir işte çalışıyor olup olmamasına göre  farklılık yoktur. (Tablo 9) 

Tablo 9. Şu andaki İş durumunuz Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  S. Sapma t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Çalışmıyor 516 2,411 0,608 -4,297 786 0,000 
Çalışıyor 272 2,607 0,613    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Çalışmıyor 516 3,117 0,641 -1,681 786 0,093 
Çalışıyor 272 3,198 0,668    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Çalışmıyor 516 3,430 0,596 -0,993 786 0,321 
Çalışıyor 272 3,475 0,639    

Destekleyici geribildirim 
Çalışmıyor 516 2,343 0,708 0,054 786 0,957 
Çalışıyor 272 2,340 0,765    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Çalışmıyor 516 2,825 0,317 -3,319 786 0,001 
Çalışıyor 272 2,905 0,332    

 

Akademisyenlerin sınıf yönetimi becerilerini değerlendirme bakımından tüm alt boyutlarda ve Sınıf Yönetimi 
Sözel Becerileri Geneli’nde  öğrencinin ailesinde veya yakın çevresinde öğretmenlik mesleğini yapmış/yapmakta 
olan kimse olup olmasına göre  fark yoktur. (Tablo 10) 

Tablo 10. Ailenizde veya yakın çevrenizde öğretmenlik mesleğinin yapmış/yapmakta olan kimse var mı? 

Değişkenine Göre Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması 

 N x  S. Sapma t sd p 

Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim 
Yok 148 2,476 0,628 -0,047 786 0,963 
Var 640 2,479 0,614    

Gruba Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Yok 148 3,131 0,638 -0,282 786 0,778 
Var 640 3,148 0,655    

Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde 
Bulunmama 

Yok 148 3,444 0,622 -0,026 786 0,979 
Var 640 3,446 0,609    

Destekleyici geribildirim 
Yok 148 2,345 0,765 0,048 786 0,962 
Var 640 2,341 0,720    

Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Yok 148 2,849 0,317 -0,151 786 0,880 
Var 640 2,854 0,327    

 

Eylemsel düzlemde değerlendirmeler yapan “Sınıf Yönetim Beceriler Ölçeği” ve alt boyutları ile sözel düzlemde 
değerlendirmeler yapan “Sınıf Yönetim Sözel Beceriler Ölçeği” ve alt boyutları arasındaki Pearson korelasyon 
katsayısı cinsinden hesaplanan ilişkilerin çözümlenmesinde şu değerlendirmelere varılmıştır. (Tablo 11) 

Cezalandırıcı sınıf yönetimi tarzı ve Keyfi ödül-ceza ile Kişiye Yönelik Olumlu Geribildirim, Gruba Yönelik 
Olumsuz Geribildirimde Bulunmama, Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama ve Sınıf Yönetimi Sözel 
Becerileri Genel’i arasında negatif buna karşılık destekleyici geribildirim ile pozitif korelasyon vardır.  

Sınıf Yönetim Becerileri Genel’i ile sözel beceriler’in Kişiye Yönelik Olumsuz Geribildirimde Bulunmama hariç 
tüm alt boyutları arasında pozitif korelasyon vardır.  Diğer açıdan da bakıldığında Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 
Genel’i ile negatif alt boyutlar (Cezalandırma ile Keyfi ödül-ceza) arasında negatif diğer tüm boyutlar arasında 
pozitif korelasyon vardır.  

Bütün bu değerlendirmelerin taşıdığı anlamları şöyle özetlemek mümkündür. Kişinin sınıf yönetiminde sözleri 
ile davranışları arasında büyük benzerlik vardır. Ne kadar çağdaş-demokratik pozitif sözel iletişim kuruyorsa ona 
uygun da davranıyor. Yani özü, sözü uyumlu.  

 

 

x x



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

264 
 

 

 

 

Tablo 11. Sınıf Yönetimi Becerileri Korelasyon Katsayıları 

  Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri 

   

Kişiye 
Yönelik 
Olumlu 

Geribildirim 

Gruba Yönelik 
Olumsuz 

Geribildirimde 
Bulunmama 

Kişiye Yönelik 
Olumsuz 

Geribildirimde 
Bulunmama 

Destekleyici 
geribildirim 

Sınıf Yönetimi 
Sözel Becerileri 

Sı
n

ıf
 Y

ö
n

et
im

i B
ec

er
ile

ri
 

Sürpriz 
Ödüllendirme 

Pearson 
r 

,483** ,066 ,109** ,007 ,317** 

p ,000 ,065 ,002 ,842 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Kurallı 
Ödüllendirme 

Pearson 
r 

,543** ,109** ,207** ,051 ,438** 

p ,000 ,002 ,000 ,151 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Özendirme 

Pearson 
r 

,604** ,086* ,167** ,079* ,454** 

p ,000 ,015 ,000 ,026 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Cezalandırma 

Pearson 
r 

-,211** -,478** -,507** ,208** -,462** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Keyfi ödül-
ceza 

Pearson 
r 

-,247** -,402** -,427** ,174** -,422** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Eleştirilerinde 
saygı 

Pearson 
r 

,240** ,067 ,096** -,008 ,188** 

p ,000 ,058 ,007 ,823 ,000 

N 788 788 788 788 788 

Sınıf 
Yönetimi 
Becerileri 

Pearson 
r 

,512** -,131** -,061 ,147** ,231** 

p ,000 ,000 ,089 ,000 ,000 

N 788 788 788 788 788 
** p< 0.01    * p< 0.05 

3. Sonuç 

Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin sınıf yönetim becerilerinin her düzlemde ve her alt boyutta olması gereken 
yeterlik düzeyinde olmadığı, bundan daha vahimi ayrımcı davranıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Akademisyenlerin sınıf yönetim becerilerinin ne iyi ne de kötü olduğu söylenemez. Eğitim fakültelerinde görev 
yapmakta olan tüm akademisyenlerin acilen “eğitimcilerin eğitimi”nden geçirilmesi gerekir. Sadece sınıf 
yönetimi becerileri değil diğer pek çok alanda da öğrenciler tarafından eleştiri yöneltilmektedir. Çünkü bu 
akademisyenlerden büyük bir kısmı köken olarak eğitim kökenli olmayıp diğer alanlardan geçiş yaptıklarından 
öğretmen adaylarına şu veya bu program içerisinde verilmekte olan pedagojik formasyon yeterlikleriyle ilgili 
yapısal-kurumsal bir eğitim almadıklarından bu alanlardaki gelişimleri kendi bireysel ilgi-istek-yeteneklerine 
bağlı kalmaktadır. Üniversite düzeyinde görev yapmakta olan tüm akademisyenlerin ama özellikle öğretmen  
yetiştiren öğretmenlerin tüm pedagojik formasyon içeriğini kapsayan ciddi bir “eğitimcilerin eğitimi” sistemiyle 
bilgilerini tamamlamaları ve/veya güncellemeleri gerekmektedir. 
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Bulgularda dikkati çeken bir başka nokta ise olumlu görüşe sahip olan öğrencilerin ortaya çıkardığı profildir: 
formasyon öğrencileri, evliler, çocuk sahibi olanlar, bir işte çalışanlar, yaşça daha büyük olanlar, kız öğrenciler, 
lisans diplomasını almış olanlar. Bu sonucun ortaya çıkması ya bu profildeki öğrenciler gerçekten bakış açısı 
olarak daha yapıcı daha pozitif görüşe sahipler veya akademisyenler bu profildekilere pozitif ayrımcılık 
yapmaktadır.  

Benzer çalışmalar ile diğer fakültelerdeki akademisyenlerin sınıf yönetim becerilerinin kendi öğrencilerince 
algılanışını saptamak, ayrıca sadece sınıf yönetim sözel becerileri değil diğer alanlardaki eğitimci becerilerinin 
(örneğin ölçme-değerlendirme, öğrenme psikolojisi vb) de sorgulanması eğitimde kalite arayışlarında 
cevaplanması gereken soruları aydınlatıcı bilgilere kavuşulmasına neden olacaktır. 
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Eğitim Harcaması ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Uygulaması 

Dilek TOK 

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi, dilektok@sakarya.edu.tr, 

 
Özet: Beşeri sermaye ölçeğe göre artan getiriye sahiptir. Beşeri sermaye düzeyinin artmasını sağlamak için eğitim alanında 
yapılan harcamaların önemli yeri vardır. Eğitim harcamalarının beşeri sermaye düzeyini artırarak ölçek ekonomisi etkisiyle 
ekonomik büyümeyi daha fazla artıracağı hipotezi test edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada eğitim harcaması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Engle-Granger eşbütünleşme testi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Uzun ve kısa dönem analizi DOLS tahmin yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan ampirik çalışmanın sonucunun teoriyi 
desteklediği, iki serinin uzun dönemde birlikte hareket ettiği ve kısa dönemde meydana gelen şokların etkisinin geçici 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Harcaması, Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Engle-Granger Eşbütünleşme, DOLS ile kısa ve 
uzun dönem analizi. 

Relationship Between Education Spending and Economic Growth: Turkey 
Application 

Abstract: The human capital has increasing returns to scale. Spending in the field of education has an important place in 
order to increase the level of human capital. İt has been tried to test the hypothesis of further increasing the economic 
growth by the influence of the scale economy by increasing the human capital level of the education expenditures.  

İn this study, the relationship between education expenditure and economic growth was analyzed using Engle-Granger 
cointegration test. Long and short term analysis was done by DOLS estimation method. İt has been concluded that result of 
the empirical study the theory and two serials move together in the long term and impacts of the schocks within the short 
term are temporary. 

Key Words:Education Spending, Human Capital, Economic Growth, Engle-Granger Cointegration Test, Short and Long Term 
Analysis with DOLS. 

Giriş 

1980 sonrasında yaşanan bilgi çağı dönüşümü beraberinde diğer tüm üretim faktörleri gibi işgücünün nitelikli 
olmasını gerektirmiştir. İşgücünün niteliğinin artması üretimde verimliliği artırarak ekonomik büyümenin 
artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda işgücünün nitelikli olmasını sağlamada eğitim alanında yapılan 
harcamalar önemlidir. Eğitim harcamalarının artması nitelikli işgücünü oluşturan beşeri sermaye düzeyini 
artırarak üretimin katma değeri yüksek alanlara kaymasını sağlayacak ve ekonomik büyüme düzeyi 
yükselecektir. 

Beşeri sermayenin büyümeyi artırıcı etkisi A.Smith’ten İçsel Büyüme teorilerine kadar vurgulanan bir konudur. 
İçsel büyüme teorileri farklı olarak beşeri sermayenin artan verimliliğinden bahsederek diğer düşüncelerden 
ayrılmıştır. Ekonomik büyüme üzerinde önemi nedeniyle beşeri sermaye düzeyinin yükselmesine katkı sağlayan 
eğitim harcamalarının yapılması gerekmektedir. Nitekim eğitim harcamaları ekonomik büyümeyi yapılan 
harcamadan daha fazla artırmaktadır. 

Teorik ve Uygulamalı Literatür Özeti 

A. Smith’e göre iktisadi büyümenin kaynağı nitelikli ve uzmanlaşmış emek tarafından üretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesidir. İş bölümü ve uzmanlaşma emeğin verimliliğini artırarak üretimin artmasına yol açar.1 

Malthus, nüfusun üssel hızla(geometrik hızla) arttığını tarım ürünlerinin(hasılanın) ise aritmetik hızla arttığını ve 
her 25 yılda nüfusun ikiye katlanmakta olduğunu ifade etmektedir bu nedenle nüfus arttıkça y=Y/E kişi başına 

çıktı azalmaktadır.2 Malthus’un büyüme modeline göre nüfus artış hızının tarımsal ürünlerden fazla olması ve 
emeğin tarımsal üretimde azalan getirisi ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. Malthus, nüfusun büyüme 

 
1Gerald M.Meier, Leading İssues in Eonomic Development, Oxford University Press, Sixth Edition, New York, 1995, s.89. 
2 Emery Kay Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi, Çeviren:Müfit Günay, Dost Kitabevi, Birinci Baskı, Ankara, temmuz 2005, s.111. 
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üzerindeki ve sosyal refah üzerindeki olumsuz etkisini gidermek için nüfus artışının azaltılması gerektiğini 

belirtmektedir.3Buna ilaveten Malthus teknolojik ilerlemenin hasıla ve büyümeyi artırdığını belirtmektedir. 

Schumpeter büyümenin kaynağını teknolojik yenilik olarak görmüştür bu anlamda teknolojiyi büyümenin 

kaynağı olarak gören içsel büyüme teorilerinin öncüsüdür.4Schumpeter teknolojik yeniliğin üretimde verimliliği 

artırarak iktisadi büyümeyi artıracağından bahsetmektedir.5 Esasında Schumpeter’ın teknolojik yenilik ardında 
yatan temel dinamik yetişmiş insan gücüdür. 

Ekonomik büyümenin nedenleri ve ekonomik büyümeyi sağlayan faktörler A.Smith’den günümüze kadar 
sorgulanan bir konudur. 1980’li yıllardan itibaren diğer teorilerin aksine teknolojik gelişmenin içsel olduğu ve 
ölçeğe göre artan getirilerin varlığı ileri sürülerek yeni büyüme teorileri veya diğer adıyla içsel büyüme teorileri 

günümüzün büyüme belirleyicilerini daha iyi açıklamaktadır.6 Bu nedenlerle neoklasik büyüme teorileri uzun 
dönem büyümeyi açıklamada yetersiz kalınca 1980’li yıllarda Romer(1986) ve Lucas(1988) önemli katkılarının 
olduğu bilgi ekonomisinin ölçeğe göre artan getiriye sahip olduğu ve teknolojinin içsel olduğu görüşleriyle uzun 

dönem büyümesini açıklamada daha başarılı olmuştur.7 

Arrow öğrenmeyi kamu malı gibi elde edilmesinin hiçbir maliyet yüklemeyeceği ve deneyim sonunda elde 

edilebileceğini belirtmektedir.8 Arrow’a göre kurumda öğrenmenin(learning by doing) yeni bilgi elde 
edilmesinde, bilginin sürekli hale gelmesinde uyaran olduğundan üretkenliğin ve büyümenin artmasına yol 

açacağından bahsetmektedir.9 

Young’ın yaparak öğrenmeyle ilgili görüşleri ise şöyledir: Firma içinde yaparak öğrenme prodüktiviteyi 
artırmakta, AR&GE faaliyetlerini teşvik etmekte aynı zamanda yayılma etkisi (spillover effects) yaratarak sadece 
söz konusu malın üretildiği firmada değil diğer firmalarda da AR&GE faaliyetlerini teşvik ederek prodüktiviteyi 

artırmakta süreç sonunda daha yüksek büyüme basamağına ulaşılmaktadır10  

Romer, içsel büyüme teorilerinden önceki teorilerde üretim fonksiyonunun azalan verimler dolayısıyla azalan 
seyir izleyeceğini ancak bilgi-teknolojinin üretimde artan verimler oluşturarak uzun dönemde iktisadi 

büyümenin sürekliliğini sağlayacağını belirtmektedir.11   

Beşeri sermayenin büyüme üzerindeki etkisinden ilk bahseden ve bu yönüyle Nobel ekonomi ödülünü alan 
iktisatçı Theodore W.Schultz’dur. Schultz, eğitime ayrılan zaman ve harcamalar arttıkça eğitimli kişilerin elde 

edecekleri kazancın arttığından bahsetmektedir.12 Schultz gibi Lucas’da beşeri sermeyenin büyüme üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Nelson ve Phelps de eğitimin iktisadi büyüme üzerinde pozitif 
etkisinin olduğunu, nitelikli emeğin süreç üretiminde teknolojik gelişmelere daha hızlı absorbe olarak verimliliği 

artıracağından bahsetmektedir.13 

 
3 Alan Macfarlane, The Malthusian Trap, Draft of to be Published in the İnternational Encyclopediaof the Social Sciences, 

2nd. Edition, 2005, s.1-2. 

4 Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil Yayınevi, 1. Basım, Ankara, Eylül 2010,  s.252. 

5 Joseph Schumpeter, The İnstability of Capitalism, The Economic Journal, Vol.38, No.151, September 1928, s.378 

6 Gilberto Libanio and Sueli Moro, Manufacturing İndustry and Economic Growth in Latin America:  

    A Kaldorian Approach, http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000- 
98e6915698ae97aca03d8e866339ae4e.pdf, 8 ağustos 2016, s.1 

7 Alwyn Young, Learning By Doing and the Dynamic Effects of İnternational Trade, NBER Working Papers Series, Working 
Paper No.3577, Cambridge, January 1991, s.1. 

8 Tahsin Bakırtaş, Ekonomik Kalkınma, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, 2014, Ankara, s.170. 

9 Kenneth J. Arrow, The Economic İmplications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, Vol.29, No.3, June 
1962, s.157. 

10 Alwyn Young, Learning By Doing and the Dynamic Effects of İnternational Trade, NBER Working Papers Series, Working 
Paper No.3577, Cambridge, January 1991, s.3. 

11 Paul M. Romer, İncreasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, Vol.94, No.5, Octobar 1986, 
s.1002. 

12 Theodore W. Schultz, Capital Formation by Education, Journal of Political Economy, Vol.68 No.6(December 1960), s.573. 

13 Richard R. Nelson and Edmund S. Phelps, İnvestment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, The 
American Economic Review, Vol.56, No.1/2, March 1966, s.70. 

http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-%2098e6915698ae97aca03d8e866339ae4e.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-%2098e6915698ae97aca03d8e866339ae4e.pdf


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

268 
 

Stokey, beşeri sermayeyi R&G veya eğitim neticesinde elde edilen birikim olarak değil üretim sürecinde yaparak 

öğrenme biçiminde analiz etmiştir.14Yaparak öğrenme büyümeyi artırmakta aynı zamanda ileri doğru yayılma 

(forward spillovers) etkisi ile yeni malların üretimine olanak tanıyarak iktisadi gelişmenin temel belirleyicisidir.15 

Lucas’a göre beşeri sermaye teknolojik ilerlemenin artmasını sağladığından iktisadi büyümenin temel 

uyaranıdır.16Lucas’ın üretim fonksiyonu; Y=f(K,Lh)   K, fiziki sermaye  h, beşeri sermayedir.   

Becker, Murphy, Tamura(1994)’ya göre iktisadi büyüme için doğum oranlarının azaltılıp beşeri sermaye 

yatırımlarını artırıcı politikalar uygulanmalıdır.17 

Beşeri sermayeyle genişletilmiş Solow Modeli(Mankiw, Weil, Romer Modeli)’ne göre; Solow modeli beşeri 
sermayeyi dikkate almamıştır ancak daha yüksek beşeri sermayeye sahip olan çalışanlar daha yüksek ücret, 
daha düşük beşeri sermayeye sahip olan çalışanlar daha düşük ücret almaktadır. Beşeri sermaye düzeyi ile 
yaşam standardı arasında doğrusal ilişki mevcuttur. Bütün olarak toplumda yüksek beşeri sermaye düzeyi 

büyümeyi pozitif etkilemektedir.18 

Teknolojik Bilgiyle Genişletilmiş Solow Modeli(Nonneman-Vanhoudt Modeli)’ne göre beşeri sermaye, fiziki 
sermaye ve içsel teknolojik bilginin büyüme üzerindeki etkisini incelemişler, çalışmaya göre Mankiw, Romer ve 
Weil’in genişletilmiş Solow modeli çalışmasındaki sonucun aksine beşeri sermayenin büyüme üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olmadığı, teknolojik bilginin büyüme üzerinde güçlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.19  

Taban ve Kar(2006), Türkiye için 1969-2001 dönemi yıllık verilerinden hareketle beşeri sermaye indexi, 
okullaşma oranı, eğitim indexi, yaşam süresi beklentisi indexinden oluşan insani gelişme indexi verileriyle reel 
gayri safi milli hasıla arasında granger nedensellik analizi yapmıştır. Çalışma bulgularına göre beşeri sermaye 
indexi ve eğitim indexi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü granger nedensellik varken okullaşma 
oranından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü granger nedensellik olduğu diğer taraftan ekonomik 
büyümenin yaşam süresi beklentisini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Afşar(2009), Türkiye’de 1963-2005 dönemine ait yıllık verilerden hareketle eğitim yatırımlarıyla ekonomik 
büyüme arasında granger nedensellik analizi yapmıştır. Analiz sonucunda eğitim yatırımlarından ekonomik 
büyümeye doğru granger nedensellik varken ekonomik büyümeden eğitim yatırımlarına doğru granger 
nedensellik yoktur. 

Şimşek ve Kadılar(2010), Türkiye’de 1960-2004 dönemine ait verilerden hareketle beşeri sermaye ve ihracatın 
büyümeye etkisini ARDL sınır testi ve Johansen eşbütünleşme analizleriyle test etmişlerdir. Test sonucuna göre 
ihracat ve beşeri sermaye’nin ekonomik büyüme üzerinde doğrusal bir ilişkisi olduğu, ekonomik büyümedeki 
artışın beşeri sermayeyi artırıcı etkisinin olduğu yönündedir. 

Yeldan(2012), içsel büyüme modeli çerçevesinde ve bütçe kısıtı altında Türkiye için iki büyüme dinamiği olan 
beşeri sermaye ve AR-GE politikalarından hangilerinin teşvik edilmesi sorusuna yanıt aramaya çalışmıştır. Beşeri 
sermaye yatırımları kısa ve orta vadede olumlu sonuçlar vermekte, orta ve uzun vadede ise AR-GE yatırımlarına 
ağırlık verilmeli sonucuna ulaşmıştır. 

Özşahin ve Karaçor(2013), 1980-2010 dönemine ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik yüksek öğrenim 
harcamaları ve kayıtları ile büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişler. Yaptıkları analiz sonucunda yüksek öğrenim 
harcamalarından büyümeye doğru pozitif bir ilişki varken yüksek öğrenim kayıtları ile büyüme arasında çift 
yönlü pozitif ilişki vardır. 

 
14 Nancy L. Stokey, Learning By Doing and the İntroduction of New Goods, Journal of Political Economy, Vol.96, No.4, 

August 1988, s.702. 

15 Nancy L. Stokey, Learning By Doing and the İntroduction of New Goods, Journal of Political Economy, Vol.96, No.4, 
August 1988, s.714. 

16 Paul M. Romer, The Origins of Endogenous Growth, The journal of Economic Perspectives, Vol.8, No.1, Winter 1994, 
s.15.  

17 Gary S. Becker, Kevin M. Murphy and Robert Tamura, Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education, The University of Chicago Press, Third Edition, 1993. 

18 N. Gregory Mankiw, David Romer and David N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, NBER Working 
Paper, Working Paper No. 3541, Cambridge, December 1990, s. 15. 

19 Walter Nonneman and Patrick Vanhoudt, A Further Augmentation of the Solow model and the Empirics of Economic 
Growth for OECD Countries, The Quarterly Journal of Empirics, Vol.111, No.3, August 1996, s.951. 
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Chandra(2010), 1951-2009 dönemi Hindistan’da eğitim harcaması ve büyüme arasındaki ilişkiyi doğrusal ve 
doğrusal olmayan granger nedensellik yöntemleriyle analiz etmiştir. Analiz sonucunda ekonomik büyümenin 
eğitim harcamasını gecikme olmadan etkilediği, eğitim harcamalarının ekonomik büyümeyi birkaç gecikmeden 
sonra etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. 

İdrees ve Siddiqi(2013), eğitim harcaması ve büyüme arasındaki uzun dönem ilişkisini gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler için araştırmıştır. Panel eşbütünleşme ve Panel FMOLS yöntemiyle gelişmekte olan ülkelerde eğitim 
harcamasının ekonomik büyümeyi gelişmiş ülkelere göre daha fazla etkilediği sonucunu elde etmişlerdir. 

Mekdad vd.(2014), Cezayir için 1974-2012 döneminde reel gayri safi milli hasıla ile sermaye, emek, eğitim 
harcaması verilerinden  hareketle Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi yapmışlardır. Eğitim 
harcamasının ekonomik büyümeyi diğer değişkenlerden daha fazla etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Kaur vd.(2014), 1970-2005 yılları verileriyle Çin ve Hindistan’da eğitim harcaması ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi Johansen-Juselius eşbütünleşme testi, OLS-DOLS ve VECM modelleriyle test etmiştir. Buna 
göre Çin’de büyümeden eğitim harcamasına doğru Hindistan’da eğitim harcamasından büyümeye doğru tek 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ve elde edilen sonuçların güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Beşeri sermayenin artması ile nitelikli işgücü düşük verimli üretim alanlarından yüksek verimliliğin olduğu 
alanlara kayacak bunun sonucu olarak yüksek teknolojiye dayalı ürün üretimi artarak büyüme yavaşlamaları 

azalacaktır.20 

Veri Seti: Veriler TCMB elektronik veri sisteminden elde edilmiş olup, TL ve logaritmik dönüşümü yapılmıştır. 
Mevsim etkilerinden arındırılmıştır. Çalışmada, eviews 9 paket programı kullanılmıştır. Seriler I(1) olduklarından 
Engle-Granger eşbütünleşme analizi yapılmış ve serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri görülmüştür. 
Uzun dönemde birlikte hareket eden seriler için DOLS(dinamik en küçük kareler) tahmin yöntemiyle uzun ve 
kısa dönem analizi yapılmış ve yapısal kırılma tarihleri kukla değişkenler yardımıyla analize dahil edilmiştir. 
Analiz sonucunda uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülen eğitim harcaması ve reel gayrisafi yurtiçi hasıla 
serilerindeki kısa dönemli sapmaların ortadan kalktığı görülmüştür. Uygulamada kullanılan regresyon denklemi 
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

Inrgsyhsa = 10  + Ineg_t_sa + t  (1) 

Denklemdan hareketle sırasıyla engle-granger eşbütünleşme, DOLS tahmin yöntemiyle uzun ve kısa dönem 
analizleri yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 

 
20 Barry Eichengreen, Donghyun Park and Kwanho Shin, Growth Slowdown Redux: New Evidence on the Middle İncome 

Trap, NBER Working Paper, Working Paper No.18673, January 2013, s. 13. 
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Grafik 1. reel gayri safi yurtiçi hasıla ve eğitim harcamalarına ait grafikler(1998-2016) 
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Grafikler serilerin logaritmik dönüşümleri ve mevsim etkilerinden arındırıldıkları şekliyle oluşturulmuştur.Her iki 
seriye ait gözlemler serilerin trend içerdiğini ve durağan olmadıklarını göstermektedir. 

Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi 

Eğitim harcaması ve reel gayrisafi yurtiçi hasıla serilerinin aynı dereceden entegre olduklarını tespit ettikten 
sonra söz konusu serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediğini Engle-Granger(1987)  eşbütünleşme 
testi ile analiz etmekteyiz. Bu nedenle ilk olarak serilerin kaçıncı derece entegre olduklarını tespit etmek 
amacıyla Augmented Dickey Fuller(ADF) birim kök testi yapılmıştır. Elde edilen test değerleri aşağıda tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi 

Değişkenler 
%1 Anlamlılık 

Düzeyi 
%5 Anlamlılık 

Düzeyi 
%10 Anlamlılık 

Düzeyi 
Test 

İstatistikleri 
Olasılık 

lnrgsyhsa -4.09 -3.47 -3.16 -3.03 0.13 
lneg_t_sa -4.1 -3.47 -3.16 -0.87 0.95 

∆lnrgsyhsa -3.53 -2.90 -2.58 -4.07 0.002 
∆lneg_t_sa -3.53 -2.90 -2.59 -3.54 0.009 

 

Değerler düzeyde sabitli ve trendli, birinci farkında sabitli alınmıştır. Uygun gecikme uzunluğu AIC’ye göre 
oluşturulmuştur. 

Tablo’dan serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları birinci farkında durağan oldukları görülmektedir. 
I(1) olduğu görülen seriler eşbütünleşme analizi yapılabilmesi için gerekli ön koşulu sağlamıştır.  

Engle-Granger eşbütünleşme testi için serilerin aynı derecede durağan olmaları gerekmektedir. Seriler düzey 

değerlerinde durağansa engle-granger eşbütünleşme testi yapılamaz.21  

Tablo 2. Engle-Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Değişkenler Tau-istatistiği olasılık z-istatistiği olasılık 

lnrgsyhsa -1.86 0.60 -23.93 0.01 
Lneg_t_sa -1.63 0.70 -24.84 0.01 
Not: Uygun gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine(AIC) göre seçilmiştir ve maximum gecikme uzunluğu 11 alınmıştır. 

Engle-Granger eşbütünleşme testinde boş hipotez eşbütünleşme yoktur, alternatif hiporez ise eşbütünleşme 

vardır biçimindedir.22  

H0:  = 0 eş bütünleşme yoktur. 

H1:  < 0 eş bütünleşme vardır. 

Buna göre z-istatistiği olasılık değeri <0.05 olduğundan seriler arasında Ho hipotezi reddedilmekte ve seriler 
arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmektedir yani seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. Bu 
nedenle serilerin düzey değerleriyle yapılacak uzun dönem analizi sahte regresyon sorunu ortaya 
çıkarmayacaktır. 

Yapısal Kırılma Testi 

Birim kök testleri durağan serilerin durağan olmadıklarını belirtebilmekte yapısal kırılmaların dikkate alındığı 

testler kırılmaları kuklalara yedirerek zaman değişimini daha iyi analiz etmektedir.23 

Makroekonomik zaman serilerinde serilerde meydana gelen şokların etkisinin geçici mi sürekli mi olduğu 
ekonometrik literatürde tartışılan konular arasındadır. Perron, zaman serilerinde meydana gelen şokların geçici 

 
21 Robert F. Engle and C.W.J. Granger, Cointegration and Error Correction:Representation, Estimation and Testing, 

Econometrica, Vol.55, No.2, March 1987, s.252-253. 

22 Robert F. Engle and C.W.J. Granger, Cointegration and Error Correction:Representation, Estimation and Testing, 
Econometrica, Vol.55, No.2, March 1987,s.265. 

23 Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Çınar, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, 4. Baskı, Dora Yayınları,   Bursa, 2014, s.414-
415. 
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olduğunu ve seri(ler)in bir süre sonra şokların etkisinden kurtulduğunu belirtmektedir.24 Perron, tek yapısal 
kırılmayı içeren birim kök testi yaparak 1929 krizi ve 1973 petrol krizi kukla değişkenlerini analizine alarak, bu 

şokların ekonomide sürekli etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır.25 Analizimizde eşbütünleşik olduğu görülen 
serilerin uzun dönem analizindeki yapısal kırılma tarihleri Bai-Perron (2003) yöntemiyle belirlenmiş olup 
aşağıdaki tablo’da gösterilmiştir. 

Tablo 3. Bai-Perron Yapısal Kırılma Testi 

Kırılma Testi F İstatistiği Ölçekli F İstatistiği Kritik Değer 
Yapısal Kırılma 

Tarihi 
Hiç 36.88 73.77 11.47 2003Q3 

En az 1 10.40 20.81 12.95 2010Q4 
Not: Kritik değer Bai-Perron krirtik değeri göstermekte, maximum kırılma 5 olarak belirlenmiştir. 

Tablo’dan yapısal kırılma testi sonucunda logaritması alınmış ve mevsim etkilerinden arındırılmış eğitim ve reel 
gayri safi yurtiçi hasıla serilerine ilişkin Bai-Perron(2003) yöntemiyle belirlenen yapısal kırılma tarihleri 2003Q3 
ve 2010Q4’tür. Yapısal kırılma tarihleri; 2003 yılında uluslararası piyasalardaki belirsizlikler dolayısıyla 
Türkiye’nin ihracat yaptığı Euro bölgesindeki durgunluğa, 2010 yılı ise Türkiye’de genişletici ekonomi 
politikalarına işaret etmektedir. 

Uzun Dönem Analizi 

Engle-Granger eşbütünleşme testi ile eşbütünleşik olduğu görülen seriler için uzun ve kısa dönem analizi 
yapılmaktadır. DOLS(dinamik en küçük kareler, dynamic ordinary least squares) tahmin yöntemi OLS(en küçük 
kareler,ordinary least squares) tahmin yönteminin hata terimlerindeki otokorelasyon ve bağımsız 

değişken(ler)deki içsellik sorunlarına karşı güçlü tahminler sağlamaktadır.26 Uzun dönem analizinde Bai-Perron 
yöntemiyle elde edilen yapısal kırılma tarihleri kukla değişkenler kullanılarak gösterilmiştir. 

DOLS ile tahmin yapılırken iki değişkenli bir regresyon modeli aşağıdaki şekildedir. 

Inrgshsa= 10  +
Ineg_t_sa + k2007 +k2010 + t

 (2) 

m; optimum öncül ve gecikme değerini ifade etmekte olup Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn gibi farklı bilgi 

kriterleri ile belirlenebilmektedir.27 

Tablo 4:DOLS ile uzun dönem eşbütünleşme katsayıları 

Değişkenler Katsayı t-istatistiği olasılık 

Lneg_t_sa 1.32 15.27 0.00 
K2003 -0.02 -1.06 0.29 
K2010 0.08 3.81 0.00 

c 1.86 3.48 0.00 
Rkare=0.92 Düzeltilmiş Rkare=0.92 SSR=0.25 JB=0.15 

Not: SSR(Sum Squared Residual); hata terimlerinin karelerinin toplamı, JB(Jarque-Bera)Histogram Normallik Testi olasılık 
değeridir. JB olasılık değeri >0.05 olduğundan serinin normal dağılım göstermektedir. SSR’nin değerinin küçük olması 
beklenir. Modelde değişen varyans ve otokorelasyon problemleri Newey-West metoduyla elimine edilmeye çalışılmıştır. 

Modelde eğitim harcamalarındaki %1’lik bir artışın reel gayri safi yurtiçi hasılada%1.32’lik bir artışa yol açacağını 
söylemek mümkündür. Elde edilen bu sonuç istatistiki olarak anlamlıdır. 2003 ve 2010 yıllarına ait kukla 
değişkenlere ait olasılık değerleri ve t istatistikleri anlamlı dolayısıyla 2003Q3 ve 2010Q4 dönemindeki 
gelişmeler reel gayri safi yurtiçi hasılayı sırasıyla %0.02 ve %0.08 oranında etkilemiş olduğu görülmektedir. 

 
24 Timothy J. Vogelsang and Pierre Perron, Additional Tests for A Unit Root Allowing for A Break in the Trend Function at An 

Unknown Time, İnternational Economic Review, Vol.39, No.4, November 1998, s. 1073. 

25 Pierre Perron, The Great Crash, The Oil Price Schock and The Unit Root Hypothesis, Econometrica, Vol.57, No.6, 
November 1989, s.1361. 

26 Vicente Esteve and Francisco Requena, A Cointegration Analysis of Car Advertising and Sales Data in the Presence of 
Structural Change, İnternational Journal of the Economics of Business, 13(1), s.118. 

27 İsmet Göçer ve Osman Peker, Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve 
Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt:8, Sayı:1, 
2014, s.106. 
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Kısa Dönem Analizi(Hata Düzeltme Modeli) 

Kısa dönem analizinde hata düzeltme mekanizması bir dönemde meydana gelen sapmanın bir sonraki dönem 
ortadan kalkıp kalkmadığını göstermekte, hata düzeltme mekanizmasının çalışıp çalışmadığını ortaya 

koymaktadır.28 Uzun dönemde birlikte hareket eden serilerde kısa dönemde sapmalar meydana gelebilmekte, 
kısa dönem analizi uzun dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalkıp kalkmadığı ile ilgilidir. 

Kısa dönem analizi aşağıdaki regresyon modeliyle oluşturulmuştur. 

ΔInrgshsa= 10  + ΔIneg-t-sa + ectt-1 + t  (3) 

Ectt-1 hata düzeltme vektörü negatif ve anlamlı ise kısa dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığını 

söyleyebiliriz.29 

Tablo 5. DOLS ile Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

 Sabit Terim ECT(-1) ∆lneg_t_sa Rkare DüzeltilmişRkare SSR 

∆lnrgsyhsa 0.00 
-0.15 
(0.01) 
[-2.43] 

-0.36 
(0.22) 
[-1.22] 

0.24 0.18 0.08 

Not: ( ) içindeki değerler olasılık değerleri olup [ ] içindeki değerler t istatistikleridir. Değişen varyans ve oto korelasyon 
problemleri Newey-West metodu ile elimine edilmeye çalışılmış ve Newey-West band genişliği 4 olarak alınmıştır. 

Hata düzeltme terimi[ECT(-1)] katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması uzun dönemde birlikte 
hareket eden(eşbütünleşik) seriler arasında kısa dönemde ortaya çıkan sapmaların ortadan kalktığını ve 
serilerin uzun dönem denge değerlerine yakınsadıkları sonucunu vermektedir. Bu durum hata düzeltme 
metodunun işlediğini ve yapmış olduğumuz uzun dönem analizinin güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. 

Sonuç 

Eğitim harcamaları beşeri sermaye birikimini artırarak ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Eğitim 
harcamalarının ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapısal kırılma testi, engle-granger 
eşbütünleşme testi, DOLS ile kısa ve uzun dönem analizi yapılmıştır. Analizde 1998Q1-2016Q2 çeyreklik veriler 
kullanılmış ve yapısal kırılma testi sonucunda 2003Q3, 2010Q4 yapısal kırılma tarihleri olarak belirlenmiştir. 
2003Q3 ABD-Irak savaşı nedeniyle uluslararası piyasalardaki belirsizliğe ve 2010Q4 ise Türkiye’deki genişletici 
ekonomi politikalarına işaret etmektedir. Yapılan eşbütünleşme analizi sonucunda serilerin eşbütünleşik 
oldukları görülmüştür. Yapılan kısa dönem analizi ile ekonomide meydana gelen şokların etkisinin geçici olduğu 
uzun dönemde serilerin uzun dönemde denge değerlerine yakınsadığı ve elde edilen sonuçların güvenilir olduğu 
tespit edilmiştir.  
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Büyümenin Durağanlaşması ve Orta Gelir Tuzağı Üzerine 
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Özet: Orta gelir tuzağı kavramı ilk kez 2007 yılında gündeme getirilmiş ve o tarihten beri araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 
Orta gelir tuzağı ekonomik büyümenin düşük ve yüksek gelir grubu arasında sıkışıp kalması diğer deyişle orta gelir 
grubundaki ülkelerin kişi başına gelir düzeylerinin uzun süre durağan hale gelmesidir. Türkiye alt orta gelir tuzağından 2005 
yılında üst orta gelir grubuna yükselmiş 12 yıldır üst orta gelir grubunda yer almaktadır. Türkiye’de dahil ülkelerin orta gelir 
tuzağına yakalanmaması için bilgi, beşeri sermaye, AR-GE, teknoloji odaklı yapısal dönüşüm politikaları uygulaması 
gerekmektedir. Bu çalışmada orta gelir tuzağının nedeni, gelişimi, kaçınma yolları ve Türkiye’deki durum incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Ekonomik Büyüme, Türkiye 

On Stagnation of Growth and Middle income Trap 

Abstract: The concept of middle income trap was first introduced in 2007, and then has attracted the attention of 
researcher. Middle income trap is that economic growth is trapped between low and high income groups, in other words, 
the per capita income levels of the countries in the middle income group become stable for a long time. Turkey has been in 
the upper middle income group for 12 years, rising from the lower middle income trap in 2005 to the upper middle income 
group. İt is required to apply information, human capital, R&D and technology oriented structural policies in order that the 
countries including Turkey do not face middle income trap. This study focuses on the reasons, development, avoiding 
methods of the middle income trap as well as its status in Turkey. 

Key Words: Middle İncome Trap, Economic Growth, Turkey 

1. Giriş 

Ekonomik gelişme; yüksek katma değerli ve bilgi yoğun ekonomik aktivitelere geçiş ile sosyal ve ekonomik 
transformasyon(değişim,dönüşüm) sürecidir. Bu süreçte orta gelirli ülkelerden bazısı üretim sürecini yüksek 
katma değer ve bilgi yoğun aktivitelere yönlendirmek konusunda başarılı iken [ki bunlar Asya Kaplanları(G.Kore, 
Singapur, Tayvan, Hong Kong) olarak anılmaktadır] bazıları da hala bu transformasyon sürecini nasıl 
gerçekleştirecekleri konusunda çabalamaktadır. Orta gelir tuzağında yer alan birçok ülke yüksek verimliliğin 

olduğu alanlarda değil düşük verimliliğin olduğu alanlarda üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.1 Bu 

anlamda toplam Faktör verimliliğindeki düşüş büyüme yavaşlamalarında önemli etkiye sahiptir.2  

Gelişmemiş ülkelerde işgücü bol, ucuz ve tarıma dayalı düşük teknolojili üretim hakimdir, orta gelir 
kategorisinde ise sanayi sektörünün gelişmesi emeğin ücretinin artması buna karşın üretim faktörleri sabit 
olduğundan ücret artarken sermaye ve teknolojinin aynı hızda artmaması maliyetlerin artmasına yol 
açmaktadır. Bu noktada emeğin verimliliğinin artırılması ile daha az emek ile daha fazla çıktı elde edilmesi 
maliyetlerin azalmasına yol açacaktır, diğer taraftan toplam sermaye miktarından ziyade sermayenin 
üretkenliğinin artırılması ve teknolojik gelişmelerin hızlandırılması orta gelir kategorisinden uzaklaşılmasına 
olanak tanıyacaktır. Nitekim sermaye ve emek uzun dönemde azalan getiriye sahipken bilgi, teknoloji, AR-GE, 
beşeri sermaye uzun dönemde artan getiriye sahiptir. 

1960’lı yıllarda Singapur işsizliğin yüksek, niteliksiz emeğin yoğun olduğu fakir bir ülkeyken sanayileşme 
stratejisi kapsamında emek yoğun mallar üretiminde uzmanlaşıp emek yoğun mallar ihraç etmiştir bu durum 
işsizliğin azalmasına yol açmıştır. Singapur sonraki aşamada ise teknoloji ve beşeri sermaye yükseltici politikalar 

uygulayarak bugün dünyanın en büyük 11. (2014 yılına göre) ülkesi konumunda yer almaktadır.3 

İkinci dünya savaşından sonra bazı ülkeler doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla ülkelerine teknoloji ve sermaye 
çekerken, bazı ülkeler teknoloji ithal ederek üretimlerini sürdürmüşlerdir. Teknoloji ithal eden ülkeler arasında 

 
1 Eva Paus, “Confronting the Middle İncome Trap: İnsights from Small Latecomers”, Studies in Comperative International 

Development, Volume:47, İssue:2, June 2012, s.115-116. 

2 Shekhar Aiyar vd., “Growth Slowdowns and the Middle-İncome Trap”, IMF Working Paper, WP/13/71, March 2013, s.7.  

3 Pasuk Phongpaichit ve Pornthep Benyaapikul, “Political Econumy Dimension of a Middle İncome Trap: Challenges and 
Oppurtunities for Policy Reform Thailand, 2013,s.30. 
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günümüzün Asya Kaplanları olarak nitelendirilen G.Kore, Singapur, Tayvan ve Hong Kong da vardı. Bir dönem 
teknoloji ithal eden bu 4 Asya ülkesi bugün nasıl yüksek gelirli ülke oldukları sorusu birçok araştırmacı 
tarafından araştırılmıştır. G.Kore, Singapur, Tayvan ve Hong Kong ikinci dünya savaşı sonrasında uyguladıkları 
politikalar arasında büyümeyi sağlamak için tüketimi kısmak pahasına tasarruf artırıcı tedbirler almışlardır hatta 
Singapur ve Malezya tasarruf artırımını zorlayıcı hale getirmiştir, makroekonomik istikrarın korunması adına 
fiyat istikrarını sağlamışlardır, tarımdan sanayi toplumuna geçiş hızlandırılmış ve devletin bu anlamda aktif rol 

üstlenmesi sağlanmıştır.4 G.Kore’nin 2. Dünya savaşından sonra emek yoğun ve girdi odaklı tarım 
ekonomisinden sermaye-teknoloji yoğun ve verimlilik-teknoloji odaklı endüstri(sanayi)ekonomisine geçmesi 
dolayısıyla düşük katma değerden yüksek katma değerin olduğu alana yönelmesi hızlı büyüyerek yüksek gelir 

kategorisinde yer alması önünde önemli bir basamak olmuştur.5  

Kısaca Orta gelir tuzağı; kişi başına GSMH’nın belli bir düzeyin üzerine çıkamadığı durum olarak tanımlanırsa kişi 
başına düşen GSMH’yı artırmanın yolu toplam faktör verimliliğini artırmaktan geçmektedir. Beşeri sermaye, AR-
GE, Teknoloji, girişimcilik, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, ihraç ürünleri içinde yüksek teknolojili 
ürünlerin ihracının artırılması toplam faktör verimliliğini artırarak kişi başına GSMH’nın artmasına yol açacak ve 
orta gelir tuzağına düşmüş ülkelerin gelir düzeyini yükselterek gelişmiş ülke konumuna gelmelerine imkan 

verecektir.6 

2. Orta Gelir Tuzağı  

Orta gelir tuzağı, orta gelir grubundaki ülkelerin uzun süre orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna 

ulaşamaması olarak adlandırılmaktadır.7 Diğer bir ifadeyle OGT’ında bulunan ülkeler düşük gelirli 
ülkeler(gelişmemiş ülkeler) ile yüksek gelirli ülkeler arasında bulunmakta, yüksek gelirli ülkelerin yüksek 

teknoloji düzeyleriyle rekabet edememektedirler.8 OGT’ında büyüme durağan hale gelmektedir.  

Orta gelir tuzağı kavramı ilk defa World Bank 2007 yılındaki “An East Asian Renaissance İdeas For Economic 
Growth” adlı raporunda gündeme gelmiştir. Bu rapora göre OGT’ından çıkmak için üç dönüşüme ihtiyaç vardır. 
Bunlar; üretimde çeşitlilikten ziyade üretimde uzmanlaşmanın hızlandırılması, inovasyonun artırılması, eğitim 

sisteminin ileri teknoloji üretimini gerçekleştirecek beşeri sermaye oluşturulması yönünde yapılandırılmasıdır.9 
Buna göre üretim ileri teknoloji ve donanımlı emek ile gerçekleştirildiğinde ve üretimde uzmanlaşma 
sağlandığında ülkeler yüksek gelir kategorisine ulaşabilecektir. 

Felipe(2012) ülkelerin gelir tuzaklarına yakalanma eşiklerini araştırdığı çalışmasında alt orta gelir tuzağına 
yakalanmamak için 14 yıldan daha kısa sürede üst orta gelir tuzağına yakalanmamak için 28 yıldan daha kısa 

sürede bir üst gelir kategorisine geçmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.10 

Eichengreen, Park ve Shin(2013) çalışmalarında orta gelirli ülkelerin 10.000$-11.000$ ile 15.000$-16.000$ kişi 
başı GSYH düzeylerinde tıkanıp kalması bicinde orta gelir tuzağını tanımlamışlardır. Kişi başına GSYH’sı 15.000$-
16.000$ arasına sıkışan ülkeler 10.000$-11.000$ arasındaki ülkelere göre daha ileri teknoloji ve beşeri 

sermayeye sahip olduklarından iktisadi büyümeleri daha az yavaşlayacaktır.11 

Tran Van Tho(2013) çalışmasında orta gelir tuzağının varlığını biçimsel olarak şöyle göstermiştir. 

 
4 Maria Carnovale, “Developing Countries and the Middle-İncome Trap: Predetermined to Fall?”, An Honors Thesis of 

Newyork University, May 2012, s.6-7. 

5 Jayremy Goay Dik Xon ve diğerleri, a.g.e. ,s.21. 

6 Marco Vivarelli, “structural Change and İnnovation as Exit Strategies From the Middle İncome Trap”, Discussion Paper 
Series, IZA DP No.8148, April 2014, s.4. 

7 Jesus Felipe vd., Tracking the Middle-income Trap:What is İt, Who is in It, and Why?, Levy Economics İnstitute Working 
Paper No. 715, April 2012, s.6. 

8 Ercan Yaşar  ve Mesut Alper Gezer, Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri, 
Maliye Dergisi, Sayı 167, Temmuz-Aralık 2014, s.127. 

9 İndermit Gill and Homi Kharas, An East Asian Renaissance İdeas for Economic growth, World Bank, Washington, 2007, 
s.17-18. 

10 Jesus Felipe vd., Tracking the Middle-income Trap:What is İt, Who is in It, and Why?, Levy Economics İnstitute Working 
Paper No. 715, April 2012, s.25. 

11 Barry Eichengreen vd., Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle İncome Trap, NBER Working Paper Series, 
Working Paper No.18673, Cambridge, january 2013, s.2. 
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Şekil1. Büyüme Aşamaları 

Kaynak: Tran Van Tho, The Middle İncome Trap: İssues for Members of the Association of Southeast Asian Nations, ADB, 
Working Paper Series,No.421, May2013, s.4. 

Dört gelir düzeyinin yer aldığı büyüme aşamaları şeklinde B noktası düşük geliri, C noktası orta geliri, E noktası 
orta gelir tuzağını, D noktası yüksek geliri göstermektedir. 

A-B→ Geleneksel tarım toplumunu, ilkel teknik üretim, düşük gelir ve fakirlik tuzağını 

B-C→Tarımdan sanayi toplumuna geçiş, teknolojik gelişmenin artışı, ücret ve GSYH artışı, orta gelir düzeyini  

C-E→orta gelir düzeyinin uzun zaman stabil hale geldiği orta gelir tuzağını 

C-D→ileri teknoloji ve beşeri sermaye artışı ile büyümenin sürekli hale gelerek yüksek gelire ulaştığı durumu 
betimlemektedir. 

C noktası orta gelir tuzağı ile yüksek gelir arasında yer alan cam tavan(glass ceiling) olarak ifade edilen kritik bir 
noktadır. Bu noktada emek kıt olduğundan pahalılaşmakta emeğin maliyetinin artması rekabet gücünü 
azaltmaktadır, burada bulunan bir ülke için rekabet gücünü artırmanın yolu emeğin verimliliğinin artırılması 

yani beşeri sermayenin yükseltilmesi gerekmektedir.12 

Dünya Bankasının World Bank Atlas Metodunu kullanarak 2016 yılına göre gelir grupları sınıflandırması şöyledir: 

Tablo 1. Dünya Bankası Ülke Gelir Sınıflandırması 

Gelir Kategorisi Kişi Başı GSYH($) 

Düşük gelirli 1.025$ ve altında 
Düşük orta gelirli 1.026$-4.035$ arasında 
Üst orta gelirli 4.036$-12.475$ arasında 
Yüksek gelirli 12.476$ ve üzerinde 
Kaynak:World Bank, http://blogs.worldbank.org/opendate/new-country-classifications-2016, 10 Ekim 2016. 

Dünya Bankası tarafından ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde kişi başına düşen GSYH baz 
alınmaktadır ve Dünya bankasının gelir sınıflaması ülkelerin gelirlerini sınıflandırmak için döviz kuru 
dalgalanmalarının etkisi minimize etmek için Atlas metodu kullanılmaktadır. Dünya bankasının sınıflandırmasına 
göre ülkeler düşük, düşük orta , üst orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak 4 kategoriye ayrılmaktadır. 

 

 

 
12 Tran Van Tho, The Middle İncome Trap: İssues for Members of the Association of Southeast Asian Nations, ADB, Working 

Paper Series,No.421, May2013, s.4-5. 

A B 

C 

D 

E 

Zaman 

Kişi başı GSMH 
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3. Sanayileşmenin Aşamaları ve Orta Gelir Tuzağı 

Tarihsel gelişim aşamalarına baktığımızda geleneksel tarım toplumunda ilkel ve prodüktif olmayan üretim 
hakimken sanayi toplumuna geçişle makineleşmenin artması ücretlerin ve kişi başına düşen GSYH’nın artmasına 
yol açmıştır. Günümüzde ise bilgi-teknoloji-AR-GE esasına dayanan ekonomik yapının beşeri sermaye ile 
absorbe olması durumunda ülkelerin yüksek gelir grubu kategorisine ulaşması mümkündür. Ülkelerin gelişme 
evreleri kesin olmamakla birlikte düşük gelirden orta gelire, orta gelirden yüksek gelire doğrudur. Ancak tersi 
durumlarda söz konusu olabilmektedir örneğin savaş durumunda orta gelirde bulunan bir ülke düşük gelir 

kategorisine girebilmektedir.13 

Ohno’ya göre sanayileşmenin aşamaları ve orta gelir tuzağı beş aşamadan oluşmaktadır.  

− Sıfır Aşaması: Düşük gelirli bir ülke kırılgan ekonomik yapıya sahip bir ülke olarak karakterize edilir. 
Böyle bir ülke tek tip ihracat, dış kaynaklar ve dış yardıma bağımlıdır; tarım ve madencilik düşük; 
dinamik bir imalat faaliyetinden yoksunlardır. 

− Birinci Aşama: Bu aşamada teknoloji, üretim ve pazarlama yabancılar tarafından gerçekleştirilir ve ülke 
vasıfsız işgücüne sahiptir. Vietnam sanayileşmenin birinci aşamasında yer almaktadır. 

− İkinci Aşama: Yabancı doğrudan yatırım ve üretim artar. Yurtiçi firmalar rekabetçi hale gelir fakat 
üretim temel olarak yabancı ağırlıklıdır. Tayland ve Malezya bu aşamada yer almaktadır. 

− Üçüncü Aşama: Beşeri sermaye artar. Üretim, lojistik, pazarlama, teknolojiyi de içeren üretimin tüm 
alanlarında yurtiçi firmalar yabancı firmaların yerini alır. Yabancı yatırımlara bağımlılık azalırken yurtiçi 
yatırımlar artar. Üçüncü aşamaya sahip ülkeler yüksek nitelikli imalat ürünlerinin dinamik ihracatçısı 
olur ve küresel piyasaları yeniden şekillendirir. Kore ve Tayvan buna örnektir. 

− Dördüncü Aşama: Ülke yeni ürünler üretir ve küresel piyasalara yön verir. Japonya, İngiltere ve birkaç 

AB üyesi ülke bu şekilde endüstriyel yaratıcılardır.14 

Sanayileşme aşamalarından ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçemeyen ülkeler orta gelir tuzağında olduğu 
kabul edilmektedir. Tayland ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkelerinin birçoğu orta 

gelir tuzağında yer almaktadır.15 

Aşağıda söz konusu aşamalar şekille gösterilmiştir. 

 
Şekil 2:Ohno’nun kalkınma aşamaları  

Kaynak: Kenichi Ohno, “Avoiding the Middle-Income Trap Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam”,ASEAN 
Economic Bulletin, Vol.26, No.1, Nisan 2009, Syf.28  

 
13 Jesus Felipe vd., Tracking the Middle-income Trap:What is İt, Who is in It, and Why?, Levy  Economics İnstitute Working 

Paper No. 715, April 2012, s.6. 

14 Kenichi Ohno, “Avoiding the Middle-İncome Trap: Renovating İndustrial Policy Formulation in Vietnam”, ASEAN 
Economic Bulletin, Volume 26, Number 1, April 2009, ss.26-28. 

15 Kenichi Ohno, “Avoiding the Middle-İncome Trap: Renovating İndustrial Policy Formulation in Vietnam”, ASEAN 
Economic Bulletin, Volume 26, Number 1, April 2009, s.28. 
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Orta gelirli ülkelerde üretim ileri teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürün üretiminden uzaktır yani orta 
gelirli ülkelerde ürün boşluğu(ürün tuzağı) söz konusudur bunun aşılabilmesi için yapısal politikaların 

oluşturulması gerekmektedir.16 

Ekonomik kalkınma aşamasında sermaye stokunu artırmak ekonomik büyümeyi artırır, belli bir noktadan sonra 
sermaye stokunun artması ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yavaşlar(sermayenin marjinal maliyeti 
nedeniyle) bu nokradan sonra ekonomik büyümeyi artırmanın yolu verimliliği arttırmaktan(beşeri sermaye, 
teknoloji, AR-Ge) geçmektedir. Bunu sağlayamayan ülkeler orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine 
geçememektedir. Verimlik artışıyla beraber gerçekleşen büyümeyle orta gelir tuzağına yakalanmadan büyüme 
gerçekleşebilmesi mümkün iken (büyümenin süreklilik arz etmesi dolayısıyla) istihdam veya sermaye artışıyla 

beraber gerçekleşen büyümeyle  orta gelir tuzağına yakalanma ihtimali söz konusu olabilmektedir.17 Bunun en 
güzel örneğini Kore’de görmekteyiz. Kore 1980 öncesi ithal ettiği ürünleri taklit ederek büyümeye çabalarken 
1980 sonrasında AR-GE merkezleri açıp yeni teknolojileri imalat sanayine ve diğer sanayi dallarına uygulayarak 
orta gelir tuzağından çıkmış bir ülkedir. Kore’nin taklitten yaratıcı üretime geçişi kamunun teknoloji ve AR-GE 

çalışmalarını destekleyici yapısal politikalar uygulamasının bir sonucudur.18 

Düşük gelirli ülkeler emek yoğun üretim(emeğin maliyetinin düşük olması nedeniyle)  yaparak karşılaştırmalı 
üstünlük elde etmektedir, zamanla düşük gelirli ülkelerde emek tarım kesiminden sanayi kesimine geçiş yaparak 
emeğin verimliliği azalırken ücretler yükselmekte ekonomi büyümekte ancak rekabet avantajı azalmaktadır. Bu 

noktada ülkeler inovative faaliyetlerini artırmazsa OGT’ndan çıkamazlar.19  

4. Orta Gelir Tuzağından Çıkış Yolları 

Ülkelerin OGT’ından çıkabilmeleri için ortak belli bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar arasında; 

Beşeri Sermaye: Beşeri sermayenin artması ile nitelikli işgücü düşük verimli üretim alanlarından yüksek 
verimliliğin olduğu alanlara kayacak bunun sonucu olarak yüksek teknolojiye dayalı ürün üretimi artarak 

büyüme yavaşlamaları azalacaktır.20Sadece ileri teknoloji bir ülkenin büyümesini sağlamaz, ileri teknolojiyi 
üretecek beşeri sermaye, AR-GE harcaması için finansal yeterlilik gibi ileri teknolojiyi çıktı haline getirecek 
ekonomik donanımın olması gerekmektedir. 

The Global Competitive 2012-2013 Report’a göre dünyada ülkeler 3 aşamada yer almaktadır. Birinci aşamada 
düşük ücret, düşük gelir ve tarımın olduğu faktör odaklı ekonomi aşaması, ikinci aşama etkinlik odaklı ekonomi, 
üçüncü aşamaysa inovasyon odaklı ekonomi aşamasıdır. Üçüncü aşamada yüksek teknoloji ve beşeri sermaye 
düzeyi mevcuttur. Ülkeler genelde ikinci aşamadan üçüncüye geçmekte zorlanmakta ve OGT’na yakalanma 

riskiyle karşılaşmaktadır.21 

Beşeri sermayenin yanında fikri mülkiyet haklarını koruyucu hukuki düzenlemelerin de bulunması 
gerekmektedir. 

Tasarruf ve Yatırım: Tasarruf oranlarının düşük olması, yatırımların da azalacağı anlamına gelmekte, düşük 

tasarruf ve yatırım büyümeyi azaltmaktadır.22Kamu ve özel kesim yatırımları özellikle kamunun bilgi iletişim 
ağlarının geliştirilmesi, patent haklarının korunması, altyapı yatırımları gibi politikaları gelir merdiveninin 

yükselmesine yol açacaktır.23 

 
16 Eren Çaşkurlu ve Cem Barlas Arslan, “Orta Gelir Tuzağından Çıkışa Odaklanma: Ürün Tuzağı(Ürün Boşluğu) ve Demiryolu 

Taşımacılık Sektörü”, Maliye Dergisi, Sayı:167, Temmuz-Aralık 2014, s.76. 

17 Seyfettin Gürsel ve Barış Soybilgen, “Türkiye Orta Gelir Tuzağının Eşiğinde”, BETAM Araştırma Notu 13/154, 28 Ağustos 
2013, (çevrimiçi), http://www.betam,bahcesehir.edu.tr, s.2. 

18 Ahmet Gülmez ve Barış Ayhan, İmitasyondan İnovasyona: Doğu Asya’nın Yükselişi, Dora Basım  yayın, 1. Baskı, Bursa, 
2015, s.152. 

19 Eda Bozkurt ve diğerleri, “Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı:167, Temmuz-Aralık   2014, s.24. 

20 Barry Eichengreen, Donghyun Park and Kwanho Shin, Growth Slowdown Redux: New Evidence on the Middle İncome 
Trap, NBER Working Paper, Working Paper No.18673, January 2013, s. 13. 

21 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, s.8-9. 

22 Fan Zhigang, China and İndia:Sustaining High Quality Growth, Session III:Ensuring that the benefits of Growth are Shared 
Broadly, New Delhi, March 19-20, 2012, s.4. 

23 Pierre-Richard Agenor vd., Avoiding Middle İncome Growth Traps, World Bank, Working Paper No. 98, Washington, 2012, 
s.4. 

http://www.betam,bahcesehir.edu.tr/
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İmalat sanayide Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi: Gelişmiş ülkelerde imalat sanayi yüksek teknolojili ürün 
üretiminde, orta gelirli ülkelerde ise düşük ve orta teknolojili ürünler üretiminde uzmanlaşmıştır. 24Orta gelir 
düzeyinin aşılmasında yüksek teknolojili ürün üretiminde uzmanlaşıp ihraç etmek, emek yoğun üretimden 
sermaye ve bilgi yoğun üretime geçmek gerekmektedir.25 

5. Türkiye’de Durum 

Türkiye 1955-2005 arasında alt orta gelir kategorisinde ve alt orta gelir tuzağında yer almıştır,  2005 yılında ise 
üst orta gelir kategorisine yükselmiştir, bugün itibariyle Türkiye 12 yıldır üst orta gelirli ülke konumundadır. 
Türkiye üst gelir tuzağı riski taşımakta ancak tuzakta yer almamaktadır. Felipe(2012)’nin belirttiği gibi Türkiye alt 
orta gelir tuzağında yer almıştır ancak üst orta gelir tuzağına henüz yakalanmamıştır nitekim Felipe çalışmasında 
üst orta gelir tuzağına yakalanmamak için 28 yıldan daha kısa sürede bir üst gelir kategorisine geçmesi gerektiği 
sonucuna ulaşmıştır. 

Tablo 2. 2010 Yılında Üst Orta Gelir Tuzağında Yer Almayan Ülkeler 

Ülke Bölge 
2010 Kişi Başı 

GSYH(1990 
SGP$) 

Alt Orta 
Gelirdeki Yıl 

Sayısı 

2010’a 
kadar Üst 

Orta Gelirli 
yıl Sayısı 

Üst Orta 
Gelir tuağına 
Düşmeden 
Önce Kalan 

Yıl Sayısı  

Ortalama 
Büyüme(%) 
2000-2010 

Çin Asya 8.019 17 2 12 8.9 
Tayland  Asya 9.143 28 7 7 3.6 
Bulgaristan Avrupa 8.497 53 5 9 4.7 
Macaristan Avrupa 9 51 10 4 2.4 
Polonya Avrupa 10.731 50 11 3 3.9 
Türkiye Avrupa 8.123 51 6 8 2.3 

Kosta Rika 
Latin 
Amerika 

8.207 54 5 9 2.9 

Meksika 
Latin 
Amerika 

7.763 53 8 6 0.7 

Umman Orta Doğu 8.202 33 10 4 1.4 
Kaynak: Jesus Felipe vd., Tracking the Middle-income Trap:What is İt, Who is in It, and Why?, Levy Economics İnstitute 
Working Paper No. 715, April 2012, s.32. 

Tablo 2,  2010’da üst orta gelir tuzağında yer almayan ülkeleri göstermektedir. Bu ülkeler arasında Türkiye de 
yer almaktadır.  Bu anlamda Türkiye 12 yıldır üst orta gelir grubunda yer almakta ve söz konusu tuzağa 
yakalanmaması için bir takım önlemler alması gerekmektedir. 

Türkiye teknoloji ve nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından ithal ederek karşılamaktadır bu durum cari açıklarını 
artırmakta ve var olan tasarruf açıklarını artırmaktadır. Ayrıca düşük katma değerli ve niteliksiz emek yoğun 
imalat sanayinin payı yüksektir. Söz konusu yapısal eksiklikler doğrudan ve dolaylı yoldan ekonomik büyümeyi 

etkilemekte, bir üst gelir grubuna ulaşma önünde engel oluşturmaktadır.26 Türkiye yüksek katma değerin ve 
kalifiye(nitelikli)emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunmaz ve hizmetler sektörünün payını artırmazlarsa orta 

gelir tuzağı sorunsalıyla karşılaşması muhtemeldir.27  

Türkiye’nin orta gelir grubundan uzaklaşamamasının arkasında yatan unsurlar ekonomik yapısında aranmalıdır. 
Nitekim Türkiye’nin ekonomik durumunu özetlemek gerekirse; 1960’lı yıllarda tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de ithal ikameci sanayileşme stratejisi benimsenmiştir böylece böylece ithal edilen ürünler 
yurtiçinde üretilerek kaynak dağılımı israf edilmiştir, 1980 kararlarıyla ihracata yönelik sanayileşme stratejisi 
benimsenmiş, 1990’lı yıllardan itibaren ekonomideki liberalleşme hareketlerinin hız kazanması Türkiye’nin 

 
24 Selin Arslanhan ve yaprak Kurtsal, G.Kore İnovasyondaki Başarısını Nelere Borçlu?, Türkiye için Çıkarımlar, Tepav Politika 

Notu, Eylül 2010, s.5. 

25 McKinsey Global İnstitute, Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and İnnovation, November 2012, 
http://www.mckinsey.com/business.functions/operations/our- insights/thefuture-of-manufacturing, 10 Eylül 2016. 

26 Jayremy Goay Dik Xon ve diğerleri, “Middle-İncome Trap: From the Perspective of economic Growth”, A Research Project 
of Universiti tunku Abdul Rahman, April 2013, s.8. 

27 Maria Carnovale, a.g.e., s.8. 
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düşük kur yüksek faiz politikası uygulayarak kısa vadeli sermaye girişini sağlamaya yönelik girişimleri ekonomiyi 
finansal krizlere kırılgan hale getirmiş ard arda yaşanan 1994-2000-2001 krizleri ekonominin 
toparlanamamasına neden olmuştur, günümüzde Türkiye ekonomisine baktığımızda düşük beşeri sermaye, 
düşük tasarruf ve düşük teknolojiye sahip olduğundan ihracata yönelik üretim yapabilmesi için yüksek teknoloji, 
ara malı ve yatırım mallarını ithal etmekte mamul mal ihraç etmektedir. Türkiye’nin teknoloji ve beşeri sermaye 
gelişimini sağlayamaması bir yandan bilgiyi dışarıdan ithal etmesine yol açarken diğer yandan dış bağımlılığı 

artmakta ve cari açık sorunu devam etmektedir. 28 Orta gelir kategorisinden çıkılmasının yolu olarak beşeri 
sermaye, AR-GE, teknoloji’ye ağırlık vermek bunların yanı sıra yatırım için gerekli yurt içi tasarrufları artırmak, 
sermaye ve bilgi yoğun üretime geçişin hızlandırılması gerekmektedir. 

6. Sonuç 

Orta gelir tuzağı kavramı orta gelir grubunda bulunan ülkelerin kişi başına gelir düzeylerinin orta gelir grubunda 
durağan hale gelerek bir üst gelir grubuna ulaşamamaları olarak tanımlanmaktadır. Kaynakların kıt olduğunu 
göz önünde bulundurduğumuzda üretimde kullanılan girdi başına çıktı miktarını artırıcı yani verimlilik artırıcı 
politikalar uygulamak gerekmektedir. Verimlilik artışını sağlamanın yolu ise AR-GE, bilgi, teknoloji, beşeri 
sermaye gibi ölçeğe göre artan verimliliğe sahip üretim faktörü düzeyinin yükseltilmesinden geçmektedir. 
Günümüz bilgi çağı yenilik yaratanların ilerlediği taklit ya da yeniliği ithal edenlerin yerinde saydığı aşamadır. 
İleriye gidebilmek için bilgi ve yenilik odaklı büyümek gerekmektedir. Orta gelir grubunda bulunan ülkelerde 
bilgi teknoloji düzeyi düşük olduğundan yüksek gelirli ülke grubuna ulaşamamaktadırlar.  Bu bakımdan orta gelir 
tuzağına yakalanmamak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yönünde ekonomide değişim sürecinin 
başlatılması ve uygulanması ile kişi başına GSYH’nın sürekli hale gelmesi sürecidir. 
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Özet: Küreselleşmenin etkisi ile birlikte tüketicilerin bilinç düzeyleri artmıştır. Tüketiciler, tükettikleri ürünlerin çevreye 
verdiği zararları daha fazla düşünmeye başlamışlardır. Çevreyi kirletmeyen, doğal kaynakları daha az kullanan, geri 
dönüşümü sağlanabilen, çevreye dost olan Yeşil ürünler, daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürünler ile ilgili düşüncelerini ortaya koymak ve tüketicilerin yeşil ürün satın alma 
davranışlarını etkileyen demografik faktörleri belirlemektir. Bu amaçla, Bursa ili kent merkezinde 400 tüketiciye yüz yüze 
anket çalışması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda tüketicilerin %80’inin alış verişlerde yeşil ürün tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca yapılan Ki kare analizi 
sonucunda, tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışları ile cinsiyet, gelir, yaş ve medeni durum gibi demografi faktörler 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil pazarlama, Yeşil ürün, Yeşil tüketici, Tüketici satın alma davranışı    

Determining The Factors Affecting Consumers' Green Purchasing Behaviors: The 
Case of Bursa Province 

Abstract: With the impact of globalization, consumers' awareness levels have increased. Consumers have begun to think 
more about the damage the products they consume to the environment. Green products that do not pollute the 
environment, use less natural resources, can be recycled, and are friendly to the environment have started to be preferred 
more. 

The purpose of the study is to identify consumers 'thoughts on green products and to identify the demographic factors that 
affect consumers' green purchasing behavior. For this purpose, a face-to-face survey of 400 consumers was conducted in 
the city center of Bursa. Data gathered from surveys were analyzed with SPSS 22 packet program.  As a result of analysis it 
is determined that 80% of consumers prefer green products in shopping. In addition, as a result of Chi square analysis, it has 
been revealed that there is a significant relationship between consumer purchasing behavior of green products and 
demographic factors such as gender, income, age and marital status. 

Keywords: Green marketing, Green product, Green consumer, Consumer purchasing behaviour 

1. Giriş 

Çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan biri olan insanın, istek ve ihtiyaçlarının her geçen gün değişim 
göstermesi ile birlikte tüketim ihtiyaçlarında da değişime gidildiği görülmektedir. Çevre sorunlarının giderek 
artması ve doğal kaynakların azalması ile tüketiciler kullandıkları ürünlere özen göstermeye başlamışlardır. 

Tüketicilerin çevresel problemlere karşı duyarlılığının arttığı görülmektedir. Tüketiciler çevreyi koruyan ürünleri 
ve çevreye zarar vermemek için çaba harcayan firmaların ürünlerini kullanmaya özen göstermektedirler.  

Tüketiciler ürünlerin üretim aşamasından son tüketiciye ulaştığı zamana kadar ürünün her aşamasında çevreye 
duyarlı yeşil ürünleri tercih etmektedir. Tüketim de çevre üzerindeki odaklanmanın giderek artmasıyla 
firmalarda gereken özeni göstererek tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadırlar. 

Bu çalışmada yeşil pazarlama ve yeşil ürün kavramlarına yer verilmiştir. Yapılan literatür araştırmasından sonra 
tüketicilerin yeşil ürünü satın alma davranışlarına yönelik bir araştırma yapılmıştır. 
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2. Literatür Taraması 

1960’lı yılların sonlarında ve 1970’li yılların başında çevreye olan ilginin ve sosyal bilince sahip tüketicilerin 
giderek artması ile birlikte toplum, endüstri ve modern teknoloji de gelişme göstermiştir (Mostafa, 2007: 445). 

Yeşil pazarlama ilk olarak 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) düzenlediği “Ekolojik Pazarlama” 
konusunun ele alındığı seminerde kavramlaştırılmıştır. Ekolojik pazarlama kavramında yapılan çalışmalar; çevre 
dostu olan faaliyetlerin yapılması, enerjinin uygun kullanımı ve kaynak kullanımının tüketiciler ve çevre üzerine 
olumlu ya da olumsuz etkilerinden oluşmaktır (Çoban ve Sönmez, 2014: 66). 

Çevre sorunlarını çevresel sorumluluk bilinci içinde yürütülmektedir (Alsmadi, 2007: 342). Son yıllarda çevreye 
olan duyarlılığın artması ile birlikte tüketiciler, çevreyi koruma görevinin sadece şirketlere ait olmadığını ve 
kendilerinin de sorumluluğunda olduğunu düşünmektedirler (Fraj ve Martinez, 2007: 26). 

Yeşil pazarlama, toplumun ihtiyaç duyduğu değişimlerin kolayca uygulanabilmesi için doğal çevreye en az zararı 
verecek olan uygulamaların yapılması olarak tanımlanabilir (Uydacı, 2011: 130). 

Amerikan Pazarlama Birliği’ne (AMA) göre yeşil pazarlama kavramı üç farklı şekilde tanımlanmaktadır 
(Onurlubaş ve Dinçer, 2016: 27). 

➢ Perakendecilik; çevre açısından güvenli olduğu kabul edilen ürünlerin pazarlanması, 

➢ Sosyal pazarlama; fiziksel çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek veya ürünün kalitesini arttırmak için 
tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması, 

➢ Çevresellik; ekolojik kaygılara karşı duyarlı veya hassas bir şekilde ürünler üretmeyi teşvik etmek, 
paketlemek ve yeniden kullanılabilen ürünler haline getirmek için organizasyonlar tarafından 
gösterilen çabaların tümüdür. 

Günümüzde yeşil pazarlama, tüketicilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çevre ve doğa 
dostluğunu içeren faaliyetler bütünüdür. Bu istek ve ihtiyaçlar karşılanırken çevreye minimum düzeyde zarar 
vermek hedeflenmektedir. Yeşil pazarlama tasarım, üretim, ambalajlama ve etiketleme de kullanılan mal ve 
hizmetlerin kullanılması ile ilgili tepki olarak da adlandırılmaktadır (Onurlubaş ve Dinçer, 2016: 26). 

Yeşil pazarlama kullanımının artmasının çeşitli nedenleri vardır. İşletmelerin yeşil pazarlama kullanımlarını 
arttırma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aslan ve Çınar, 2015: 172); 

➢ Yeşil pazarlamayı işletme amaçlarına ulaşma da fırsat olarak görmeleri, 

➢ Rekabet edilen firmalara karşı üstünlük sağlayabilme düşüncesinin olması, 

➢ Atık azaltmada tarafların işbirliğine girmesi, 

➢ Etkin kaynak kullanımının artması, 

➢ Çevreye duyarlılık gösterilerek işletmenin moral seviyesinin yüksek olmasıdır. 

Yeşil pazarlama ile ürünler ve üretim sistemleri çevreye negatif etkisi olan ürün ve hizmetleri azaltmaya yönelik 
yapılan çalışmaları desteklemektedir (Çabuk vd., 2008: 86). 

Yeşil pazarlama karmasını; yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma oluşturmaktadır. Çevreye 
dost olan ürünü tanımlamak zor olduğu için bu tarz zorluğun çözümünde 4S formülü teklif edilmiştir (Gedik vd., 
2014: 5). 

➢ Tatmin (Satisfaction): Tüketici ihtiyaç ve isteğinin tatmin edici olması. 

➢ Sürdürebilirlik (Sustainability): Ürünün enerji kaynağının, tüketim devamlılığın sağlanması ve 
korunması.145 

➢ Sosyal Kabul (Social Acceptability) : İşletmenin ve ürünün; canlıya, insana diğer ülkelere zarar 
vermemesi ve halk tarafından kabul edilmesi.146 

➢ Güvenlik (Safety): İnsan sağlığını koruyan, tüketim sonucunda çevreye zarar vermeyen ürünlerin 
olmasıdır. 
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Yeşil ürün; çevre dostu olan, dünyayı kirletmeyen ve doğal kaynakları bitirmeyen aynı zamanda, hayat seyrinde 
sürecin sonuna gelen, sonrasında ayrışma ve zararı olmayan malzemenin geri kazanılabilmesi için geri dönüşüm 
sürecine giren ürünlerdir (Türk ve Gök, 2010: 204).  

Doğayı koruyan ve doğanın kaynaklarını geri dönüştürmeyi hedefleyen ve kaynakların bitmesini engelleyen 
ürünler olarak ifade edilmektedir (Shamdasani vd., 1993: 488). 

Yeşil ürünün özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Moisander, 2007: 2); 

➢ İnsan sağlığını ve hayvan sağlığını etkilememe, 

➢ Kullanım öncesi ve sonrasında çevreye zarar vermeme, 

➢ Enerji ve diğer kaynakları yeterli miktarda tüketme, 

➢ Çevreye zarar verecek materyal kullanımını engelleme, 

➢ Canlılara işkence yapılmamalı, 

➢ Ambalajlama da fazlalığı önlemeli ve gereksiz atığın önüne geçilmelidir. 

Yeşil ürün üreten firmalar, çevreye zarar vermemek ve avantaj sağlamak için ürettikleri ürünlerin bazı 
özelliklerini göz ardı edebilmektedir (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008: 360). Yeşil ürün üreten firmalar özellikle kalite 
algısında enerjisiz tüketimin olmasına dikkat etmektedirler (Ar ve Tokol, 2010: 156). 

Çevre üzerinde etkisiz olan, iş hayatında da enerji ve kaynakları koruyarak hava kirliliği ve benzeri 
olumsuzlukları ortadan kaldırarak çevreyi korumayı amaçlayan ürünlerdir (Çabuk vd., 2008: 87). 

3. Materyal Yöntem 

3.1. Örneklem 

Anket çalışması 2016 yılında, Bursa’da yapılmıştır. Bursa’nın 2015 yılı nüfusu 2 842 547 ‘dir (Tuik, 2016).   

Anket yapılacak çalışmanın örnek hacmin belirlenmesinde Oransal Örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Baş, 
2008):  

qptNd

qptN
n

**)1(*

***
22

2

+−
=  

n = Örnekleme alınacak birey sayısı (anket sayısı),  
N = Hedef kitledeki birey sayısı (2 842 547),  
p = İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0.50),  
q = İncelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0.50),  
t = Standart normal dağılım değeri (1.96), 
d = Örnekleme hatası (0.05)’dır. 
Araştırmada, 0,05 hata payı, %95 güven aralığında örnek hacmi 384 olarak belirlenmiştir. Örnek hacminin 
güvenirliğini arttırmak için anket sayısı arttırılmıştır. Anketler 400 kişiye rastgele olarak dağıtılmıştır. 
Tüketicilerin yeşil ürünü satın alma durumu ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek, gelir arasındaki 
ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmiştir. 

3.2. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, Tüketicilerin Yeşil Ürünü Satın Alma durumunun, demografik özelliklerine göre farklı olup 
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1= Tüketicilerin cinsiyete göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2= Tüketicilerin yaşa göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3= Tüketicilerin medeni duruma göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4= Tüketicilerin eğitim durumuna göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5= Tüketicilerin mesleğe göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır 

H5=  Tüketicilerin gelire göre, Yeşil Ürün Satın Alma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

4. Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılanların %51,5’i kadın, %48,5’i erkektir. Yaş gruplarına bakıldığında en fazla %19,5 ile 37-42 yaş 
grubunun olduğu görülmektedir. Tüketicilerin, %55,8’i evli, %36,7’i bekar, %7,5’i boşanmıştır.  

Katılımcıların aylık ortalama gelirlerine bakıldığında, %9,8’i 1000 TL ve altı, %9,0’u 1001-1500TL, %19,5’i 1501-
2000TL, %27,5’i 2001-2500TL, %14,0’ü 2501-3000TL, %7,3’ü 3001-3500TL, %6,5’i 35001-4000, %6,4’ü 4001 ve 
üzeri gelire sahip olduğu görülmektedir. Mesleğe göre; %36,5’i özel sektör çalışanı, %24,4’ü memur, %6,5’i 
işçi, %7,5’i emekli, %8,0’i öğretmen, %3,6’sı serbest meslek, %3,4’ü hemşiredir.  %3,3’ü ev hanımı, %2,7’si 
doktor, %2,3’ü tüccar,  %1,8’i akademisyen, Eğitim durumu incelendiğinde, %30,3 ile en fazla yüksekokul 
mezununun yer aldığı görülmektedir. 

Yapılan Ki Kare analizine göre, cinsiyet, gelir, yaş, medeni durum ile yeşil ürün satın alma arasında da anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.  

Yapılan Ki Kare analizi cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha fazla yeşil ürün satın aldıkları 
görülmektedir. Gelir durumu yüksek olan kişilerin diğer ürünlere göre biraz daha pahalı olan yeşil ürünleri daha 
fazla satın aldıkları görülmüştür. Yaşa göre, genç yaşta olan kişilerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla yeşil 
ürün satın aldıkları görülmektedir. Bunu gençlerin teknolojik gelişmeleri daha fazla takip etmesi, iletişim 
olanaklarını daha hızlı kullanması ve yeni nesillerin önlerinde uzun yıllar olduklarını düşünmelerine 
bağlayabiliriz.  

Medeni duruma göre ise, evli olanların daha fazla yeşil ürün satın aldığı görülmektedir. Bunu eşlerini, varsa 
çocuklarını gelecekte oluşacak olan çevresel zararlardan korumak istedikleri için bu şekilde davrandıkları 
düşünülebilir. 
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Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

f: Frekans, %=yüzde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet f % Yaş f % 

Kadın 206 51,5 19-24 72 18,0 

Erkek 194 48,5 25-30 71 17,8 

Total 400 100,0 31-36 74 18,4 

Meslek f % 37-42 78 19,5 

Emekli 30 7,5 43-48 44 11,0 

Memur 98 24,4 49-53 27 6,8 

Özel Sektör Çalışanı 146 36,5 54-60 20 5,0 

Ev Hanımı 13 3,3 61 ve üzeri 14 3,5 

İşçi 26 6,5 Toplam 400 100,0 

Serbest Meslek 14 3,6 Medeni hal f % 

Öğretmen 32 8,0 Evli 223 55,8 

Tüccar 9 2,3 Bekar 147 36,7 

Doktor 11 2,7 Boşanmış 30 7,5 

Akademisyen 7 1,8 Total 400 100,0 

Hemşire 14 3,4 Eğitim durumu f % 

Total 400 100,0 İlköğretim Mezunu 16 4,0 

1000 ve altı 39 9,8 Ortaöğretim Mezunu 83 20,8 

1001-1500 36 9,0 Yüksekokul Mezunu 121 30,3 

1501-2000 78 19,5 Lisans Mezunu 119 29,8 

2001-2500 110 27,5 Yüksek Lisans 41 10,3 

2501-3000 56 14,0 Doktora 20 5,0 

3001-3500 29 7,3 Total 400 100,0 

3501-4000 26 6,5    

4001 ve üzeri 26 6,4    

Total 400 100,0    
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Tablo 2. Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Yeşil Ürün Satın Alma Durumu 

 
Yeşil ürün satın alma durumu 

Yeşil ürün 
satın alan 

Yeşil ürün satın almayan 

Frekans % Frekans % 

Cinsiyet  
Erkek 146 75,3 48 24,7 

Kadın 174 84,5 32 15,5 

P Değeri:  0.021            χ2 : 5,295           SD: 1                 p< 0,05 anlamlı 

Yaş 
 
 
 
  

18-23 61 84,7 11 15,3 

24-29 59 83,1 12 16,9 

30-35 70 94,6 4 5,4 

36-41 70 89,7 8 10,3 

42-47 36 81,8 8 18,2 

48-53 16 59,3 11 40,7 

54-59 7 35,0 13 65,0 

60 ve üzeri 1 7,1 13 92,9 

P Değeri:  0,000     χ2 : 95,018        SD: 7                p< 0.05 anlamlı 

Medeni durum 
 

bekar 105 71,4 42 28,6 

evli 195 87,4 28 12,6 

bosanmıs 20 66,7 10 33,3 

P Değeri:  0,000     χ2 :   17,806           SD: 2                 p< 0.05 anlamlı 

Eğitim 
 
 
 
 
  

İlköğretim 11 68,8 5 31,2 

Ortaöğretim 58 69,9 25 30,1 

Yüksekokul 102 84,3 19 15,7 

Lisans 100 84,0 19 16,0 

Yüksek lisans 34 82,9 7 17,1 

Doktora 15 75,0 5 25,0 

P Değeri:  0,84     χ2 : 9,718       SD: 5           p > 0,05 anlamsız 

Meslek 

Emekli 23 76,7 7 23,3 

Memur 76 77,6 22 22,4 

Özel Sektör Çalışanı 127 87,0 19 13,0 

Ev Hanımı 8 61,5 5 38,5 

İşçi 18 69,2 8 30,8 

Serbest Meslek 11 78,6 3 21,4 

Öğretmen 22 71,0 9 29,0 

Tüccar 8 88,9 1 11,1 

Doktor 11 91,7 1 8,3 

Akademisyen 4 57,1 3 42,9 

Hemşire 12 85,7 2 14,3 

P Değeri:  0,121     χ2: 15,319      SD: 10                p > 0,05 anlamsız 

Gelir 
 
 
 
  

1000 ve altı 26 66,7 13 33,3 

1001-1500 29 80,6 7 19,4 

1501-2000 60 76,9 18 23,1 

2001-2500 88 80,0 22 20,0 

2501-3000 49 87,5 7 12,5 

3001-3500 20 69,0 9 31,0 

35001-4000 23 88,5 3 11,5 

 4001 ve üzeri 25 96,2 1 3,8 

P Değeri:  0,045     χ2 : 14,381       SD: 7                p< 0.05 anlamlı 
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Şekil 2. Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Durumu 

Tüketicilerin %80,0’si (320 kişi) yeşil ürün satın aldıklarını, %20’si (80 kişi)  ise almadıklarını ifade etmiştir. 

 

Şekil 3. Tüketicilerin yeşil ürünle ilgili düşünceleri 

*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır 

 
Yeşil ürünü satın alan 320 kişiye, yeşil ürünle ilgili düşünceleri sorulmuştur Tüketicilerin, %77,6’sı doğada 
çözülebilir olduğu, %72,6’sı çevreyi kirletmediğini, %62,5’i geri dönüşümlü olduğunu, %47,9’u insan sağlığına 
zarar vermediğini, %45,8’i doğal kaynakları daha az kullandığını, %35,3’ü enerji tasarrufu sağladığını ifade 
etmişlerdir. 

 

 
  

  

%40,2 %72,5 %18,4 %13,4 %24,1 
Şekil 4. Tüketicilerin Yeşil Ürün Sembollerini Bilme Durumu* 

*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır. (Bilen Kişiler) 

Yeşil ürün satın alan 320 kişiye, Yeşil ürün sembollerini tanıyıp-tanımadıklarını belirlemek üzere tüketicilere 
Tablo 3’deki yeşil ürün sembolleri gösterildiğinde %72,5’inin geri dönüşüm sembolünü tanıdığı tespit edilmiştir. 

Seri1; yeşil ürün 

satın alıyorum; 

80

Seri1; yeşil ürün 

satın almıyorum; 

20

Seri1; Geri 
dönüşümlüdür; 62.5

Seri1; Çevreyi 
kirletmez; 72.6

Seri1; Doğal 
kaynakları daha az 
kullanır; 45.8

Seri1; Doğada 
çözülebilir; 77.6

Seri1; Enerji tasarrufu 
sağlar; 35.3

Seri1; İnsan sağlığına 
zarar vermez; 47.9
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Şekil 5. Çevreye Zarar Veren Gıda Ürünlerinin Satın Alınma Durumu 

Tüketicilerin, çevresel tepkilerini belirlemek amacıyla “satın aldığınız gıda ürünlerinin çevreye olumsuz etkisi 
olduğunu ve zarar verdiğini öğrenince satın almada nasıl davranırdınız?” diye soru sorulduğunda 
tüketicilerin %71,3’ü daha az satın alacağını, %25,5’i satın almayı bırakacağını, %3,2’si ise aynı şekilde satın 
almaya devam edeceğini belirtmiştir. Buradan hareketle tüketicilerin çevreyi olumsuz etkileyen ürünler 
karşısında duyarlı oldukları sonucuna ulaşılabilir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yaşanan çevresel problemlerin artmasıyla tüketicilerin satın aldıkları, tükettikleri ürünlerin özellikleri önem 
kazanmıştır. Çevreye olan hassasiyetin artmasıyla yeşil ürüne olan istek ve ihtiyacın da arttığı görülmektedir. 
Tüketicilerin yeşil ürüne olan taleplerinin artması ile işletmeler için yeni bir ürün alanı oluşmuştur. Pazarda 
tüketicilerin yeşil ürün elde edebilmeleri için gerekli üretim sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Tüketicilerin demografik özelliklerine bakıldığında kadınların erkeklere oranla daha fazla yeşil ürün satın 
aldıkları görülmektedir. Gelir seviyesinde artış oldukça kişilerin yeşil ürün satın alma eğilimlerinin arttığı 
söylenebilmektedir. Genç tüketicilerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla yeşil ürün tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu bağlam da genç tüketicilerin çevreye daha duyarlı oldukları ve yaşanan teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ettikleri söylenebilir. Medeni durumda ise evli olan tüketicilerin bekar olan tüketicilere göre 
daha fazla yeşil ürün satın aldıkları görülmektedir. Evli olan tüketicilerin sorumluluk bilincinin bekar tüketicilere 
göre daha fazla olduğu söylenebilir. Evli olan tüketiciler gelecek de yaşayacakları çevresel sorunlara karşı daha 
temkinli davrandıkları söylenebilir. 

Yeşil ürünü satın alan 320 kişiye, yeşil ürünle ilgili düşünceleri sorulmuştur Tüketicilerin, %77,6’sı doğada 
çözülebilir olduğu, %72,6’sı çevreyi kirletmediğini, %62,5’i geri dönüşümlü olduğunu, %47,9’u insan sağlığına 
zarar vermediğini, %45,8’i doğal kaynakları daha az kullandığını, %35,3’ü enerji tasarrufu sağladığını ifade 
etmişlerdir. 

Tüketicilerin, çevresel tepkilerini belirlemek amacıyla “satın aldığınız gıda ürünlerinin çevreye olumsuz etkisi 
olduğunu ve zarar verdiğini öğrenince satın almada nasıl davranırdınız?” diye soru sorulduğunda 
tüketicilerin %71,3’ü daha az satın alacağını, %25,5’i satın almayı bırakacağını, %3,2’si ise aynı şekilde satın 
almaya devam edeceğini belirtmiştir. Buradan hareketle tüketicilerin çevreyi olumsuz etkileyen ürünler 
karşısında duyarlı oldukları sonucuna ulaşılabilir. 

Yapılan bu çalışma sonucunda tüketicilerin demografik özelliklerine göre yeşil ürün tercih etme durumları 
belirlenmiştir. Tüketicilerin çevreye zararlı gördükleri ürünleri satın alma eğilimi göstermeyeceği görülmüştür. 
Çevreye karşı olumsuz etkileri olan ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmediği görülmüştür. 
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Özet: Günümüzde tüketiciler arasındaki iletişimin en önemli araçlarından biri Sosyal medya olmuştur. İnteraktif iletişim aracı 
olan ve insanların iletişim ve bilgi alışverişi yapmasını sağlayan sosyal medyanın en popüler olanı ise hiç kuşkusuz Facebook 
dur. Tüketiciler Facebook üzerinden interaktif olarak iletişim kurabilmekte ve ihtiyacı olan bilgileri bu bilgi kaynağından 
sağlayabilmektedirler. 

Bu araştırmanın amacı, Facebook uygulamalarının tüketicinin satın alma davranışları üzerinde etkili olup olmadığını ortaya 
koymaktır. Bu bağlamda Ankara ilinde 700 tüketiciye yüz yüze anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22 istatistik 
paket programı ile çözümlenmiştir. Facebook uygulamalarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik olarak öncelikle faktör analizi yapılmış ve sonrasında elde edilen ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alfa 
Katsayısı yöntemiyle test edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen ölçeğin ilgili literatür ile karşılaştırması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, İletişim, Tüketici Satın Alma Davranışı. 

Impacts of Social Media Applications on Consumer Buying Behavior: Facebook 
Example 

Abstract: Today, social media has become one of the most important means of communication between consumers. The 
most popular of the social media, which is an interactive communication tool that enables people to communicate and 
exchange information, is certainly Facebook. Consumers can communicate via facebook and can provide the information 
they need from this source of information.  

The purpose of this study is to demonstrate whether Facebook applications are effective on consumer's purchasing 
behavior. In this context, 700 face-to-face surveys were conducted in Ankara and data were analyzed with SPSS 22 packet 
program.  Factor analysis was conducted primarily to determine the effect of Facebook applications on consumers' 
purchasing behavior and then the reliability of the obtained scale was tested using the Cronbach Alpha Coefficient method. 
The results of the analyzes were compared with the related literature. 

Keywords: Social media, Facebook, Communication, Consumer purchasing behaviour 

1. Giriş 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile insanlar yeni arayışlar içerisine girmekte ve insanlar yeni iletişim 
alanlarına yönelmektedirler.  

Günümüzde sosyal medya kullanımı alışkanlık haline gelmiştir. sosyal medya da her türlü kullanıcının mevcut 
olması ile hem eleştirilere sebep olmak da hem de geniş kitlelere ulaşabilmenin vermiş olduğu bilgi paylaşımının 
gücünü kullanmaktadır. 

Sosyal medya ile bireyler sosyalleşmekte, gün içerisinde sahip oldukları duygu ve düşünceleri çeşitli şekilde 
paylaşabilme imkanı bulmaktadır. Sosyal medyanın bu denli geniş kitlelere ulaşması ile bireyler gerçek dünyayı 
sanal hayata aktarabilmeyi başarmaktadırlar. 
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2. Literatür Taraması 

Yeni iletişim ortamları bütün bilinenleri ve farklı ortamları bir araya toplama yetkisine sahiptir (Dilmen, 2007: 
115). Yeni iletişim teknolojileri, radyo ve tlevizyonun boyutlarını aşan bir konuma ulaşmıştır. Yeni iletişim 
teknolojileri; videotext, teletext, kablolu televizyon, veri iletişim, elektronik mektup, iletişim uyduları, çoklu 
ortam ve internet sistemleridir (Akıncı Vural ve Bat, 2010: 3350). 

İnternetin gelişmesi, sosyal medyanın oluşmasında önemli bir etken olmuştur. 1990’lı yıllarda internetin hızlı 
gelişimi ile teknoloji firmalarının sürekli artış gösteren piyasa değerlerinde azalma görülmüştür (Odabaşı ve 
Odabaşı, 2010: 15).  

Sosyal medya, toplumun davranışlarının şekillenmesinde önemli bir konumdadır. Teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte geri bildirimler hızlı bir şekilde olmaktadır. Diğer yandan bilgilerin sosyal medya da bilgilerin hızlı bir 
şekilde yayılması ile sosyal medyanın kontrolü ve takibi zor yapılmaktadır (Akıncı Vural ve Bat, 2010: 3352). 

Kişilere online ortamda tercihlerini gösterme ve kendini ifade etme imkanı sağlayan sosyal medya, internet 
tabanlı birden fazla kanala sahiptir. Video ve resim paylaşım siteleri, sosyal ağlar, wikiler, podcastler ve benzeri 
kanallar sosyal medya kanallarıdır (Köksal ve Özdemir, 2013: 326). 

1954 yılında Barnes tarafından kullanılan sosyal ağ terimi, kişilerin çevrelerindeki kişilerle olan ilişkilerini 
açıklamak için kullanılmıştır (Aksüt vd., 2012: 64). Sosyal ağlar, sosyal içeriği olan web sitelerinin ortak 
özelliklerini aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz. Bunlar (Kim vd., 2010: 218); 

➢ Kişisel profil, 

➢ Online bağlantı kurma, 

➢ Online gruplara katılma, 

➢ Online bağlantılarla iletişim kurma, 

➢ Kullanıcıların oluşturduğu içeriği paylaşma, 

➢ Fikir ve yorumda bulunma, 

➢ Bilgi edinme, 

➢ Kullanıcıları sitede tutma. 

Sosyal medya, teknoloji ve ideoloi temelleri üzerine kurulmuş olan, kullananın yarattığı içeriği değiştirilmesine 
ve geliştirilmesine imkan sağlayan internete dayalı bir grup uygulamadan oluşmaktadır. Çevrimiçi bilgi 
kaynakları içeren bir iletişim aracıdır (Barutçu ve Tomaş, 2013: 8). 

Kullanıcılar sosyal medya da kendi beğendikleri verileri paylaşmaktadırlar. İstatistiksel verilerin paylaşımı sosyal 
medya da ilgi çekici değildir. Sosyal medya paylaşımları eğlenceli olduğu zaman daha fazla dikkat çektiği 
görülmektedir. Çünkü sosyal medya sadece haber kanalı olarak değil boş vakit geçirme ve eğlenme kanalı olarak 
da kullanılmaktadır (Barutçu ve Tomaş, 2013: 12). 

 

Facebook, kişilerin sanal ağlarda birlikte zaman geçirdikleri, paylaşımda bulundukları ve eğlendikleri bir 
ortamdır. 2004 yılında Harvard Üniversitesi bilgisayar bilimleri öğrencisi olan Mark Zuckerberg’in kampüste yer 
alan öğrencilerin birbirleriyle iletişimini sağlamak için oluşturduğu yazılımdır  (İşman ve Albayrak, 2014: 130). 

Facebook, hem sosyal sermayenin hem de zayıf olan bağların arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle genç 
nüfusun sosyal sermayelerini şekillendirmeleri ve sürdürebilmeleri için önemlidir. Facebook ile kişiler ortak 
ağlar üzerinden varolan arkadaşlarına yenilerini ekleme imkanına sahiptirler. Profil inceleyerek ipuçlarıyla saklı 
olan zayıf bağları güçlendirmeyi sağlamaktadır (Köseoğlu, 2012: 62).  

Facebook tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek önemli bir yere sahip olmaktadır. Bireylerin yeni 
toplumsallaşma alanı olarak kullandığı yer olarak ifade edilebilir (Şener, 2009: 33). Facebook yeni kullanıcılara 
açılarak profilini değiştirmekle kalmamış aynı zamanda sosyal ağı kullanma motivasyonlarını da arttırmıştır 
(Joinson 2008: 1028). 

Sosyal ağ siteleri arasında en hızlı ilerleme kaydeden Facebook, bilgilerin kişiler arasında yayılmasını 
sağlamaktadır (Genç, 2010: 238). Sosyal medya kullanıcılarının Facebook ağını tercih etmelerinde çevrimiçi 
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ortamlarda kurulan iletişiminde etkili olduğu görülmektedir. Utangaç ve yalnız bireyler iletişim kurmak için yüz 
yüze iletişim yerine Facebook kullanmaya başladığı görülmektedir. Böylece bireylerin kaygıları azalmakta ve 
daha rahat iletişim kurmaktadır (İşman ve Albayrak, 2014: 130). 

Facebook kullanımı kişinin yaşam düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Kişinin eğlence, iletişim ve eğitim 
konusunda yararı olmasına rağmen Facebookta çok fazla zaman harcadıkları söylenebilir (Aksüt vd., 2012: 64). 

3. Materyal Yöntem 

3.1. Örneklem 

Anket çalışması 2016 yılında, Ankara’da yapılmıştır. Ankara’nın 2016 yılı nüfusu 5 346 518 ‘dir (Tuik, 2017).   

Anket yapılacak çalışmanın örnek hacmin belirlenmesinde Oransal Örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Baş, 
2008):  

qptNd

qptN
n

**)1(*

***
22

2

+−
=  

n = Örnekleme alınacak birey sayısı (anket sayısı),  
N = Hedef kitledeki birey sayısı (5 346 518),  
p = İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0.50),  
q = İncelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0.50),  
t = Standart normal dağılım değeri (2.58), 
d = Örnekleme hatası (0.05)’dır. 
Araştırmada, 0,05 hata payı, %99 güven aralığında örnek hacmi 536 olarak belirlenmiştir. Örnek hacminin 
güvenirliğini arttırmak için anket sayısı arttırılmıştır. Anketler 700 kişiye rastgele olarak dağıtılmıştır. 
Tüketicilerin yeşil ürünü satın alma durumu ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek, gelir arasındaki 
ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmiştir. 

3.2. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinin belirlenmesi ve 
demografik özelliklerine göre farklı olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. 
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H1: Katılımcıların cinsiyetine göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi 
ölçeği alt boyutlarında farklılık vardır. 

H2: Katılımcıların yaşına göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi ölçeği 
alt boyutlarında farklılık vardır. 

H3: Katılımcıların medeni durumuna göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine 
Etkisi ölçeği alt boyutlarında farklılık vardır. 

H4: Katılımcıların eğitim durumuna göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine 
Etkisi ölçeği alt boyutlarında farklılık vardır. 

H5: Katılımcıların mesleğine göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi 
ölçeği alt boyutlarında farklılık vardır. 

H6: Katılımcıların gelirine göre, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi ölçeği 
alt boyutlarında farklılık vardır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırmayı, 2016 yılında Ankara’da 700 facebook kullanıcısı ile yapılan anketlerden sağlanan veriler 
oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistiki paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

Anket formu hazırlanırken, literatür kısmında verilmiş olan çeşitli makalelerden yararlanılmış ve anket formu 
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Çalışmada, Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı 
Üzerine Etkisi Ölçeği verilerine Açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve 2 alt boyut ortaya konmuştur. Daha sonra 
bu alt boyutların katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. 

4. Araştırma Bulguları 

Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

f: Frekans, %=yüzde 

 

Cinsiyet f % Yaş f % 
Kadın 317 45,3 18-25 326 46,6 
Erkek 383 54,7 26-30 117 16,7 
Total 700 100,0 31-40 121 17,3 

Meslek  f  % 41-50 79 11,3 
Serbest Meslek 207 29,6 51-60 43 6,1 

İşçi 181 25,9 61 ve üzeri 14 2,0 
Memur 123 17,6 Toplam 700 100,0 

Emekli 40 5,7 Medeni hal  f  % 
Öğrenci 108 15,4 Evli 250 35,7 

Akademisyen 41 5,9 Bekar 391 55,9 
Toplam 700 100,0 Boşanmış 59 8,4 

Gelir  f  % Toplam 700 100,0 

1000 ve altı 111 15,9 Eğitim durumu  f  % 
1001-1500 76 10,8 İlköğretim 76 10,9 
1501-2000 156 22,3 Ortaöğretim 171 24,4 
2001-2500 171 24,4 Üniversite 348 49,7 
2501-3000 84 12,0 Lisansüstü 84 12,0 
3001-3500 47 6,7 Doktora 21 3,0 
3501-4000 34 4,9 Toplam 700 100,0 

4001 ve üzeri 21 3,0    
Toplam 700 100,0    
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Şekil 2. Katılımcıların Facebook Kullanma Sıklıkları 

Katılımcıların %86,5’inin günlük facebook kullandığı tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Ölçeği KMO ve Bartlett 
sonuçları 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu 0,921 bulunmuştur.  Bartlett testinin p değeri;  p=0,000, p<0,05 
olduğundan veri setinin faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Ölçeği 

Faktör Kod İfadeler 
Faktör 
Yükleri 

Faktörün 
Açımlayıcılığı 

(%) 

Cronbach’s 
Alpha 

Faktör 1 

15s1 En çok beğeni alan ürünleri alırım ,874 

41,219 ,933 

15s2 
Arkadaşımın beğendiği sayfalar benim 

satın almamı etkiler 
,846 

15s3 
Facebookta tanıtımı ve reklamı iyi bir 

şekilde yapılan ürünler beni etkiler 
,870 

15s4 
Ürünle ilgili erişim ve gönderimlerin 

haber kaynağından çıkmasından 
etkilenirim 

,759 

15s6 
Facebook sayfasında satışı yapılan 

ürünlerin mağaza sekmelerini görmek 
satın almamı etkiler  

,808 

15s7 
Ünlü bir kişi ürüne beğeni yaparsa 

alırım 
,669 

15s9 
Yakın çevremdeki kişilerin ürünlere 

beğeni yapması beni etkiler 
,625 

Faktör 2 

15s5 Paylaşım yapılan ürünleri alırım ,579 

27,510 ,838 

15s8 İyi yorum yapılan ürünleri alırım ,671 

15s10 
Arkadaşlarımın ürünle ilgili yer 

bildirimi paylaşımı yapmasından 
etkilenirim 

,560 

15s11 
Ünlü bir kişi ürünle ilgili yer bildirimi 

paylaşımı yaptıysa o ürünü alırım 
,855 

 15s12 
En fazla paylaşım yapılan ürünleri 

satın alırım 
,822   

 

Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Ölçeği verilerine faktör analizi 
yapılmış ve toplam varyansın %68,729’unu açıklayan 2 alt boyut ortaya çıkmıştır. Faktör 1 Beğeniler ve tanıtım, 
Faktör 2 Paylaşımlar olarak adlandırılmıştır. İfade edilen iki faktör için Cronbach’s Alpha değerleri 0,50’nin 

Seri1; Günlük; 86.5

Seri1; Haftalık; 12.2

Seri1; Aylık; 1.3

Kasiser Meyer Olkin (KMO) ,921 

 
Bartlett Sphericity Testi 

χ² (Ki-Kare)  5308,578 
Sd (Serbestlik Derecesi) 66 
P (Olasılık) 0,000* 
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üzerindedir. Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Ölçeği nin tümü için 
Cronbach’s Alpha değeri 0,931 olarak bulunmuştur.  

Faktör 1, 7 maddeden oluşmaktadır. Bu boyut altında yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0,874 ile 0,625 
arasında değişmektedir. Faktör 2 ise 5 maddeden oluşmaktadır. Faktör 2’nin faktör yük değerleri 0,855 ve 0,560 
arasında değişmektedir. Faktör 1 varyansın %41,219’sini, Faktör 2 varyansın  %27,510’unu açıklamaktadır. 

Tablo 4. Facebook Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi (FUTSADE) Ölçeği Alt 
Boyutlarına İlişkin Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları 

 F1 F2 

N 700 264 

Normal Parametersa,b 
Mean 21,50 14,36 

Std. Deviation 7,219 4,970 

Most Extreme Differences 

Absolute ,126 ,087 

Positive ,078 ,087 

Negative -,126 -,082 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,325 1,407 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,038 

 
H0= Tüketicilerin FUTSADE ölçeğinin alt boyutları normal dağılım göstermektedir.  

H1= Tüketicilerin FUTSADE ölçeğinin alt boyutları normal dağılım göstermemektedir 

Tablo 4’de görüldüğü gibi p< 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Başka bir ifadeyle Tüketicilerin FUTSADE 
ölçeğinin alt boyutları normal dağılıma sahip değildir. 

FUTSADE ölçeğinin iki alt boyutuna cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek ve gelire göre nonparametrik 
testlerden, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır.  

Tablo 5. FUTSADE Ölçeği Alt Boyutlarının Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test 
Sonuçları 

Değişkenler Alt Boyut Test Türü p 

Cinsiyet 
F1 Mann Whitney U 0,000 

F2 Mann Whitney U 0,033 

Yaş 
F1 Kruskal Wallis 0,000 

F2 Kruskal Wallis 0,094 

Medeni Durum 
F1 Kruskal Wallis 0,122 

F2 Kruskal Wallis 0,279 

Eğitim 
F1 Kruskal Wallis 0,000 

F2 Kruskal Wallis 0,541 

Meslek 
F1 Kruskal Wallis 0,090 
F2 Kruskal Wallis 0,060 

Gelir 
F1 Kruskal Wallis 0,851 
F2 Kruskal Wallis 0,100 

 
Yapılan Mann Whitney U testine göre, Beğeniler ve tanıtım (F1), Paylaşımlar (F2) alt boyutunun cinsiyete göre 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kadınların beğeniler ve tanıtım boyutu ortalamalarının (389,86) erkeklere göre 
(317,92) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Paylaşımlar alt boyutu ortalamaları incelendiğinde ise kadınların 
ortalamalarının (368,35)  erkeklere(335,72)  göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

FUTSADE ölçeği alt boyutlarından, Beğeniler ve tanıtım boyutunun yaşa göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
18-25 yaş arası genç yaş grubunun (385,6) ortalamalarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Eğitim durumunun, beğeniler ve tanıtım alt boyutuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Lisansüstü olan kişilerin ortalamasının (398,6) diğerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.  
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Facebook kişilerin yüz yüze kuramadıkları iletişimi sosyal ağlar üzerinden daha rahat şekilde kurmasını 
sağlamaktadır. Facebook ile iletişim ve erişim de kolaylıklar sağlanmaktadır. Kişiler Facebook aracılığıyla daha 
fazla sayıda kişiye ulaşmayı sağlayabilmektedir.  

Yapılan araştırmaya katılanların %50’den fazlasının erkek olduğu görülmektedir. Katılanların yaşlarının büyük 
çoğunluğunun 18-25 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Eğitim durumu incelendiğinde 
katılımcıların %49,7’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda iki alt boyut ortaya çıkmıştır. Faktör 1 beğeniler ve tanıtım, Faktör 2 ise 
paylaşımlardan oluşmaktadır. Faktör 1 ve Faktör 2  üzerine yapılan Mann Whitney U testi ile cinsiyete göre 
farklılık olduğu belirlenmiştir. Beğeniler ve tanıtım boyutunda ve paylaşımlar boyutunda kadınların erkeklere 
göre daha fazla ilgi duydukları görülmüştür. Faktör 1 de yaşa göre farklılık olduğu görülmüştür. Genç nüfusun 
diğer yaş gruplarına göre daha fazla beğeni ve tanıtım boyutuna ilgi gösterdiği söylenebilir.  
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Abstract: Tourism is well accepted as an important contributor to the economy and sustainable development of regional 
areas in all over the world.  Tourism is often advocated as a means to diversify economic conditions in rural and regional 
areas by providing alternative sources of employment and income generation arising from fluctuations and downturns in 
traditional industries such as agriculture and forestry, depressed commodity prices, and drought conditions. Furthermore, 
tourism can contribute to the enhancement of regional areas through public and private sector investment in new 
infrastructure and facilities.  

Ecotourism is a form of sustainable tourism – all forms of tourism can become more sustainable, but not all forms of 
tourism can be ecotourism. 

“Ecotourism is environmentally responsible travel and visit to relatively undisturbed natural areas as forest, lakes, rivers, 
mountains,  convenient for; River Tourism (Canoeing-Rafting), Cave Tourism, Sporting Fishing,  Bird Observation 
(Ornithology), Botany (Plant Inspection) Tourism and etc, in order to enjoy, study and appreciate nature, that promotes 
conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local populations” 
(Ceballos-Lascurain, 1991a: 25).  

This paper aims to disseminate the results of the  Grundtving promoriver project, which is implemented by NGOs in five 
countries- Portugal, Check Republic, Italy, Greece, and Turkey. Promoriver Project aims to give an opportunity for 
promoting employment and local sustainable development and to a good example for other destinations via river activities. 

As defined by the Ecotourism Society, it is the responsible travel to natural areas, which conserves the environment and 
sustains the well-being of local people. Today, ecotourism is one of the fastest-growing segments of the tourism industry. 
Its potential for growth is virtually unlimited. Any tourism program, which is: nature – based, ecologically sustainable, 
where education and interpretation is a major concept and where local people are benefited can be called ecotourism. The 
International Ecotourism Society (TIES ) defines ecotourism as : “responsible travel that conserves the environment and 
sustains the well - being of local people”. Clearly, at a time when traditional conservation through enforced protection of 
natural areas was being questioned for its effectiveness and social impacts, strategies such as ecotourism offered 
considerable potential for integrating conservation with development. 

Keywords: Ecotourism, Rivers, Ecotourism Marketing, Promoriver Project, Grundtving 

1. Introduction 

Ceballos-Lascurian (1991a:26), defines ecotourism as tourism that involves travelling to a relatively undisturbed 
natural areas with the objective of admiring, studying and enjoying the scenery and its wild plants and animals, 
as well as any cultural features that may be found there. Ecotourism is the fastest growing segment of tourism 
today. An estimated 1.6 billion people from all cultures and all lifestyles participate in different kinds of 
tourism, spending over $2 trillion. On a global scale, ecotourism is growing because of its international appeal 
(Lowman, 2004: 6). The benefits of ecotourism 61 are clearly seen by governments in both developing and 
developed nations for a variety of reasons. Such benefits include, protection of the environment, economic 
sustainability, cultural integrity and enhancement and education ( Liu, J.C. (1994 : 65).  

Ibeun and Nichor (1989), noted that ecotourism earned Botswana $32.5 million in 1998 making it the country’s 
third largest foreign exchange earner after diamond and beef. According to World Tourism Organisation, 
wildlife-based tourism contributed 35.8 % and 4.6% to total export and Gross National Product respectively for 
Kenya, while its contribution to Nigeria was 1.1% and 0.2% for export and Gross National Product respectively 
(Ayodele and Falade, 1990: 212). Petroleum has remained the backbone of its economy. However, the sad part 
of the success story is the destruction caused to landscape during oil exploration and oil pollution, which has 
killed many animals, rendered many homeless and destroyed their livelihood. 

Tourism is an important opportunity to diversify local economies (Ayodele, 2002:91). It can develop in poor and 
marginal areas with few other opportunities and diversification options. Remote areas particularly attract 
tourists (Kamuaro, 1996: 56) because of their high cultural wildlife and landscape values ( Yunis, 2004).  It can 
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bring about non-material benefits such as pride to local culture and adds value to the surrounding natural 
environment in the eyes of local communities.  

It was on this basis that the management of wildlife and wilderness areas for tourism has become a global 
business as many nations, communities, and private sectors desire to get their own share of tourism facilities 
and benefits. The suitability of tourism business among other factors is seriously affected by the availability of 
tourism potentials, level of development of tourism facilities, accessibility to the tourism sites and local people 
willingness (Ijeomah, 2007:10).  

The perceptions, expectations, and experiences of tourists are also functions of the management and 
marketing of essential potentials in tourism eco destinations. Many unknown nations and communities have 
been brought to fore due to tourism as their age-old abandoned or less valued local resources such as 
waterfalls, sacred forests, unique landscapes, beautiful cultures, wildlife and other protectively un-spoilt areas 
are revisited and managed for the attraction of tourists who crave for unique experiences (Ijeomah and Alao, 
2007:163). There is no part of the world without attractive and different values.  

The target in tourism management is not only to draw tourists to the area and dominate the tourists market 
but also to sustain the benefits derived from tourism. These benefits are anchored on the popularity of the eco 
destination, which is a function of tourists’ satisfaction and sustainability of tourist experience. Tourist 
satisfaction cannot be sustainably guaranteed unless the resources in the site are wisely utilized.  

2. Ecotourism 

An important trend within the development of sustainable tourism initiatives to mainstream sustainability 
within travel and tourism, by taking the principles and good practices of ecotourism and applying them to 
wider swath of the market.  

Ecotourism is often seen as a simple business for landowners to begin because little infrastructure is needed; 
however, certain management skills are needed to effectively operate an ecotourism business. Simply 
managing an ecotourism business operation has been cited by existing ecotourism business owners as a 
challenge in effectively running their businesses (Best and Stein, 2007). A key business skill is the ability to 
market one’s ecotourism product or service effectively. 

2.1. Definition of Ecotourism 

  
Ecotourism first grew out of the global environmental movement in the late 1970s. More recently, ecotourism 
has helped to produce a variety of new terminology, such as sustainable tourism, pro-poor tourism, soft 
tourism, and responsible tourism.  

During the last decades, international ecotourism has been marketed as a form of nature based tourism. 
However, since 1990 non-governmental organizations (NGOs), development experts, and academics have 
adopted it as a sustainable development tool. The term ecotourism refers on the one hand to a concept based 
on a set of principles, and on the other hand to a specific market segment.  

In 1991, the International Ecotourism Society produced one of the earliest definitions:“Ecotourism is 
responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well being of local people.” 

In 1996, IUCN (World Conservation Union) defined ecotourism as: “...is environmentally responsible travel and 
visitation to relatively undisturbed natural areas in order to enjoy and appreciate nature (and any 
accompanying cultural features – both past and present that promotes conservation, has low negative visitor 
impact, and provides for beneficially active socioeconomic involvement of local populations.” 

Ecotourism appeals to a wide range of travellers, of all ages and interests. Travellers who choose ecotourism 
are responsible consumers interested in social, economic, and environmental dimensions of sustainability.  

Overall, sustainable tourism such as eco-tourism has the potential to provide value to local practices and 
traditions. It embraces economies of scale and sustainable local entrepreneurship growth. United Nations 
declared 2002 year as “ecotourism year” in Quebec-Canada and targeted to develop suitable and effective 
activities in all over the world.    
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2.2. Characteristics of Ecotourism  

Ecotourism is looked as the most over-used and misused word in the travel industry. The Ecotourism Society 
defines it as "responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of 
the local people". For example, a walk through the rainforest is not ecotourism unless that particular walk 
somehow benefits that environment and the people who live there or a rafting trip is only ecotourism if it 
raises awareness and funds to help protect the watershed. "Conserve and improve" the places you visit 
(http://www.untamedpath.com/Ecotourism/defining.accessed.24June 2014 ). 

Principles and characteristics of ecotourism; 

1. It must be consistent with a positive environmental ethic, fostering preferred behaviour, 

2. It does not denigrate the resource. There is no erosion of resource integrity, 

3. It concentrates on intrinsic rather than extrinsic values, 

4. It is biocentric rather than homocentric in philosophy, in that an ecotourist accepts nature largely on its 
terms, rather than significantly transforming the environment for personal convenience, 

5. Ecotourism must benefit the resource. The environment must experience a net benefit from the activity, 
although there are often spin-offs of social, economic, political, or scientific benefits, 

6. It is first-hand experience with the natural environment, 

7. There is, in ecotourism, an expectation of gratification measured in appreciation and education, not in 
thrill-seeking or physical achievement. These latter elements are consistent with adventure tourism, the 
other division of natural environment (wildland) tourism,  

8. There are high cognitive (informational) and effective (emotional) dimensions to the experience, 
requiring a high level of preparation from both leaders and participants (Higham, 2007:1169).  

Ecotourism should possess the seven determinations as follow; 

➢ Involves travel to natural destinations  

➢ inimizes Impact  

➢ Builds environmental awareness  

➢ Provides direct financial benefits for conservation  

➢ Provides financial benefits and empowerment for local people  

➢ Respects local culture  

➢ Supports human rights and democratic movements.  

Ecotourism provides effective economic incentives for conserving and enhancing bio-cultural diversity and 
helps protect the natural and cultural heritage of the destinations. By increasing capacity-building 
opportunities, ecotourism is also an effective vehicle for empowering local communities around the world to 
fight against poverty and to promote the local employment and achieve sustainable development.   

Tourism especially mass tourism causes damage. However, ecotourism strives to minimize the adverse effects 
of hotels, trails and other infrastructure by using either:  

➢ Recycled materials or plentifully available local building materials,  

➢ Renewable sources of energy  

➢ Recycling and safe disposal of waste and garbage  

➢ Environmentally and culturally sensitive architectural design.  

Minimization of impact also requires that the numbers and mode of behaviour of tourists be regulated to 
ensure limited damage to the ecosystem.  

Typically located in pristine, fragile ecosystems, ecotourism projects run the risk of destroying the 
environmental assets on which they depend. The loss of biodiversity and wildlife habitat is the production of 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

302 
 

waste and polluted effluent in areas that have little or no capacity to absorb them are just some of the worries. 
Furthermore, serious concerns about ecotourism exist as regards the degree of social fairness involved and of 
stakeholder involvement and control. 

Ecotourism has been growing rapidly over the last decades. Yet, while ecotourism has the potential to create 
positive environmental and social impacts, it can unfortunately be as damaging as mass tourism if not done 
properly. 

Ecotourism seeks to improve local communities’ welfare, by boosting their economic and social development, 
creating economic opportunities, which in turn will produce sustainable benefits in time. Therefore, it is an 
activity, which promotes employment as well as economic and social development, acting as an alternative 
income source for social sectors living in hard economic situations. Yet, sometimes ecotourism causes negative 
impacts as;  

➢ The source of conflict over control of land, resources, and tourism profits.  

➢ Environmental degradation.  

➢ Disturbance to the Nature’s Fauna & Flora.  

➢ Threats to indigenous cultures.  

➢ Displacement of people.  

➢ Ecotourism to places having unspoiled Tourism to exotic or threatened ecosystems to natural 
resources. Observe wildlife or to help preserve nature. 

Ecotourism means education for both tourists and residents of nearby communities. Tour operators should 
prior to departure, supply travellers with reading material about: the country, environment, local people, a 
code of conduct. This abides by the Ecotourism Societies guidelines which state: "to learn about the places and 
peoples visited" and "to minimize their negative impacts while visiting sensitive environments and cultures".  

Essential to good ecotourism are; well trained, multilingual naturalist guides with skills in: natural and cultural 
history, environment interpretation, ethical principles, and effective communication.  

Ecotourism projects should also help educate members of the surrounding community, schoolchildren, and the 
broader public in the host country. To achieve this they must offer greatly reduced entrance and lodge fees for 
nationals and free educational trips for local students and those living near the tourist attraction.  

2.3. Who Is Eco-Tourıst?  

The definition of ecotourism leads directly to the question of how to define an “ecotourist.” As with the 
definition of ecotourism, definitions of ecotourists are diverse and typically involve a range of different 
components. A common approach is to list characteristics that a person should possess to be considered as an 
ecotourist (Valentine, 1992a: 107)  

Within the broad definition of ecotourists, Weiler and Richins (1995:30) suggest that different types of 
ecotourists can be identified depending on how any given ecotourist fits within each of three dimensions: 

➢ The level of commitment to be environmentally responsible (minimize impacts on natural 
environments or habitats); 

➢ The level of intensity of interaction with the environment (passive observer/listener to active 
involvement); and  

➢ The level of physical difficulty or challenge (low physical effort to high physical effort).  

Other authors have segmented ecotourists based on group type, level of nature-related interest, time in 
activity, and amount of physical rigor (Hvenegaard, 1994:26; Wight, 1996b:5). Woods and Moscardo 
(1998:330), argue that ecotourists can be classified according to the types of activities and attributes important 
to them in a holiday destination. Lindberg (1991) suggested that there are four types of nature-based tourists 
(a term that, in Lindberg, is synonymous with “ecotourist”), based on their motives or interest level: 

➢ hard core (scientific researchers or members of educational or conservation tours; tolerant of limited 
amenities);  
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➢ dedicated (people who visit protected areas to learn about local natural history; tolerant of limited 
amenities); 

➢ mainstream (people who visit unique natural destinations just to take an unusual trip); and 

➢ casual (people who partake of nature incidentally or as part of a broader trip) (Erdoğan, 2003a:193). 

3. River Tourism 

Rivers are fascinating places, exhibiting both natural charm and usefulness for a vast array of human activities. 
Throughout history, rivers have been used as transport routes, as food sources and in more recent times as 
places to visit and play. Surprisingly, there has been scant recognition of the role of rivers in the tourism 
industry. Rivers are also major spatial elements of the landscape and constitute a significant tourism resource. 
As the discussion reveals, their use is increasing as people begin to understand the amenity of rivers views and 
tourism operators realize the potential for river cruising. Using rather than abusing rivers is important and will 
become an increasingly important issue in the future as demand for this finite resource rises with growing 
world people. Tourism has a major impact in this context and should always strive to be wise in its use of 
resources. 

In modern world, rivers continue to be closely associated with great cities and the contemporary era has 
become a significant tourism resource. In some regions, cities and their cultural landscapes are interwoven 
with the fabric of river life to create unique urban environments while in rural and other less-development 
regions, rivers have retained their natural characteristics, creating interest in rivers as ecotourism and nature 
based resources. Rivers exude beauty, serenity, and adventure that draw visitors’ attention. In cities, the 
hoteliers seek a riverside location that offers the tourists opportunities for fishing, boating, cruising, and other 
forms of watercentered recreational activities. 

The rivers in India, for example, cover a wide geographical area and are important for cultural, economical, 
geographical, and religious terms to the Hindu people. Rivers in India are considered as God and Goddess and 
are worshiped as such by many for the international tourists. They, thus, provide the possibility for insights in 
to historical, cultural, and traditional aspects of India and the other countries. 

Sustainability of river systems that support tourism is therefore important but has until now been neglected 
area of tourism research. Actually, rivers fulfil a number of significant direct and indirect roles in tourism. Direct 
roles include:  

➢ Location for activities and places of tourist, including built and natural environments, 

➢ Transport, including cargo barges and river cruising; 

➢ Providing recreational activities(including water sports and fishing); 

➢ Supply of potable drinking water; 

➢ Indirect role include: 

➢ Food resource, either directly through the supply of fish and other food resources or indirectly 
through the agriculture that the river supports; 

➢ Transport zone; 

➢ Support for manufacturing activities; 

➢ Disposal of human and industrial waste; 

➢ Provision of hydroelectricity. 

It is clear that the unsustainable use of rivers for any individual or combination of the direct and indirect uses 
outlined above will degrade their ability to support all forms human activity, including tourism. Sustainability is 
therefore a major issue and the need for tourism to compete with other river users will increasingly determine 
the extent to which rivers will continue to support tourism activities. 
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River cruises are often combined with the other modes of transport to optimize the travel experience. For 
example, a day trip to the Alto Douro Wine region in Portugal leaves the city of Porto in the morning by train, 
reaching the inland destination (e.g.Regua) after several hours. Waiting cruise boats then take visitors down 
the river Douro taking them back to Porto by late afternoon. The river cruise includes passing through several 
ship locks as well as offering an insight into the rural architecture, the changing landscapes, and finally a view of 
Porto from the river Douro. Since the 18th century, the main product of the Porto region has been port wine, 
which is world famous for its quality (UNESCO World Heritage Centre, 2008). The fact that both the city Porto 
and the Alto Douro Wine Region and World heritage listed creates additional interest for river tourists. 

Negative Effects on River Tourism 

As a natural environment, river can be subjected to a range of negative impacts caused by human actions 
including overdevelopment, overcrowding, pollution, lack of regulations and disturbance of natural wildlife 
(Newsome, et all.2002). 

 The sustainability of the river and canal tourism in part depends on preventing mass tourism or recreational 
overcrowding, as development of this nature may lead to congestion in a setting where participants are seeking 
to escape from the crowds. Rivers subjected to natural forces that cannot always be controlled. This can 
include flooding caused by melting snow in spring and by intense rainfall events.  So it became very difficult for 
tourism industry to make river- and cruise-related businesses to plan ahead (Baranowski and Furloung.(2001).  

4. How To Develop A Marketing Plan For Ecotourism Business 

Even as many different countries have struggled with poor economic conditions, the number of people who 
travel for recreation and tourism purposes has remained consistent or continues to grow day by day (World 
Tourism Organization, 2012). Various travel sectors support this steady increase, for example, U.S. inbound 
travel, accommodation and transportation demand, industry employment, and consumer confidence have 
shown a steady increase since 2009 (U.S. Travel Tracker, 2010). Ecotourism is also on a steady and rapid growth 
pattern, increasing at a rate three times greater than tourism (i.e., 20%–34%) in sales and volume annually 
since the 1990s (Mastny 2001:40). Ecotourism is often seen as a simple business for landowners to begin 
because little infrastructure is needed; however, certain management skills are needed to effectively operate 
an ecotourism business. Simply managing an ecotourism business operation has been cited by existing 
ecotourism business owners as a challenge in effectively running their businesses (Best and Stein 2007). 

A key business skill is the ability to market one’s ecotourism product or service effectively. This paper will 
provide insight for developing this skill by describing the contents of a marketing plan and presenting external 
resources to assist in ecotourism operation marketing. 

A marketing plan matches the opportunities you provide in your ecotourism operation to the right market of 
ecotourist consumers (Goeldner and Ritchie, 2009: 413). A marketing plan includes your targeted ecotourist 
group, the opportunities you are providing, and how you will go about providing those opportunities. 

Developing a marketing plan around these components will assist you to: 

1. ensure the offerings satisfy ecotourist desires while providing a profit to the destination, 

2. identify strategies to help ecotourists access the opportunities you provide, 

3. consider how to best market the opportunities based on how they relate to the potential market, and 

4. consider public and private ecotourism competitors and strategies to diversify the unique ecotourism 
opportunities (Bustam and Stein, 2010).  

4.1. Key Elements of a Marketing Plan 

Developing a marketing plan requires you to think in terms of using diverse approaches to communicating 
about your business (i.e., marketing mix). An effective ecotourism marketing mix includes the four Ps (i.e., 
product, price, promotion, and place) of business marketing (Perreault and McCarthy and three Ps (i.e., 
programming, people, and partnership) of tourism marketing (Mill and Morrison 2002:15).  Leveraging these 
factors allows you to make marketing decisions to reach your target market and increase your business. 
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4.1.1. Product 

An ecotourism product/service (i.e., ecotourism opportunities and goods that provided for the visitors) is the 
first necessity in elaboration of the marketing plan. Ecotourists will visit the destination to attain different 
experiences they cannot have in others. For example, natural areas afford opportunities to learn about the 
environment (e.g., nature trails, the endemic flora and the fauna), to escape from city crowds and density and 
put together the family and friends. This part of the plan describes the ecotourism planning, development, 
implementation, and auditing activities. Several specific characteristics of the product or opportunity should be 
included in the plan as the service offered, timing, packaging, image, service quality, liability, and research. 

Tourism is a service industry and you should provide some specific recreation services, activities, experiments 
and products, amenities, gifts etc.  The ecotourism destination might also offer unique services and products to 
visitors. For example, agritourism operations might have a gift shop where visitors can purchase items from the 
farm (e.g., jams, jellies, fruits, and vegetables). Nevertheless, the tourism product for a region consists of the 
entire range of facilities and services offered locally, plus all socio-cultural, environmental resources and public 
goods. 

The destination needs to enrich and differentiate their products by emphasising their uniqueness. The new-
sophisticated consumers search authentic and unique places and experiences. They are also willing to pay 
more, but if the product is more interesting and better than that of the other destinations. Therefore, 
destinations will need to re-assess the entire range of their resources and identify suitable tourism products 
according to target market segment. The alternative tourism enables destinations to offer unique experiences.  
For example, Greece could concentrate on its heritage and history and offer ancient/mythology experiences; 
Italy can develop culture/art/design/fashion/cuisine themes; Romania should explore the Dracula myth; and 
Bali should concentrate on the unique religious rituals and cultural traditions. Natural, agricultural, cultural, 
artistic, heritage, resources of destinations can be used accordingly. Tourism should also contribute to the 
preservation of these resources by increasing the awareness of both locals and visitors and by providing funds 
for the conservation and regeneration of resources. 

Attracting appropriate target market segments should also, assist the reduction of seasonality, as special 
theme offerings, as festivals and events should enable destinations to improve their demand during the low 
season. For example, the renovation of physical features and natural resources on Mallorca, or the 
development of innovative new products such as Festivals and themed experiences (e.g. Edinburgh New Year’s 
Eve and summer festivals) also enable destinations to manage their product life cycle effectively. The aim will 
be suitable to supply the destination to the maturity stages and to avoid the pause, saturation, and falling 
stages in their life cycle. 

4.1.2. Price 

Both macro- and micro- economics determine the pricing rate of tourism organisations locally and destinations. 
The cost of living and employment, as well as inflation, exchange rates and local efficiency and competition all 
contribute to the pricing equation. Tourism in Japan is inevitably much more expensive than tourism in 
Indonesia due to the differences between the two economies. Macroeconomic changes have great influence 
on the pricing of destination and the attraction of consumers. For instance, the depreciation of the Spanish 
Peseta and the Greek Drachma as well as the high inflation rate of the Turkish Lira have all determined the 
pricing of their destinations and have influenced their competitiveness (Edwards, 1993:1370).   

Pricing is important in meeting ecotourist demands and satisfying your profit margins. There are several 
options available when it comes to using a pricing scheme. These options include selling at, below, or above the 
current market price. The current market price is the largest amount a consumer is willing to pay for your 
product/ service and could be above or below face value. Pricing strategies must be paired with factors that 
influence pricing, such as product quality (i.e., consistent supply of products/ services at an acceptable quality 
level), competition (other private business owners as well as publicly owned natural attractions in the local 
area offering similar products/ services), distribution of products/services and consumers, cost (e.g., capital and 
maintenance costs), seasonality (i.e., the annual income and flow of product/service consumption), and profit 
margin (i.e., the sum of net profit and total operating expenses) (Bustam and Stein 2010). 
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4.1.3. Promotion 

Promotion is used to create demand for a service or product, attract attention, create interest or desire, and 
generate action in order to sell that service/product (Goeldner and Ritchie, 2009:312). This section of the plan 
is where you identify your preferred promotional approaches. 

A destination brand is a distinguishable name or symbol-logo to differentiate the opportunities from the 
competitors (Aaker, 1991:39-41). Branding ecotourism operations is particularly unique since the term 
“ecotourism” implies the business focuses on conserving the environment, benefiting local residents, and 
promoting sustainable travel.  

Some ecotourism tour operators look for assistance in supporting their operations by using famous brands. The 
International Ecotourism Society (TIES) offer such a brand. This organization is dedicated to “promoting 
ecotourism” and one way of doing so is by allowing member ecotourism operators to use their logo in 
advertising initiatives after committing to practice sustainability (The International Ecotourism Society 2013).  

Advertising is paid promotion and includes consideration of when, where, and how to promote ecotourism 
opportunities. Paid promotions attract consumers to the ecotourism opportunities be sold and employ media 
such as internet, newspapers, television, magazines, radio, and outdoor advertising (Goeldner and Ritchie 
2009:325).  

Personal selling involves personal communication with ecotourist consumers/distribution channels and is used 
to create consumer demand and inspire selling of ecotourism opportunities. For instance, ecotourism 
operators offering multiple, individually priced tours might rely on this strategy to inform their consumers of 
other tour options available to them (Goeldner and Ritchie 2009:326). 

Public relations are evitable activities since ecotourism is a “people business,” priority must be centred on 
public interest during decision-making. As such, fostering a philosophy that is public-centred within your 
ecotourism business and establishing policies for this ethic will aid in promoting your ecotourism 
services/products to meet ecotourist needs and wants.  

The use of social media for communication is an increasing trend. Formal outlets such as Twitter, Facebook, 
and MySpace, as well as informal outlets such as blogs and wikis, provide a platform for marketing your 
ecotourism business on the internet. Consideration of a social media plan, which addresses the outlet and the 
information (e.g., text, graphics, downloadable materials) you choose to communicate, will add greater depth 
to your marketing plan that meets the technological trend. 

4.1.4. Place 

Place is concerned with getting information about your ecotourism operation and access to the opportunities 
you provide to your target audience. Strategically planning your approach for supplying information about why 
and how to access your ecotourism business will maintain the demand for your ecotourism services. 

Distribution channels; tour operators as wholesales, travel agencies as the retailers and internet sales are used 
to match your ecotourism products with potential ecotourists. For instance, you would analyze potential 
channels by sales, costs, and profits, determine the outcomes you can expect, and identify the number of 
channels necessary to sell your opportunities. 

The geographic area refers to the location of your ecotourism operation and the extent of your marketing 
strategies beyond this area. How far from this area, will you extend your distribution channels and advertising 
strategies? For example, an agritourism operator may choose to limit his or her channels to simply word-of-
mouth advertising in the community or working with local school groups.  

4.2. Tourism Marketing Other “P”S 

The marketing mix also includes consideration for marketing factors specific to the tourism industry (i.e., 
programming, people, and partnership). Consideration of these factors allows you to provide greater definition 
of the ecotourism experience offered and market these experiences for business success. 

Programming; As a business owner, your goal is to increase consumer spending and the best way to do this is 
to diversify your product. Programming focuses on the activities you would implement to establish your 
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uniqueness and inspire ecotourist participation in your ecotourism offerings. Programming options include 
special activities, themed events, or education programs. For example, ecotourism operators offering 
horseback riding may provide guided night rides for stargazing as a special activity, agritourism businesses may 
offer haunted sleigh rides during Halloween as a themed event, and nature tour operators might invite a local 
wildlife expert to share their knowledge in a distinctive education program. 

People; Ecotourism is a “people business,” “in that” consumers expect a distinctive experience from their 
participation. Here you would consider the market group that would use 

your products/services (e.g., individuals/families, particular skill levels), any additional services required (e.g., 
accessibility, food service, lodging), the varying characteristics influential on participation (e.g., age, interests, 
desired experiences), the location of these consumers (i.e., proximity to your business), and how to best 
communicate with them (e.g., internet, newspaper, radio, television, brochures). Recognizing that not all 
consumers are alike will give you the advantage to funnel your marketing efforts towards a specific target 
market in delivery of that distinctive experience. 

Partnerships; Ecotourism operators wishing to expand or open a new business without the resources to do so 
might find partnerships a viable option. Partnerships recognize the interdependence between stakeholders in 
delivering ecotourism experiences and allow for collaboration. 

These marketing plan components provide insight into the detailed consideration required for developing 
ecotourism marketing strategies. The marketing mix can be planned for and achieved independently; however, 
there are external resources available to help in developing your plan. 

Preparing a marketing plan can be a daunting task. Fortunately, there are several external resources available 
to assist you in developing and implementing a plan. These resources include tourism and travel organizations 
at the international, national, state, and county/city level. For instance, TIES provide international marketing 
support, where tools and tips for effective marketing are offered as well as member opportunities to advertise 
on the TIES website (www.ecotourism.org). National marketing support is available from the Travel and 
Tourism Research Association where members are provided with educational resources and publications on 
marketing topics as well as networking opportunities through national and regional conferences 
(http://www.ttra.com/events/2015-annual-international-conference. 

4.3. The Promoriver Project 

4.3.1. History and Introduction 

Europe has been developing a common framework for the protection of European waters – the Water 
Framework Directive (WFD) – since the year 2000. The increasing public awareness of the environmental 
situation of waters (rivers and lakes, as well as groundwater and seas) plays a key role in the development of 
this directive, as it has induced the European Commission to consider water protection as one of the priorities 
of its work.  

“The new European Water Policy will get polluted waters clean again, and ensure clean waters are kept clean. 
In achieving these objectives, the roles of citizens and citizens' groups will be crucial. This is why a new 
European Water Policy has to get citizens more involved.” (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/info/intro_en.htm). 

With reference to river basin management, the WFD sets a number of objectives to achieve good water quality. 
The key objectives include general protection of the aquatic ecology, specific protection of unique and valuable 
habitats, protection of drinking water resources, and protection of bathing water. Clearly, coordinated action 
of the States is fundamental for the achievement of the set objectives. Nonetheless, the role of citizens is also 
crucial for the enhancement/ preservation of river basins and their environments. 

This is the starting point of the present proposal, which aims to contribute to the success of the WFD in 
partners’ areas through citizen's empowerment.  

The overall objective of the project is to stimulate the start up of economic initiatives oriented to sustainable 
exploitation of rivers as a matter of local rural development. 
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The areas of interest to which the project will be addressed will include: 

1. Conservation and restoration of riverbanks and water quality - through practical examples and good 
practice. 

2. Strategies and methodologies to develop public participation and civic competences. 

3. Ecotourism - Environmental and cultural impacts and creation of eco-trails 

4. Enhance ICT skills and communication using English as a common language for exchange 

5. Tackle European priorities such as "Education and Training 2020" (objective 2: improving the quality and 
efficiency of education and training), to the European Water Action Plan. 

4.3.2. Promoriver and the Partners 

Promoriver is one of the Grundtvig programme which is part of the European Union’s Lifelong Learning 
Programme from 2007-2013. It supported individuals and organisations involved in non-vocational adult 
education to participate in European training activities and projects. 

The Promoriver project aims to give an opportunity for promoting employment and local sustainable 
development has come to the first half of its lifespan. A group of five European partners have found in this 
project a means to promote their concern for the rivers in their own countries and all over Europe, and took 
the opportunity to share ideas, actions and good practices regarding rivers, an important resource that has to 
be preserved and cared for.  

The partners were called to search and organise information about rivers, to collect case studies as good 
examples in their own countries, to run workshops, to organize field trips, informal meetings and to feed the 
project webpage with images and information about the actions undertaken.  

The Rivers project began in Cataluña, and then it progressed to the rest of Spain, and reached Portugal, where 
ASPEA is the coordinator of the project.  

Portugal, where ASPEA is the coordinator of the Project and the other four partner countries and the NGOs are 
Greece;  Politistikos Syllogos “Varosi” Edessas   Italy;  VeGal Venezia Orientale - Giancarlo Pegoraro, 
Turkey;  ETTD- Association for Promoting Edirne and Tourism, Czech Republic  ARNIKA - Program 
Ochranapřírody. 

4.3.3. Outputs of the Project 

A number of reports were produced throughout the project, based on activities and case studies performed by 
all partners. Each country prepared different reports for the activities, case, and newsletters.  The activities 
performed, within their respective themes.  

Activities, case studies and newsletters on Rivers conservation and monitoring performed by Portugal, Rivers, 
art and culture  performed by Greece, Rivers and ecotourism performed by Italy,  Rivers and public 
participation  performed by Check Republic    and  Rivers for sports and tourism  performed by Turkey. 

Each partner country has produced activities, case studies, and newsletters on how river conservation and 
monitoring, art and culture dealing with rivers. The public and student participation on river activities, 
ecotourism for rivers and water sports and touristic activities performed and reported by each country.  

Altogether, they helped the dissemination of the EU Grundtvig Partnerships Project, which aimed for sure; 
continue its path for a successful outcome, with the contributions of all the partner countries.  

Here are some details about the activities held by the partners; 

Promoriver participated in the wide range of activities undertaken during the 5th National Meeting of the 
Projeto Rios - seminars, workshops, monitoring and cleaning of the river - in Rio Tinto. About 60 persons, 
mostly students and teachers, but also local people and volunteers from NGOs, were involved in the "River 
March", with the goal to raise awareness for the rivers and for the need to protect them, but also to enjoy 
them. 

http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!copy-of-case-studies---ecotourism/c247z
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!art--culture/cfsq
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!art--culture/cfsq
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!ecotourism/cg8
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!public-participation/cf60
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!public-participation/cf60
http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!sports--tourism/cvbm
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During the march, children sang and shouted slogans about the river. In the march, other environmental 
initiatives and projects, such as "Clean Up the Med", the "Rivers and Oceans Project" and the "River Project", 
were involved. 

A group of nearly 20 people, members of ASPEA, CAAL (Outdoor Activities Club) and other participants, joined 
together in a cleaning activity of the Trancão River. The team followed the valley of the river from its mouth to 
the inland, along the riverbed and banks, cleaning garbage and debris, observing the biodiversity and human 
made impacts in different critical spots 

 On the 29th of May and 2nd of June of 2014, a group of 29 students from the Santa Maria College went to the 
Tagus Park, on the right bank of the Tagus river estuary in order to learn about the area. Through a walk and 
several proposed activities (bird watching, mud sampling), they learned about estuaries and their importance 
to biodiversity and fisheries resources, and observed the most common invertebrates and birds from the Tagus 
estuary fauna. 

One of the activities the participants were engaged in was Painting with Mud. Students have collected mud to 
prepare the inks and used twigs as pencils to do drawings using the Tagus estuary as scenario. 

In summary, we found that we could easily observe the Tagus estuary biodiversity in Lisbon, namely flamingos, 
and use nature resources to express our creativity. 

On 5 and 6 July 2014 the OPE - Organization for Promotion of Ecoclubes, organized the Environmental 
Manifestation with Descent of the Douro River in rafts, as well as walk through the fringe of the river watching 
the rafts. This initiative aims primarily the environmental awareness to the issues related to the rivers and the 
water either to the direct participants or for the general population as well as promoting cooperation between 
environmental movements and associations. The descent of the Douro River in rafts it is not a race, it is a 
manifestation and form of public participation in order to sensitize the general population. The participants 
themselves using reused materials built the rafts: plastic bottles, cans, pallets, textiles, etc. and in the sail 
or panel had to see one or more messages of environmental awareness, preferably related to the themes of 
rivers and water. 

On the framework of Edessa meeting for the Promoriver project, Varosi organized a painting exhibition 
regarding the water element in our daily lives. For this reason, we invited people over the local press, as well as 
via internet, and mouth-to-mouth, to contribute with their paintings under the above theme. Two local art 
schools, one for adults, and one mainly for teenagers contributed with their members’ works on rivers, as well 
some individuals, exceeding the number of 25-exhibited paintings/drawings.  Our aim with this exhibition was 
to make people more aware of the interaction they have with the rivers in our town, and the extent to which 
they influence our daily lives. In that sense, we expected to make them more aware of their value and the need 
for them to be more involved in leisure activities nearby the water element, by using it as inspiration for their 
creative spirit, as well as more environmentally sensible, making them more active as citizens of the town. 

Twenty-five teachers of environmental education, as well as other members of the Varosi organization, 
participated at the event, which was co-organized by Politistikos Syllogos “Varosi”, and the Administration for 
Primary Education of the Prefecture of Pella. Elisavet Fragkou gave a lecture on “Environmental trail: Walking 
upstream from the Waterfalls up to the Byzantine Bridge” and Konstantina Tamoutseli gave a lecture on 
“Experiential approaches-activities for the river ecosystem”, having a very active role on the activity. 

The participants followed the riverbank route upstream pinpointing at four different spots, their observations 
regarding the chlora species, the human intervention, the direct correlation with the river and the ecosystem, 
while also taking pictures. 

The workshop aimed in offering the participants with the opportunity to enjoy the experience of walking 
through the environmental trail and make their statements/proposals for raising environmental awareness in 
river ecosystems through team activities 2.000 trees in 2 years distributed within the five countries and planted 
by the five partners in their countries. 

Training seminars and final workshop to local youth had been performed in Turkey by the informative materials 
and experiments provided by each partner.  

It has been mentioned that the importance of the water or river is not just its importance per se, but the 
impact it has in many aspects of our society, for example, to produce a kg of cereal we need about 1000 Litres 
of water. 
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➢ In rural areas, agriculture and animal production are serious problems, whereas in urban areas 
industrial pollution or constructions on the riverbeds are the main threats to rivers. 

➢ About the monitoring activities – some physical/chemical, ecological, hydraulic, and morphological 
parameters are selected to the study, as well as the human uses of the river 

➢ The objective of the project is to make people not just use the river, but also to take care of it, and 
improve it. In theory it would be very easy to improve the quality of the river, but in fact it is not so 
easy. 

➢ To make people change this cycle of abusive use of the rivers (pollution, habitat destruction, etc.) 

We need to improve the ecological/social/hydrological processes, this is the aim of the rivers project and for 
that, and the project adopted its own methodology. 

So far, there are 300 hundred groups adopting river sections, 100 municipalities, and 4000 people involved in 
the project. There are monitoring training courses, annual meetings, demonstrations, activities nearby the 
rivers and so on (http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!exresources/cfob). 

5. Conclusion 

          Since the beginning of humankind, rivers have played a critical role in human survival, modernization and 
more recently, economic development. In ancient times, rivers facilitated long and short distance travel, trade, 
and hunting. They were also instrumental in the Industrial Revolution and in many transportation innovations 
still utilized throughout the world today. Rivers and their manipulations by humans allow deserts to bloom with 
agricultural produce and recreational opportunities to be corrected. 

           Rivers provide a wealth of attractions and aesthetic appeal for tourists and a unique venue in which 
tourism can take place. In some parts of the world, the physical morphology created by fluvial systems results 
in amazing natural landscapes that draw visitors from all over the world. Perhaps less impressive, but no less 
important, most rivers provide solitude, beauty and interesting history that appeal to local recreationists and 
tourists from further away.  The other relationship is rivers as transportation corridors. Navigable rivers are a 
valuable asset to any region or country for the transportation of raw materials and manufactured products.  

          However, the services are becoming more important than primary resource extractions and 
manufacturing as in the case in most of the developed world, rivers are taking on an additional element of 
commerce and trade –that of transporting tourists on sightseeing cruises. On the other hand, rivers are an 
important resource for tourists’ destinations in three ways: to provide drinking and domestic water, to 
facilitate the development of intense tourism-oriented environments such as landscaping and golf courses and 
to fill swimming pools. In summary, river systems are complex ecosystems that are noticeably influenced by 
many human activities, including tourism and recreation. The sustainable tourism use of the world’s rivers 
must be monitored and well managed to conserve the natural and cultural wealth of these unique ecosystem 
for present and future generations (Bayley, 1995: 154). 

            The sustainability of river tourism depends on a balanced approach of responsible planning and 
management of natural tourism resource in order to prevent overcrowding and other detrimental effects 
through mass tourism. On the other hand, tourism is often an initiating force to bring about the conversation of 
endangered natural resources (Cater, 2000: 475). 

             On first impression, an ecotourism business may seem like a simple business to start, with little 
infrastructure required; however, management skills, such as marketing competency, are necessary to operate 
such a business effectively. Marketing is important to ecotourism business development, implementation, and 
continued success as it brings ecotourism opportunities from the operator to the ecotourist. Careful 
consideration of the specific details of a marketing plan is warranted for the ecotourism business to be 
effective in communicating the opportunities to the best fitting ecotourist market. Practicing the steps the 
destination identifies in your marketing plan will assist in gaining the managerial acumen required for 
successfully operating an ecotourism business.  

The Project aims to promote the development of the tourism sector and improve tourism-related 
infrastructure and support pro-poor community based tourism projects and facilitate private sector 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

311 
 

participation in tourism marketing and promotion, establish mechanisms to increase sub-regional cooperation 
and facilitate the movement of tourist across borders in these five destinations. 
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Özet: Tarım sektörü, milli gelire ve dış ticarete sağladığı katkı, sanayiye hammadde sağlaması, belirli bir kesime istihdam 
olanağı sunması ve nüfusun gıda ihtiyacı karşılaması açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle üretimde verimlilik ve 
kalitenin artırılması için bu sektör desteklenmeye ihtiyaç duyar. Bu çalışmada Malatya ilinde kayısı üretiminin en yoğun 
yapıldığı Akçadağ ve Darende ilçelerinde kayısı üreticilerinin bitkisel üretim desteklerinden yararlanmalarını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Malatya ili Akçadağ ve Darende ilçelerinde 100 kayısı üreticisi ile anket 
yapılmıştır. Elde edilen verilere Ki kare analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çiftçiler ortalama 47.86 yaşında ve 23.79 
yıl kayısı üretim tecrübesine sahiptir. Kuru kayısının ortalama fiyatı 5.21 TL/kg, yaş kayısının fiyatı ise ortalama 2.03 TL/kg 
olarak hesaplanmıştır. Üreticilerin %30’u toprak analiz desteğinden, %61’i mazot ve %45’i gübre desteğinden 
faydalanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kayısı, bitkisel ürün desteği, Ki kare, Malatya 

Factors Affecting The Utilization of Apricot Farmers From Plant Production Supports 

Abstract: Agriculture is an important sector which contributes to national income and foreign trade, supplies raw metarials 
to industry, provides employment and food for population. For this reason this sector needs to be suppoerted in order to 
increase productivity and quality in production. In this study, it was aimed to determine the factors which affect apricot 
producers to benefit from plant production support in Akçadağ and Darende provinces where apricot production is most 
concentrated in Malatya. For this purpose 100 apricot producers were surveyed in Malatya. Chi square analysis was 
performed to data. According to the results farmers have an avarage of 47.86 years and 23.79 years of experience in apricot 
production. The avarage price of dried apricot is 5.21 TL/kg and the price of wet apricot is 2.03 TL/kg. 30% of the producers 
benefit from soil analysis support, 61% from fuel-oil and 45% from fertilizer support. 

Keywords: Apricot, Plant Production Support, Chi-square, Malatya 

1. Giriş 

Latince adı Prumus armeniaca L. veya Armeniaca vulgaris Lam. olan kayısının anavatanı Orta Asya’nın dağlık 
kesimleri olup coğrafik olarak dünyanın birçok bölgesine dağılmıştır. Kayısı Akdeniz’e yakın olan ülkelerde 
Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış olup yaklaşık 2000 yıl önce İran ve Kafkaslar üzerinden 
Anadolu’ya geldiği tahmin edilmektedir (Sobutay, 2003).  

Kayısı renk, tat, aroma bakımından beğenilen ve aranan meyvelerden birisi olup, sert çekirdekli meyveler 
grubunda yer alan bir meyve türüdür.  Bu meyve sofralık, kurutmalık, konservelik, dondurularak ve endüstriyel 
olarak değerlendirilmekte ve içerdiği vitamin, mineral maddeler ve lif içeriği bakımından zengin olmasından 
dolayı insan beslenme ve sağlığı açısından önemlidir (Özdoğru, Şen, Bilgin, & Mısırlı, 2015). Kayısının hasat 
döneminin kısa olması nedeniyle reçel, marmelat, jöle, şekerleme, likör, pasta, yoğurt ve dondurma sanayinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca kayısı çekirdeklerinden tatlı olanları çerez olarak tüketilmekte, acı olanları ise kozmetik 
sanayinde hammadde olarak değerlendirilmektedir (Koçal, 2011). 

2014 yılı verilerine göre dünya kayısı üretimi 3365738 ton gerçekleşmiş olup Türkiye 278210 ton üretim ile ilk 
sırada yer almaktadır. Türkiye’yi 252742 ton ile İran, 222690 ton ile İtalya ve 216941 ton kayısı üretimi ile 
Cezayir izlemektedir (FAO, 2017). 2015 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’de üretilen kayısının %49.41’ini 
Malatya, %15.87’si Mersin, %11.83’ü Kahramanmaraş, %5.52’si Iğdır’da gerçekleşmektedir. Malatya ilinde 
üretilen kayısının yaklaşık %90’ı kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. 2013 yılı FAO verilerine göre 
Türkiye’de üretilen kayısının (kurutmalık ve yaş) toplam ihracat değeri 356578 bin $ olarak gerçekleşmiştir. 

Konu ile ilgili teknik ve ekonomik alanda birçok çalışma yapılmıştır. Kayısı ekonomisi ile ilgili çalışmalar genellikle 
üretim ve pazarlama ile ilgili çalışmalardır. Iğdır ilinde yürütülen çalışmada kayısı üretim ve pazarlamasını 
değerlendirilmiş, olumsuz iklim şartları ve pazarlama sorunları nedeniyle kayısı üretiminin azaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır (Ertürk, Karadaş, & Geçer, 2016). Fidan (2009) aynı ilde yürüttüğü çalışmada kayısı üretiminin 
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ekonomik analizini gerçekleştirmiştir. Araştırmada Merkez ilçe ve Tuzluca ilçelerinde gayeli örnekleme yöntemi 
ile belirlenen 65 üreticiden anket yöntemiyle toplanan 2008 dönemine ait veriler değerlendirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre işletmelerin brüt karı 403.16 TL olarak hesaplanmıştır.  

Aslan (2013) çalışmasında Malatya ilinde organik ve konvansiyonel üretimine yer veren tarım işletmelerinin 
karşılaştırmalı ekonomik analizinin yapılmasını amaçlamış ve toplam 124 işletme ile anket çalışması 
gerçekleştirmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ekonomik rantabilite organik işletmelerde %0.87 ve 
konvansiyonel işletmelerde %1.04 olarak saptanmıştır. Uçar (2011) organik ve konvansiyonel kuru kayısı 
üretimini ekonomik yönden incelenmiştir. Organik kuru kayısı üretiminin konvansiyonel üretime göre ekonomik 
açıdan daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Malatya ilinde yürütülen bir başka çalışmada Sarıbaş (2012) 
79 işletme ile anket yoluyla elde ettiği verileri değerlendirerek işletmelerin yıllık faaliyet sonuçlarını ortaya 
koymuştur. Türkiye’de üretilen kayısının üretim ve pazarlama sorunları belirlemek ve çözüm önerileri sunmak 
amacıyla yapılan bir çalışmada ANOVA analizinden yararlanılarak işletmelerin problemleri algılamalarında 
farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada işletmelerin türlerine ve hedef pazarlarına göre üretim ve 
pazarlama problemlerini farklı algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır (Çatı & Yıldız, 2007).  

Çukur ve Saner (2008) çalışmalarında kayısı üretiminde riskin ölçülmesi ve risklere karşı oluşturulabilecek 
stratejiler üzerinde durmuşlardır. Kayısı üretiminde karşılaşılan en önemli riskler; tek bir ürüne dayalı üretimin 
yapılması, arazi fiyatları ve girdi fiyatlarının yüksekliği olarak saptanmıştır. Bu risklere karşı önemli stratejiler; 
birden fazla ürüne yer verilmesi, ürün sigortası ve sözleşmeli üretim olarak belirlenmiştir.  

Kayısı gerek ülke ekonomisine gerekse insan beslenmesine katkısı nedeniyle önemli bir üründür. Türkiye kayısı 
üretiminde ilk sırada yer almasına rağmen kayısı üretimi ve dış ticaretinde halen istenilen seviyede değildir. 
Bununla birlikte üreticiler kayısı üretimi ve pazarlamasında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kayısı 
üretiminde, arzu edilen düzeye ulaşmak için üretim maliyetlerini azaltmaya, verim, kalite ve dolayısıyla üretici 
refahını artırmaya yönelik çeşitli destekler uygulanmaktadır.  

Konu ile ilgili yapılmış önceki araştırmalarda kayısı üretiminde destekler konusunun ele alınmadığı 
görülmektedir. Bu araştırmanın amacı kayısı üreticilerinin mazot, gübre ve toprak analizi desteklerinden 
yararlanmalarını etkileyen faktörlerin ortaya konulmasıdır. Literatürde konu ile ilgili çalışma olmaması bu 
araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

2. Materyal Ve Yöntem 

Bu araştırmanın ana materyalini Malatya ili Akçadağ ve Darende ilçelerinde kayısı üretimi yapan üreticiler ile 
yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Ayrıca ikincil veri kaynakları olarak konu ile 
yapılmış araştırmalardan, FAO, TUİK ve GTHB’nin yayımladığı rapor ve istatistiklerden ve konu ile ilgili internet 
sitelerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örnek hacmi oransal örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Newbold, 
1995).  
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Burada %95 güven aralığında (z= 1.96) ve ortalamadan %10 sapma ile anket yapılacak kayısı üretici sayısı 100 
olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada anket çalışmasından elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden frekans, yüzde (%) 
ve ortalamalardan yararlanılmıştır. Üreticilerin desteklerden yararlanma durumunu etkileyen faktörlerin ortaya 
konulmasında çapraz tablolar kullanılmıştır. Çapraz tabloların analizinde khi-kare testinden yararlanılmıştır. Khi-
kare testi parametrik olmayan ve çapraz tabloların analizinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (Özdamar, 
2015).  
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3. Araştırma Bulguları 

3.1. Üreticilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

Üreticilerin yaş ortalaması 47.86 yıl ve eğitim süreleri ortalama 8.20 yıl olarak saptanmıştır. Üreticilerin ortaokul 
eğitim seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür (Çizelge 1). Uçar (2011) araştırmasında üreticilerin eğitim 
sürelerini ortalama 7.22 yıl olarak hesaplamıştır. Çukur ve ark., (2008) araştırmalarında üreticilerin eğitim 
süresini ortalama 4.01 yıl olarak saptamışlardır.  

Ailedeki birey sayısı yaklaşık beş kişi olup aile bireyleri içerisinde yaklaşık üç kişinin tarımla uğraştığı 
saptanmıştır. Üreticilerin tarımsal deneyim süreleri ortalama 26.46 yıl, kayısı üretimi deneyim süreleri ortalama 
23.79 yıl olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1). Üreticilerin tarımsal deneyim ve kayısı deneyim süreleri birbirine 
yakın bulunmuştur. Üreticilerin yıllık gelirleri değerlendirildiğinde ortalama 43.100 TL olup üreticilerin elde 
ettiği toplam aylık gelir ortalama 3591.66 TL/aydır. Ayrıca ortalama 32.53 da alanda kayısı üretimi 
gerçekleştirilmektedir (Çizelge 1). Ortalama kayısı üretim alanının %84’ünde sulu tarım yapılmaktadır. Ek olarak 
ortalama üretim alanının %94’ü mülk arazilerden oluşmaktadır. 

Çizelge 1. Üreticilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

 Ortalama S.sapma 

Yaş (yıl) 47.86 11.12 

Eğitim (yıl) 8.20 3.69 

Ailedeki birey sayısı (kişi) 4.91 1.40 

Tarımla uğraşan birey sayısı (kişi) 2.67 1.51 

Tarımsal deneyim süresi (yıl) 26.46 10.58 

Kayısı üretimi deneyim süresi (yıl) 23.79 10.48 

Üretici geliri (TL/yıl) 43.100 25.768 

Ortalama kayısı alanı (da) 32.53 23.98 

 

Üreticilerin sosyal güvence, kooperatif veya üretici birliğine üyelik ile bitkisel üretim destekleri içerisinde toprak 
analizi, mazot ve gübre desteklerinden yararlanma durumları Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgeye göre 
üreticilerin %84’ünün sosyal güvencesi, %31’nin kooperatif üyeliği, %15’inin üretici birliği üyeliği olduğu 
görülmektedir. Herhangi bir kooperatif ya da üretici birliğine üye olan üreticilerin çok az olduğu saptanmıştır. 
Bu durum Türkiye’de önemli bir sorun olan üretici örgütlenmesi gerçeğini ortaya koymaktadır.  

Toprak analizi toprağın ihtiyaç duyduğu ve yetiştirilen bitkiye yönelik kullanılması gerekli gübre cinsi, miktarı ve 
kullanım zamanının belirlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte toprak analizi dengeli ve 
düzenli gübrelemeye bunun sonucunda birim alandan daha yüksek verim ve kalitede ürün alınmasına olanak 
sağlamaktadır. 2014 yılında Resmi gazetede yayınlanan 29019 sayılı “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere 
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği” ile toprak analizi desteği 2.5 
TL/da olarak belirlenmiştir. 

Üreticilerin toprak analizi, mazot ve gübre desteklerinden yararlanma durumları incelendiğinde bu oranının 
düşük olduğu görülmektedir. Üreticilerin %30’u toprak analizi desteğinden yararlanırken %70’inin 
yararlanmadığı saptanmıştır (Çizelge 2). Özellikle kayısı üretiminde dünya ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alan 
Türkiye’de üreticileri toprak analizi yaptırmaya yönelik politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve 
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Çünkü toprak analizinden çıkacak sonuçlara göre üretim yapılması hem 
verim hem kalite hem de toprağın koruması bakımında oldukça önemlidir. 

Mazot girdisi son yıllarda meydana gelen fiyat artışlarından dolayı üretim maliyetleri içerisinde önemli bir paya 
sahiptir. Bu nedenle  “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına 
İlişkin Tebliği” ile mazot destekleme kapsamına alınmıştır. 2005 yılında 2005/9065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
esas alınarak “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin 
Tebliği” (Tebliğ no:2005/38) ile mazot destekleme miktarının tespitine ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar tekrar 
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düzenlenerek Resmi Gazetede yayınlanmıştır (Özçelik & Özer, 2006). GTHB’den elde edilen verilere göre 2016 
yılı mazot ve gübre desteği 11 TL/da olarak gerçekleşmektedir. 

Araştırma bölgesinde anket yapılan üreticilerin %61’inin mazot desteğinden yararlandığı, %39’unun 
yararlanmadığı saptanmıştır (Çizelge 2). Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması ve dolayısıyla mazot 
kullanımının artması ve mazot fiyatlarının son yıllarda yüksek olması nedeniyle üreticiler bu desteğe 
yönelmektedirler.  

Tarımsal gübre bitki gelişimini artırmak, ürün miktarını çoğaltmak ve niteliklerini iyileştirmek amacıyla 
kullanılmaktadır (Anonim, 2017). Bitkisel üretimde kullanılan kimyevi gübre fiyatlarının yüksek olmasından 
dolayı üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle 2005/42 nolu “Çiftçilere Kimyevi Gübre 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile üretimde kullanılan gübre destek kapsamına alınmıştır. 
Araştırma bölgesinde üreticilerin %55’i gübre desteğinden yararlandığı, %45’i ise bu destekten yararlanmadığı 
saptanmıştır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Üreticilerin sosyal güvence, üyelik ve desteklerden yararlanma durumları  

 
Yararlanma Durumu (%) 

Hayır Evet 

Sosyal güvence 16.00 84.00 

Kooperatif üyeliği 69.00 31.00 

Üretici birliği üyeliği 85.00 15.00 

Toprak analizi desteği 70.00 30.00 

Mazot desteği 39.00 61.00 

Gübre desteği 55.00 45.00 

3.2. Üreticilerin Bitkisel Üretim Desteklerinden Yararlanmalarını Etkileyen Faktörler  

Bu bölümde üreticilerin alan bazlı destekler içerisinde yer alan toprak analizi, mazot ve gübre desteklerinden 
yararlanmalarını etkileyen faktörler ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik üreticilerin 
desteklerden yararlanma durumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki çapraz tablolar ve khi-kare testi 
yardımıyla irdelenecektir.  

Analizde kullanılacak değişkenler yaş (0:0-45, 1:46 ve üzeri), eğitim (0:ilköğretim, 1:lise ve üzeri), tecrübe (0:0-
20 yıl, 1:21 ve üzeri), gelir (0:0-30000 TL/yıl, 1:30001TL/yıl ve üzeri), kayısı üretim alanı (0:0-50 da, 1:51da ve 
üzeri), işçi sayısı(0:0-8 işçi, 1:9 ve üzeri işçi), Tarım sigortası yaptırma durumu (0:hayır, 1:evet) şeklinde kukla 
değişkenler olarak tanımlanmışlardır.  

Çizelge 3’te üreticilerin toprak analizi desteğinden yararlanma durumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki 
verilmiştir. Yapılan khi-kare analizi sonuçlarına göre toprak analizi desteğinden yararlanma durumu ile gelir, işçi 
sayısı ve tarım sigortası yaptırma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Çizelge 3’te görüldüğü üzere üreticilerin yıllık gelirleri arttıkça toprak analizi desteğinden yararlanmaları 
artmaktadır. Gelir durumu yıllık 0-30000 TL arasında olan üreticilerin %16.7’si toprak analizi desteğinden 
yararlanırken bu oran yıllık geliri 30000 TL üzerinde olan üreticilerde %35.7 olarak hesaplanmıştır. Toprak 
analizi desteğinden yararlanma ile işçi sayısı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.025). İşçi sayısı 
arttıkça toprak analizi desteğinden yararlanma oranı artmaktadır. Bununla birlikte tarım sigortası yaptıran 
üreticilerin toprak analizi desteğinden yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tarım sigortasından yararlanan 
üreticilerin yaklaşık yarısının toprak analizi desteğinden yararlandığı tespit edilmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Üreticilerin toprak analizi desteğinden yararlanma durumları analizi  

 
Toprak Analizi Desteğinden 

Yararlanma Durumu (%) 
 

P değeri 
Hayır Evet 

Yaş 
0-45 yıl 68.6 31.4 

0.819 
46 ve üzeri 70.8 29.2 

Eğitim 
İlköğretim 71.0 29.0 

0.787 
Lise ve üzeri 68.4 31.6 

Tecrübe 
0-20 yıl 68.6 31.4 

0.741 
21 yıl ve üzeri 70.8 29.2 

Gelir** 
0-30000 TL 83.3 16.7 

0.057 
30001 ve üzeri 64.3 35.7 

Üretim Alanı 
0-50 da 72.9 27.1 

0.127 
51 da ve üzeri 53.3 46.7 

İşçi Sayısı*** 
0-7 işçi 82.1 17.9 

0.025 
8 işçi ve üzeri 59.0 41.0 

Tarım Sigortası Yaptırma 
Durumu*** 

Hayır 80.0 20.0 
0.003 

Evet 51.4 48.6 
*0.10, **0.05, ***0.01 

Araştırma bölgesindeki üreticilerin mazot desteğinden yararlanmalarını etkileyen faktörlerin khi-kare analizi 
sonuçları Çizelge 4’te görülmektedir. Khi-kare analizine dahil olan toplam yedi değişkenden içerisinden üç 
değişken istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu değişkenler üretici geliri (p=0.005), çalıştırılan işçi sayısı 
(p=0.000) ve tarım sigortası yaptırma durumudur (p=0.001). 

Yıllık geliri 0-30000 TL olan üreticilerin %40’ı mazot desteğinden yararlanmakta iken, geliri 30000 TL ve üzeri 
olan üreticilerin %70’i bu destekten yararlanmaktadır. Bununla birlikte çalıştırılan işçi sayısı yedi üzeri olan ve 
tarım sigortası yaptıran üreticilerin mazot desteğinden yararlanma oranlarının yararlanmayanlara göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Üreticilerin mazot desteğinden yararlanma durumları analizi  

 
Mazot Desteğinden Yararlanma 

Durumu (%) 
 

P değeri 
Hayır Evet 

Yaş 
0-45 yıl 42.90 57.10 

0.562 
46 ve üzeri 36.90 63.10 

Eğitim 
İlköğretim 41.90 58.10 

0.442 
Lise ve üzeri 34.20 65.80 

Tecrübe 
0-20 yıl 35.50 64.50 

0.629 
21 yıl ve üzeri 40.60 59.40 

Gelir*** 
0-30000 TL 60.00 40.00 

0.005 
30001 ve üzeri 30.00 70.00 

Üretim Alanı 
0-50 da 41.20 58.80 

0.288 
51 da ve üzeri 26.70 73.30 

İşçi Sayısı*** 
0-7 işçi 53.80 46.20 

0.000 
8 işçi ve üzeri 12.80 87.20 

Tarım Sigortası Yaptırma 
Durumu*** 

Hayır 50.80 49.20 
0.001 

Evet 17.10 82.90 

*0.10, **0.05, ***0.01 
 

Üreticilerin gübre analizinden yararlanma durumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki Çizelge 5’te 
verilmiştir. Çizelge ’den görüldüğü üzere yapılan khi-kare analizi sonuçlarına göre tüm değişkenler içerisinde 
dört değişken istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Üreticilerin geliri ve gübre desteğinden yararlanma durumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış olup 
üreticilerin gelir düzeyleri arttıkça gübre desteğinden yararlanma oranları artmaktadır. Üreticilerin sahip olduğu 
kayısı üretim alanı 51 ve üzeri olanların gübre desteğinden yararlanma oranı kayısı üretim alanı 0-50 da 
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arasında olan üreticilere göre daha fazladır. Aynı şekilde işçi sayısı 0-7 arasında olan üreticilerin gübre 
desteğinden %33.70’i gübre desteğinden yararlanırken, işçi sayısı 8 ve üzeri olan üreticilerin %69.20’si gübre 
desteğinden yararlanmaktadır (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Üreticilerin gübre desteğinden yararlanma durumları analizi  

 

Gübre Desteğinden Yararlanma 
Durumu (%) 

 
P değeri 

Hayır Evet 

Yaş 
0-45 yıl 60.00 40.00 

0.461 
46 ve üzeri 52.30 47.70 

Eğitim 
İlköğretim 61.30 38.70 

0.106 
Lise ve üzeri 44.70 55.30 

Tecrübe 
0-20 yıl 48.40 51.60 

0.373 
21 yıl ve üzeri 58.00 42.00 

Gelir*** 
0-30000 TL 76.70 23.30 

0.004 
30001 ve üzeri 45.70 54.30 

Üretim Alanı* 
0-50 da 58.80 41.20 

0.067 
51 da ve üzeri 33.30 66.70 

İşçi Sayısı*** 
0-7 işçi 66.70 33.70 

0.002 
8 işçi ve üzeri 30.80 69.20 

Tarım Sigortası Yaptırma 
Durumu*** 

Hayır 66.20 33.80 
0.002 

Evet 34.30 65.70 
*0.10, **0.05, ***0.01 

4. Sonuç 

Türkiye kayısı yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olup kayısı üretim ve ticaretinde diğer ülkeler 
arasında ilk sırada yer almakta, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Malatya ilinde geniş 
bir alanda kayısı üretimi yapılmaktadır ve Türkiye kayısı üretiminde Malatya ilk sırada yer almaktadır.  

Kayısı üreticileri gerek üretim ve gerekse pazarlama açısından çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar 
nedeniyle istenilen seviyede olmayan üretici gelirini artırmaya ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik 
destekleme politikaları uygulanmaktadır. Bu araştırmada kayısı üreticilerinin alan bazlı destekler içerisinde yer 
alan toprak analizi, mazot ve gübre desteğinde yararlanma durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde üreticilerin yaklaşık 48 yaşında, ortaokul eğitim düzeyinde 
ve 24 yıllık kayısı üretim tecrübesine sahip oldukları saptanmıştır. Üreticilerin örgütlenme durumlarına 
bakıldığında kooperatif ve birlik üyeliklerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle karar vericilerin 
üreticilerin desteklerden yararlanma ve örgütlenmelerini kuvvetlendirmeye yönelik politika araçları 
geliştirmeleri ve uygulamaları gerekli görülmektedir. Bu amaçla üreticilerin desteklerden yararlanabilmeleri için 
kooperatif ya da birliklere üye olmaları zorunlu hale getirilebilir. Fakat bunun etkin bir şekilde devam 
edebilmesi için kooperatif ve birliklerin denetlenmeleri önemli görülmektedir.  

Araştırmada elde edilen verilere uygulanan khi-kare analizi sonuçlarına göre üreticilerin toprak analizi ve mazot 
desteğinden yararlanma durumları ile gelir düzeyi, çalıştırılan işçi sayısı, sigorta yaptırma durumları arasındaki 
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bununla birlikte üreticilerin gübre desteğinden yararlanma 
durumları ile gelir düzeyi, çalıştırılan işçi sayısı, sigorta yaptırma ve kayısı üretim alanı değişkenleri arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Üreticilerin gelir düzeyi, çalıştırılan işçi sayısı, üretim alanı arttıkça desteklerden yararlanma oranları 
artmaktadır. Bununla birlikte tarım sigortası yaptıran üreticilerin mazot, toprak analizi ve gübre desteğinden 
daha çok yararlandığı belirlenmiştir. Tarım sigortası yaptırmanın desteklerden yararlanma üzerinde pozitif bir 
etkisi olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle üreticilerin desteklerden yararlanmalarında tarım sigortaları itici 
bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle karar vericilerin tarım sigortası yaptırma ile desteklerden 
yararlanma arasındaki ilişkiyi göz önüne alarak çeşitli düzenlemeler yapması sonucunda üreticilerin hem tarım 
sigortasından hem de desteklerden yararlanma oranlarının artacağı düşünülmektedir. 
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Özet: Üstü açık fabrika olarak tanımlanan tarım sektörü doğal, sosyal ve ekonomik risklerin etkisi altındadır. Tarım 
sektöründe doğal riskleri bertaraf etmenin yollarından birisi de tarım sigortası yaptırmaktır. Tarım sigortası sadece 
işletmenin zararını tazmin etmez aynı zamanda işletmenin uzun vadeli gelir istikrarının sağlanarak sürdürülebilirliğini, 
çiftçilerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmelerini de sağlar. Çiftçinin gelirinde devamlılığın sağlanması ile ülke kalkınmasına 
da katkıda bulunulur. Bu çalışmada Malatya ilinde kayısı üretimi yapan çiftçilerin tarım sigortasını benimsemesini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Malatya ilinde kayısı üreticileri arasından oransal örnekleme yöntemi ile 
belirlenen 100 çiftçi ile anket yapılmış ve elde edilen verilerle Probit model analizi ile çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasını 
etkileyen faktörler belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre tarım sigortası yaptırma ile çiftçinin yaşı ve eğitimi arasında negatif 
yönlü, tarımda çalışan birey sayısı, kayısı üretiminde çalıştırılan işçi sayısı,  gelir, bir önceki yıla ait borcu olma durumu, 
çiftçilerin TARSİM hakkında bilgi sahibi olma durumu ve toprak analizi yaptırma durumu arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Bitkisel ürün sigortası, Probit model, Malatya. 

1. Giriş 

Tarım sektörü, nüfusun gıda maddeleri ihtiyacının karşılanması, kırsal alanda yaşayanlara işgücü imkanı 
sunması, tarıma dayalı sanayiye hammadde sağlaması, uluslararası ticaretin geliştirilmesi açısından stratejik 
öneme sahiptir (Birinci and Ikikat Tumer 2006; Aksoy, 2008; Aksoy ve Terin 2015; İkikat Tümer, 2011a). 

Üstü açık fabrika olarak nitelendirilen tarım sektörü doğal, ekonomik ve sosyal risk ve belirsizliklerle karşı 
karşıyadır (Terin ve Aksoy 2015; ). Bu risk ve belirsizlikler üretimde verim ve kalite kaybına neden olarak yıllar 
itibariyle çiftçi gelirlerinde istikrarsızlığa sebep olmaktadır (Akçaöz, 2001; İkikat Tümer, 2011a,b; Aydın vd., 
2016). Tarımda üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için verim ve kalitede istikrarın sağlanması diğer bir 
ifadeyle doğal, sosyal ve ekonomik risk ve belirsizliklerin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin karşı karşıya kaldığı tüm risklerin etkilerini azaltmak, üretici 
gelirindeki dalgalanmayı en aza indirmek için bazı önlemler almaktadırlar. Tarımsal üretimde ürün verim ve 
kalitesini etkileyen doğal risklerin üstesinden gelebilecek en önemli yöntemlerden birisi tarım sigortasıdır. 
Türkiye’de çiftçilerin sigorta yaptırma eğilimleri artırmak amacıyla 2005 yılında 5363 Sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Tarım sigortaları, üretim periyodunda karşılaşabilecekleri dolu, fırtına, hortum, 
yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının tüm bitkisel ürünlerde neden olduğu miktar ve kalite kaybının 
neden olduğu zararı tazmin etmeye taahhüt eder.   

Açıkta üretilmesi gereken bitkisel ürünler çok çeşitli doğal risklerle karşı karşıyadır. Bu risklerin üretim ve 
kaliteye olan etkilerini en aza indirmek özellikle Türkiye’nin dünyada lider olduğu ürünler olan fındık, kiraz, incir, 
ayva ve kayısı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017) için farklı bir öneme sahiptir. Dünya kayısı 
üretiminin %19’unu Türkiye üretmektedir (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017).  Türkiye’de üretilen 
kayısının yaklaşık %50’si Malatya’da üretilmektedir.  

Son yıllarda kayısı üretiminde karşılaşılan en önemli doğal risk don olayıdır. Özellikle 2009, 2010 ve 2014 
yıllarında rastlanan ve 5-6 gün süren don olayı kayısı üretiminde birkaç yılı kapsayan verim kaybına neden 
olmuştur. 2014 yılında 30-31 Mart ve 3-5 Nisan tarihlerinde yaşanan don, kayısı veriminin bir önceki yıla 
oranla %67 azalmasına neden olmuştur. 2015 yılında don olayı yaşanmamış fakat bir önceki yılın etkileri devam 
etmiş ve 2013 yılına göre verim kaybı %19 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda üreticiler telafisi mümkün 
olmayan gelir kayıpları yaşamışlardır.  

 
* Bu çalışma 1919B011401684 nolu TÜBİTAK Projesi ile desteklenmiştir. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

321 
 

Bu çalışmada Malatya ilinde kayısı üretimi yapan çiftçilerin ürün, gelir kayıplarının önlenebilmesi için meydana 
geliş sıklığı az ancak kaybın şiddetinin yüksek olduğu don, dolu, sel fırtına, hortum, heyelan ve kuraklık gibi 
risklere karşı Devlet Destekli Tarım Sigortalarını benimsemesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın anket sayısı Oransal Örnekleme Yöntemi ile tespit edilmiştir.  
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hata payı (%10), Z/2 :z cetvel değeri, p:İncelenen olayın meydana gelme olasılığını ifade etmektedir. 
Burada %95 güven aralığında (z= 1.96) ve ortalamadan %10 sapma ile anket yapılacak kayısı üretici sayısı 100 
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana materyali Malatya ilinde kayısı üretiminin en yoğun yapıldığı Akçadağ ve 
Darende ilçelerinde üreticilerle yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışmanın ikincil verilerini ise Malatya Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden elde edilen kaynaklar oluşturmaktadır. 

3. Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılan çiftçiler ortalama yaklaşık 48 yaşında ve kayısı üretiminde tecrübeleri ortalama 23.79 yıldır. 
Çiftçilerin ailelerindeki birey sayısı ortalama 4.91 birey olup, tarımda çalışanların sayısı ise ortalama 2.67 
bireydir. Ankete katılanlar yıllık ortalama 43100 TL gelir elde etmekte ve kayısı üretimine yıllık 7067 TL bütçe 
ayırmaktadırlar. Ayrıca kayısı üretiminde ortalama 8.59 yabancı işçi çalıştırmaktadırlar. Çiftçilerin en az 4 da ve 
en fazla 170 da alanda kayısı üretimi yapmaktadırlar. İşletmelerin %18'inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte 
yapılmakta olup karma üretim yapılan işletmelerde ortalama büyükbaş hayvan sayısı 9.28 baş olarak 
hesaplanmıştır. Çiftçiler ortalama 9.64 ton kayısı üretmekte olup yaş kayısıyı 2.10 TL/kg ve kuru kayısıyı 5.21 
TL/kg satmaktadırlar (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Çiftçilerin sosyo-ekonomik özellikleri 

 Min. Maks Ortalama Std. Sapma 

Yaş 24 72 47.86 11.129 
Kayısı üreticiliğinde tecrübe süresi (yıl) 5 48 23.79 10.483 
Ailedeki birey sayısı 2 8 4.91 1.408 
Tarımda çalışan birey sayısı 1 8 2.67 1.511 
Gelir 10000 160000 43100.00 25768.785 
Kayısı üretimine ayrılan bütçe 1000 80000 7067.00 8667.871 
Kayısı üretiminde çalışan yabancı işçi sayısı 2 30 8.59 5.861 
Arazi (da) 4 170 32.53 23.983 
Büyükbaş hayvan sayısı (baş) 1 57 9.28 16.345 
Kayısı üretim miktarı (ton) 2 25 9.64 5.701 
Kuru kayısı fiyatı (kg/TL) 3 14 5.21 1.980 
Yaş kayısı fiyatı(kg/TL) 1 3 2.10 0.595 
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Çizelge 2. Çiftçilerin özellikleri 

  Frekans %    Frekans % 

Eğitim 

İlkokul 35 35  Tarım sigortası 
hakkında bilgi sahibi 
olma durumu 

Hayır 32 32 

Ortaokul 27 27  Evet 68 68 

Lise 28 28  Total 100 100 

Üniversite 10 10  
Tarım sigortasının 
tanımını bilme durumu 

Hayır 29 29 

Total 100 100  Evet 71 71 

Tarım dışı işte 
çalışma durumu 

Hayır 21 21  Total 100 100 

Evet 79 79  Tarım sigortasına 
devlet desteği 
olduğunu bilme 
durumu 

Hayır 32 32,3 

Total 100 100  Evet 67 67,7 

Tarım dışı yatırımda 
bulunma durumu 

Hayır 80 80  Total 99 100 

Evet 20 20  Tarım sigortası desteği 
olmasa da tarım 
sigortası yaptırma 
durumu 

Hayır 89 89 

Total 100 100  Evet 11 11 

2014 yılına ait borcu 
olma durumu 

Hayır 77 77  Total 100 100 

Evet 23 23  
2090 Sayılı Kanundan 
faydalanma durumu 

Hayır 57 57 

Total 100 100  Evet 43 43 

Tarım kuruluşları ile 
görüşme sıklığı 

Hiç 15 15  Total 100 100 

Yılda iki kez 65 65  

Tarım sigortası 
yaptırma durumu 

Hayır 65 65 

Üç ayda bir 
ve daha az 

20 20  Evet 35 35 

Total 100 100  Total 100 100 

Kooperatife üye 
olma durumu 

Hayır 69 69  Tarım sigortası 
yaptırmaktan memnun 
olma durumu 

Hayır 11 31.4 

Evet 31 31  Evet 24 68.6 

Total 100 100  Total 35 100 

 Üretici birliğine üye 
olma durumu 

Hayır 85 85  Tarım sigortalarının 
hasarlarınızı 
karşıladığını düşünme 

Hayır 16 45,7 

Evet 15 15  Evet 19 54,3 

Total 100 100  Total 35 100 

Toprak analizi 
yaptırma durumu 

Hayır 65 65  Kayısı üretiminde tarım 
sigortası yaptırmak 
isteme durumu 

Hayır 18 26,9 

Evet 35 35  Evet 49 73,1 

Total 100 100  Total 67 100,0 

 

Araştırma bölgesinde ankete katılan çiftçilerin %28'i lise mezunu, %79'u tarım dışı bir işte çalışmakta, %20'sinin 
tarım dışı işte yatırımı bulunmaktadır. Çiftçilerin %23'ünün 2014 yılına ait borcu bulunmaktadır. Çiftçilerin %15’i 
tarımsal üretim ve kayısı üretimi ile ilgili konularda tarım kuruluşları ile hiç görüşmemektedirler. Herhangi bir 
kooperatife üye olan çiftçilerin oranı %31, üretici birliğine üye olanların oranı ise %15 olarak hesaplanmıştır. 
Çiftçilerin %35'i toprak analizi yaptırmaktadırlar. Çiftçilerin %71'i tarım sigortasının tanımını bilmekte, %67.7'si 
tarım sigortası primlerinin %50'sinin Devlet tarafından karşılandığını bilmekte ve %11'i tarım sigortası 
desteklenmese dahi tarım sigortası yaptırabileceklerini ifade etmektedirler. 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun'dan daha önce faydalanan çiftçilerin oranı %43 olarak 
hesaplanmıştır. Ankete katılanların %35'i kayısı üretiminde tarım sigortası yaptırmıştır (Çizelge 2). 2008 yılında 
Malatya ilinde yapılan bir çalışmada kayısı üreticilerinin %10.76’sının tarım sigortası yaptırdığı tespit edilmiştir 
(Çukur vd., 2008).  Tarım sigortası yaptıranların %31.4'ü tarım sigortası yaptırmaktan memnun olmadıklarını, bu 
çiftçilerin %45.7'si herhangi bir hasarla karşılaştıklarında sigortanın hasarı karşılamadığını düşünmektedirler. 
"Kayısı üretiminde tarım sigortası yaptırmak ister misiniz?" sorusuna ankete katılan çiftçilerin %67'si cevap 
vermiş, %33'ü ise henüz karar vermedikleri için bu soruya cevap vermemişlerdir. Soruya cevap veren 
çiftçilerin %73,1'i kayısı üretiminde bitkisel ürün sigortası yaptırmak istediklerini ifade etmişlerdir (Çizelge 2). 

Çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasını etkileyen faktörler Probit modeli ile analiz edilmiş ve modelde sadece 
istatistiki açıdan önemli olan değişkenler üzerinde durulmuştur. Analiz sonucunda tarım sigortası yaptırma ile 
çiftçinin yaşı ve eğitimi arasında negatif yönlü, tarımda çalışan birey sayısı, kayısı üretiminde çalıştırılan işçi 
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sayısı,  gelir, bir önceki yıla ait borcu olma durumu, çiftçilerin TARSİM hakkında bilgi sahibi olma durumu ve 
toprak analizi yaptırma durumu arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.   

Tarım sigortası yaptırma ile çiftçinin yaşı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle çiftçilerin yaşı 
bir yıl arttığında tarım sigortası yaptırmaları %15.6 azalmaktadır ve bu durum istatistiki açıdan önemlidir 
(P≤0.05). Genç çiftçiler yenilikleri daha erken benimsemektedirler. Benzer şekilde tarım sigortası yaptırma 
durumu ile çiftçinin eğitimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle çiftçilerin eğitim süresi bir yıl 
arttığında sigorta yaptırma durumları %5.5 azalmaktadır ve bu durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.10). Çiftçi 
ailesinden tarımda çalışan birey sayısı 2 ve daha fazla olanlar ile tarım sigortası yaptırma durumu arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. Çiftçi ailesinden tarımda çalışan birey sayısı 2 ve daha fazla olanlar diğerlerine 
göre %18.9 daha fazla sigorta yaptırmaktadırlar. Bu durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.05).  Kayısı 
üretiminde çalıştırılan işçi sayısı 8 ve daha fazla olanlar ile tarım sigortası yaptırma durumu arasında pozitif 
yönlü bir ilişki vardır. Kayısı üretiminde çalıştırılan işçi sayısı 8 ve daha fazla olanlar diğerlerine göre %0.2 daha 
fazla sigorta yaptırmaktadırlar. Bu durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.05). Tarım sigortası yaptırma ile 
çiftçinin geliri arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Geliri 30 000 TL ve daha fazla olan çiftçiler diğerlerine 
göre %1.5 daha fazla tarım sigorta yaptırmaktadırlar. Bu durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.05).  Çiftçilerin 
gelir düzeyi arttıkça tarım sigortası primlerini ödeyebileceklerini düşünmekte ve sigorta yaptırma eğilimleri 
artmaktadır. Bu durum beklentilerle örtüşmektedir (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Probit modelinin tahmini parametre değerleri ve modeldeki değişkenlerin marjinal etkileri (Bağımlı 
değişken: çiftçilerin tarım sigortası yaptırma durumu) 

 
Katsayı 

Standart 
hata 

Marjinal etki 
Standart 

hata 

Sabit -2.573 *** 0.918      

Yaş -0.925 ** 0.437 -0.156 ** 0.064 

Eğitim -0.310 * 0.180 -0.055 * 0.030 

Tarımda çalışan birey (<2:0, ≥2:1) 1.068 ** 0.517 0.189 ** 0.080 

Kooperatife üye olma 0.343  0.388 0.061  0.069 
Kayısı üretiminde çalışan yabancı işçi sayısı  
(<8:0, ≥8:1) 0.001 ** 0.001 0.002 ** 0.000 

Gelir (<30000:0, ≥30000:1) 0.079 ** 0.038 0.015 ** 0.006 

Borcu olma durumu 0.839 ** 0.418 0.148 ** 0.069 

TARSİM hakkında bilgi sahibi olma durumu 2.787 *** 0.678 0.510 *** 0.062 

Toprak analizi yaptırma durumu 0.798 ** 0.379 0.141 ** 0.061 
* ,** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 istatistiki önem derecesini göstermektedir. 

Çiftçilerin bir önceki yıla ait borcu olma durumu ile tarım sigortası yaptırma durumu arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. Bir önceki yıla ait borcu olanlar diğerlerine göre %14.8 daha fazla sigorta yaptırmaktadırlar. Bu 
durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.05).  Çiftçilerin TARSİM hakkında bilgi sahibi olma durumu ile tarım 
sigortası yaptırma durumu arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. TARSİM hakkında bilgi sahibi olan çiftçiler 
diğerlerine göre %51 daha fazla sigorta yaptırmaktadırlar. Bu durum istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.01).   
Çiftçilerin toprak analizi yaptırma durumu ile tarım sigortası yaptırma durumu arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır. Toprak analizi yaptıranlar diğerlerine göre %14.1 daha fazla sigorta yaptırmaktadırlar. Bu durum 
istatistiki açıdan önemlidir (P≤0.05) (Çizelge 3).   

4. Sonuç ve Öneriler 

Tarımsal üretim bünyesinde barındırdığı doğal, sosyal ve ekonomik risklerle birlikte yapılmaktadır. Doğal 
risklerin etkilerinin en aza indirilmesi, üretimde verim ve kalitenin artırılması için alınması gereken en önemli 
tedbirlerden birisi tarım sigortasıdır.  

Bu çalışmada Malatya ilinde çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla Malatya ilinde 100 kayısı üreticisi ile anket yapılmış ve elde edilen verilerle Probit 
model analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre tarım sigortası yaptırma ile çiftçinin yaşı ve eğitimi arasında 
negatif yönlü, tarımda çalışan birey sayısı, kayısı üretiminde çalıştırılan işçi sayısı, gelir, bir önceki yıla ait borcu 
olma durumu, çiftçilerin TARSİM hakkında bilgi sahibi olma durumu ve toprak analizi yaptırma durumu arasında 
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.   
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Araştırma bölgesinde genç çiftçiler tarım sigortası yatırmaktadırlar. Çiftçilerin yaşı ilerledikçe sigorta yaptırma 
olasılıkları da azalmaktadır. Orta yaşın üzerindeki çiftçilere tarım sigortası konusunda bilgi verilerek sigorta 
yaptırmadıklarında karşılaşabilecekleri sorunlar açıklanabilir 

Sigorta yaptıran ve yaptırmayan işletmelerin gelir ve masraf açısından farklılıkları ortaya konularak çiftçilerin 
tarım sigortasında bakış açıları değiştirilebilir. Ayrıca yıllık 30000 TL'den daha az gelir elde eden kayısı 
üreticilerine bitkisel ürün sigortası ve yaş meyve sigortalarının kapsamı hakkında bilgi verilebilir. Çiftçilere 
TARSİM'in işleyişi, eksperin görevleri, hasar anında yapılası gerekenler, sigortacılığın prensipleri gibi konuları 
içeren seminerler verilebilir. Sonuç olarak çiftçiler bitkisel ürün sigortası yaptırdıklarında doğal riskler karşısında 
gelir kaybına uğramayacaklar ve tarım sigortası yaptırma oranları artacaktır. Bunun sonucunda tarımsal 
üretimde karşılaşılan doğal risklerin yanı sıra sosyal ve ekonomik risklerin de sigorta kapsamına alınması 
sağlanabilecektir. 
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Özet: Semt pazarı, satıcıların her gün veya belirli günlerde alıcılarla karşı karşıya gelerek satmak istedikleri malları 
sergiledikleri, özellikle düşük gelirli aileler için daha uygun alışveriş imkânı sunma gibi farklı fonksiyonlara sahip seyyar 
yerdir.  Kahramanmaraş ili merkezinde satıcıların pazar yerlerinde hijyen, sağlık ve yer açısından problemler yaşamaları 
pazar esnaflarının performansını olumsuz etkileyerek gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmada semt 
pazarlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla semt pazarlarındaki 
pazarcılardan Oransal örnekleme yöntemi ile yapılan hesaplama sonucunda belirlenen 105 kişi ile anket yapılmış ve elde 
edilen verilerle analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda semt pazarlarının açık havada satış yapmak, ürünleri olumsuz iklim 
şartlarında muhafaza etmek ve çabuk bozulan tarım ürünlerini sağlıklı koşullarda pazarlayamamak gibi problemleri 
bulunmaktadır. Pazar esnaflarının yaş ortalaması 39. eğitim düzeyi ortalama ilkokul düzeyinde ve ortalama aylık gelirleri ise 
1081.48 TL’dir. Esnafların %80’inin pazaryerlerinde su, wc ve araç park yeri gibi sorunların olduğunu belirlenmiştir. Buna 
rağmen pazar esnaflarının %77’sinin işinden memnun oldukları tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 
esnafların %57’si taşınabilen prefabrik kabin setini istedikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Semt pazarı, pazarlama, Kahramanmaraş. 

1. Giriş 

Pazar; semt pazarları, borsalar, fuar, sergi ve panayırlar gibi farklı ülkeler ile kişi veya kuruluşlar arasındaki alış-
veriş faaliyetine konu olan(Anonim, 2017) arz ve talebin bir araya geldiği yer olarak tanımlanabilir (Aliağaoğlu, 
2012). Semt pazarı, satıcıların her gün veya belirli günlerde satmak istedikleri malları sergiledikleri ve tüketici ile 
karşı karşıya geldikleri seyyar yerdir (Anonim.2014a). 

Hayatımızda önemli bir yeri bulunan semt pazarlarının gürültü, çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra kuruluş 
yerinden kaynaklanan sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması gibi kent yaşamına olumsuz etkileri 
bulunmaktadır (Aliağaoğlu. 2012). Semt pazarlarında açık havada satış yapmak, ürünleri olumsuz iklim 
şartlarında muhafaza etmek ve çabuk bozulan tarım ürünlerini sağlıklı koşullarda pazarlayamamak gibi 
problemler bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş ili kent merkezinde satıcıların pazar yerlerinde hijyen, sağlık ve yer açısından problemler 
yaşamaları pazar esnaflarının performansını olumsuz etkileyerek gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu 
olumsuzluklar tüketicileri de negatif yönde etkilemekte ve tüketici pazardan alışveriş yapmama gibi bir eğilim 
gösterebilmektedir. Yaşanan bu durumlar pazar esnafın gelirini etkilemekte ve bir kültür simgesi haline gelmiş 
semt pazarlarının önemini kaybetmesine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca semt pazarlarında satılan ürünlerin 
sağlıklı olmayan ortamlarda depolanması ve sağlıksız koşullarda pazarlanması, fazla ürünü muhafaza edecek 
uygun ortamların olmaması da diğer önemli sorunlar arasındadır. Tüketiciler semt pazarlarına ürünler taze ve 
uygun olur düşüncesiyle gelirler. Ayrıca semt pazarları her türlü gelir grubuna hitap edebilmektedir. Semt 
pazarlarındaki sorunların çözülmemesi halinde pazar fiyatıyla market fiyatlarının hemen hemen aynı olması 
nedeniyle tüketiciler bu durumda doğal olarak marketlere yönelecekler ve pazar esnafları bu durumda 
marketlerle rekabete giremeyecek ve zarara uğrayacaklardır. Hemen hemen her sokağın köşesinde veya yolun 
üzerinde bulunan marketler, manavlar haftada bir defa ürün getirmektedirler ve bu yerlerde ürün fiyatları 
genellikle semt pazarlarından daha yüksektir. Bu durum tüketiciyi semt pazarlarına yönlendirmektedir. Bu 
şekilde semt pazarlarına gelen tüketicilerin uygun koşullarda ve uygun fiyatlarda taleplerini karşılayabilmek 
semt pazarlarında bulunan sorunların çözümlenmesine bağlıdır. 

 
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 1919B011501660). 
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Literatürde kırsal ve kentsel piyasa ekonomilerinin karşılaştırıldığı ve şehir ortamında mobil (seyyar) tüccarlar ve 
geçici pazarların varlığı altında yatan faktörlerin tespit edildiği  (Bromley.1974). Elazığ’daki semt pazarlarının 
hizmet sunduğu kitlenin belirlendiği (Tunçel, 2003).Bursa ve Çanakkale şehirlerinde kurulan haftalık pazarların 
mekânsal kullanım etkileri ve özellikleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiği (Çalışkan, 2007).İstanbul’un 
Bakırköy ilçesinde kurulan pazar doğu kesiminde yer alan kuzey karolina ve Appalachian Kentucky eyaletlerinde 
tüketicilerin sosyal ve demografik özellikleri ile kırsal alışverişte karşılaşılan engeller ve pazarda meyve, sebze 
kullanımı, tüketiminin (Pitts et al, 2014) araştırıldığı çalışmalar yer almaktadır. Ancak pazar esnafı gözüyle semt 
pazarlarının sorunları ve bu esnafın prefabrik kabin isteme durumlarının araştırıldığı çalışmalara literatürde 
rastlanılmamıştır.  

Bu çalışmada semt pazarlarındaki mevcut sorunları belirlemek, bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmak 
ve prefabrik kabin setine bakış açılarını tespit etmek amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Örnekleme  

Araştırmada semt pazarlarının mevcut durumunun, pazarlama olanakları, sorunları ve çözüm önerilerinin 
belirlenmesi için semt pazarlarında bulunan belediyeye kayıtlı olan pazar esnafı ile anket uygulaması yapılmıştır. 
Anket yapılacak pazarcı sayısı oransal örnekleme yöntemi ile tespit edilmiştir.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗  
2

p + 𝑝 ∗ 𝑞
= 105 

Formülde; n: Örnek büyüklüğü. N: Popülâsyondaki pazarcı sayısı.
2

p : Oranın varyansı,r=Ortalamadan izin 

verilen hata payı (%10). Z/2: z cetvel değeri, p: İncelenen olayın meydana gelme olasılığını göstermektedir.  
Burada %99 güven aralığında (z=2.58) ve ortalamadan %10 sapma ile anket yapılacak pazar esnaf sayısı 105 
olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın ana materyali araştırma bölgesinde belediyeye kayıtlı olan ve olmayan pazar çalışanlarıyla yapılan 
anketlerden elde edilmiştir. Çalışmanın ikincil verilerini ise semt pazarlarının sorunları hakkında Türkiye’de ve 
dünyada daha önce yayınlanmış olan inceleme, araştırma, süreli yayınlar ve sempozyumlarda sunulan bildiriler 
ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi kayıtları 
oluşturmaktadır. 

2.2. Analiz Yöntemleri 

Anketlerle elde edilen verilerin değerlendirilmesinde çalışmanın amaçlarına göre farklı istatistiksel analiz 
tekniklerinden yararlanılmıştır. İki kesikli değişken (parametrik olmayan-nominal veya ordinal ölçekli değişken 
arasında ilişkinin derecesinin belirlenmesinde ki-kare (X2) analizi uygulanmıştır. İki örneklem grup arasında 
ortalamalar açısından fark olup olmadığının belirlenmesinde t- testinden yararlanılır. “t-testi bir gruptaki 
ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler. t-testinde kritik nokta 
iki’dir. t testi her zaman iki farklı ortalamayı ya da değeri karşılaştırır. Genellikle analizlerin yapıldığı SPSS 
programında üç farklı t-testi alternatifi bulunmaktadır. Bağımsız iki örnek t test, bağımlı iki örnek t testi ve tek 
örnek testi. Bunlar arasında en çok kullanılan bağımsız iki örnek t testidir. Bağımsız iki örnek t testi iki farklı 
örneklem grubunun ortalamalarının karşılaştırılmasında kullanılır.” (Kalaycı, 2014). 

3. Araştırma Bulguları 

Araştırma alanında bireylerin yaş ortalaması 39.29 yıl, günlük ortalama çalışma saatleri 13.36 saat. mesleki 
tecrübeleri ortalama 13.87 yıl, ailede birey sayısı ortalama 5.45 kişi ve ortalama aylık gelir 1081.48 TL/ay olarak 
hesaplanmıştır (Çizelge 1). 
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Çizelge1. Sosyo –demografik özellikler 

 Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Yaş 18 67 39.29 12.1 
Günlük Çalışma (Saat) 4 17 13.36 2.015 
Tecrübe (Yıl) 1 35 13.87 7.24 
Ailedeki Birey Sayısı 1 11 5.45 1.64 
Gelir (TL/ay) 700 3000 1081.48 363.468 

 

Araştırmaya katılan pazar esnafının % 46.7’si ilkokul, %24.8’i ortaokul, %21.9’u lise ve %6.7’si üniversite 
mezunudur. Bireylerin %55.2’sinin sosyal güvencesi bulunmaktadır. Pazarcıları pazarda sadece sebze veya 
meyve ya da her ikisini aynı tezgahta satışa sunabilmektedirler. Pazar esnaflarının %42.9’u sebze, %27.6’sı 
meyve ve %23.8’i ise her ikisini satmaktadır. Pazar esnaflarının %84.8’i ürünlerini halden temin ederken. %9.5’i 
kendi işletmesinden ürünü pazara getirmektedir.  Pazarlama zinciri en kısa olan, üreticiden ürünleri satın alarak 
pazara getirenlerin oranı %5.7’dir. Pazar esnaflarının %82.9’luk kısmının pazarcılık dışında herhangi bir iş 
yapmadığı tespit edilmiştir. Pazarcılar haftanın 6 gününde semt pazarlarında satış yaptıkları için bu durum 
beklentilerle örtüşmektedir (Çizelge 2). Burada dikkat çeken pazar esnafının doğrudan üreticiden alma yolunu 
pek tercih etmediği bu sektörde aracı olan hal esnaflarından alıp satış yaptığını göstermektedir. Bu nedenle 
pazara gelen ürünlerin fiyatlarında da bir artış olacağı ve bunun da tüketiciye yansıyacağı söylenebilir. 

Çizelge 2. Pazar esnafının özellikleri 

  Frekans % 

Eğitim 

İlkokul 49 46.7 
Ortaokul 26 24.8 
Lise 23 21.9 
Üniversite 7 6.7 

Soysal güvence 
Var 58 55.2 
Yok 47 44.8 

Satılan ürün 
Sebze 45 42.9 
Meyve 29 27.6 
Sebze+Meyve 25 23.8 

Ürün temin yeri 
Hal 89 84.8 
Kendi Ürünü 10 9.5 
Üretici 6 5.7 

Pazarcılık Dışı İş 
Var 18 17.1 
Yok 87 82.9 

 

Araştırma bölgesindeki pazar esnaflarının %77.1’i işlerinden memnun olduğu,%56.2’si başka bir işte asgari 
ücretle çalışmak istemediğini, %76.9’u belediye alt yapı hizmetlerinden memnun olduklarını, %90.5’i zabıtanın 
tutum ve davranışlarından memnun olduklarını, %70.5’i mevcut pazar yerlerinin semt olarak uygun olduğunu 
ve %80.0’i ise pazar yerlerinde problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Çizelge 3). 

Araştırma bölgesindeki Pazar esnaflarına göre pazar yerinin en önemli 3 sorunu pazar yerinin üzerinin açık 
olması. Su, WC problemi, ve otopark bulunmaması olarak sıralamışlardır. Pazarcılar sıcaklığın 35 ºC’nin üzerinde 
olduğu yaz ayları ile günlerin soğuk ve yağmurlu olduğu kış aylarında pazarın üzerinin açık olması satışların 
düşmesine neden olmakta ve pazar esnaflarının gelirini azalmaktadır. Pazar esnaflarının %66.7’lik kısmı su,wc 
sıkıntısı ve %33.3’lük kısmı ise otopark sorunu olduğunu ifade etmişlerdir.  Bunların yanı sıra Pazar yerlerinin 
dar olması sağlık ve hijyen sorunları gibi sorunlarda dikkat çekmektedir (Çizelge 4). 
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Çizelge 3.Memnuniyet Durumu 

  Frekans (%) 

Esnafların İşlerinden Memnun 
Olma Durumu 

Memnun Olmayan 24 22.9 
Memnun Olan 81 77.1 
Toplam  105 100.0 

Asgari Ücret İle Başka Bir İşte 
Çalışma İsteği 

İstiyorum 46 43.8 
İstemiyorum 59 56.2 
Toplam 105 100.0 

Belediye Alt Yapı Hizmetleri 
Memnuniyet Durumu 

Memnun Değilim 24 23.1 
Memnunum 80 76.9 
Toplam 104 100.0 

Zabıtanın Esnafa Karşı Tutumu 
 

Memnun Değilim 10 9.5 
Memnunum 95 90.5 
Toplam 105 100.0 

Mevcut Pazar Yerlerinden 
Memnuniyet Durumu 

Memnun Değilim 31 29.5 
Memnunum 74 70.5 
Toplam 105 100.0 

Pazar Yerlerinde Problem 
Yaşama Durumu 

Yok 21 20.0 
Var 84 80.0 
Toplam 105 100.0 

 

Çizelge 4. Pazar yerlerinin en önemli sorunları 

Sorunlar Frekans (%) 

Üzerinin açık olması 105 100.0 
Su, WC sıkıntısı 80 66.7 
Otopark sıkıntısı 50 33.3 

 

Araştırma bölgesindeki pazar esnaflarının prefabrik kabin için ortalama en az 17.86 TL, en fazla 27.39 TL ödeme 
yapabileceği hesaplanmıştır. Pazar yerlerinde yaşanan sorunlar için alternatif kalıcı çözüm olması açısından 
Pazar esnaflarının yapabilecekleri bu ödeme miktarlarının büyük önem taşıdığı söylenebilir(Çizelge 5). 

Çizelge 5. Kabin Seti İçin En Fazla Ödeme İsteği(TL) 

 Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

En Az Ödeme isteği 3 40 17.86 9.735 
En Fazla Ödeme isteği 3 50 27.39 12.539 

 

Araştırma bölgesindeki pazar esnaflarının kabin isteme durumu ile aylık ortalama geliri arasındaki ilişki ki-kare 
testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, 1. gelir grubundakilerin  %63.0’ü ve 2.gelir 
gurubunda yer alanların %43.8’i kabin istemektedirler,1. gelir grubundakilerin %37.0’si ve 2.gelir 
grubundakilerin %56.3’ünün kabin istemeyen grupta ye aldığı tespit edilmiştir. İstatistiki açıdan kabin isteği ile 
esnafların aylık gelir grupları arasında ilişki olduğu görülmektedir ve bu ilişki istatistiki açıdan anlamlıdır (p<0.10) 
(Çizelge 6). 

Çizelge 6. Prefabrik kabin isteyenler ile aylık ortalama gelir arasındaki ilişki(%) 

 Kabin istemeyen Kabin isteyen Toplam 

1.Gelir Grubu 37.0 63.0 100.0 
2.Gelir Grubu 56.3 43.8 100.0 
Toplam 42.9 57.1 100.0 
Ki-Kare Değeri (p) 3.371 (0.087) 
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İş yaşamından elde edilen kazanç işten memnun olma durumunu etkileyen en büyük faktörlerden biridir. 
Araştırma bölgesindeki pazarcıların işten memnun olma durumu ile aylık ortalama gelirleri arasındaki ilişki t 
testi ile analiz edilmiştir. Bu durumda işten memnun olma durumu ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır ve bu durum istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). Diğer bir ifadeyle geliri yüksek olan işinden 
memnun olmaktadır denilebilir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Pazar esnaflarının işten memnun olma durumu ile gelir grupları arasındaki ilişki 

  Gelir ortalaması Standart sapma 

Memnun olma durumu 
Memnun 1.136.11 430.189 
Memnun değil 897.08 356.047 

t değeri(p) -2.480 (0.015) 

4. Sonuçlar 

Türkiye geleneksel olarak semt pazarları konusunda köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptir. Bu kültür içerisinde 
Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri geçit kuşağında yer alması ve geniş ürün yelpazesi ile 
Kahramanmaraş büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. 

Köklü bir geleneksel tarihe ve kültüre sahip olan semt pazarlarının gürültü kirliliği çevre kirliliği, görüntü 
kirliliğinin yanı sıra kuruluş yerinden kaynaklanan sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması gibi kent yaşamına 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Semt pazarlarının açık havada satış yapmak, ürünleri olumsuz iklim şartlarında 
muhafaza etmek ve çabuk bozulan tarım ürünlerini sağlıklı koşullarda pazarlayamamak gibi sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada semt pazarlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre araştırma alanında bireylerin yaş ortalaması 39 yıl, günlük ortalama çalışma süresi 
13.36 saat, pazarcılık mesleğindeki tecrübe ortalama 13.87 yıl ve aylık ortalama gelir 1081.48 TL olarak tespit 
edilmiştir. 

Araştırma bölgesindeki pazarcılar ürünlerini ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebze halinden temin ederek 
pazarlama zincirini oluşturmaktadırlar. Pazarda ağırlıklı olarak sebze ve meyve üzerine satış yaptıkları ve yoğun 
bir çalışma içerisinde oldukları için pazarcılık dışında herhangi bir işte çalışmaya fırsatlarının bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Bunların yanı sıra pazarcıların işlerinden ve belediyenin çalışmalarından yüksek oranda memnun 
oldukları tespit edilmiştir. 

Semt pazarlarında üzerinin kapalı olmaması pazarcıların üzerinde durduğu çözüm bekledikleri sorunların 
başında yer almaktadır.  Özellikle sıcak, soğuk ve yağışlı aylarda pazarın üstü açık olması pazarcıların gelir kabını 
artırmaktadır. Bunun sonucunda pazara getirilen ürünler satılamamakta, tüketilmek için üretilen yaş meyve ve 
sebzeler çöpe atılmakta, israf edilmektedir. İsrafın önüne geçmek için prefabrik pazar kabinleri temin edilerek 
ürünlerin daha hijyenik şartlarda sunulması sağlanabilir. 

Pazarcıların diğer bir sorunu ise pazar yerlerinde su ve wc bulunmamasıdır. Pazarcılar pazar yerine getirdikleri 
ürünlerini yıkamak, sulamak için temiz suya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçlarını pazar yerine yakın 
camilerden veya çeşmelerden temin etmeye çalışmaktadırlar. Bu durum pazarcıların temiz şartlarda 
çalışmalarına engel olmaktadır.  Diğer öneli bir sorun ise pazar yerine yakın otopark bulunmamasıdır. Pazarcılar 
semt pazarlarına yaş meyve ve sebzeleri taşıdıkları araçlarını park edecek yer bulamamaktadırlar. Bunun yanı 
sıra pazar yerine gelen tüketiciler de alış-veriş esnasında araçlarını park edecek yer problemi yaşamakta bazen 
trafiğin tıkanmasına yol açmaktadırlar. Belediyeler pazar yerlerinin merkezi yerlere kurulumuna izin vermekte 
ancak su, wc, otopark gibi sorunları göz ardı etmektedir. Pazar yerlerinde yaşanan su,wc sorunu için mobil 
noktalar kurularak bu soruna da çözüm bulunabilir. Pazar yerlerinin biraz daha geniş olması ve belediye 
denetimlerinin daha da artırılması pazarcıların ve halkın sağlığı için faydalı olacaktır. 

Araştırmada elde edilen verilere uygulanan khi-kare analizi sonuçlarına göre pazarcıların aylık ortalama gelir 
grupları ile prefabrik kabin isteme durumu arasındaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. Pazar 
yerlerinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla Pazar yerlerinin üzeri kapatılabilir bu mümkün değilse 
prefabrik kabin setleri temin edilerek bu sorunlara çözün sunulabilir 
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Sonuç olarak pazarcıların mevcut sorunlarının çözüme kavuşması halinde hem esnaf hem de alışveriş yapan 
halk daha iyi ortamlarda güvenli sağlıklı alışveriş yapmış olacak hem de pazarcıların sosyoekonomik durumu 
daha da iyileştirilmiş olacaktır. Ayrıca pazarcıların pazarlama konusundaki eğitime tabi tutulmaları, yaş meyve 
ve sebzenin saklama koşulları, halk sağlığı gibi konularda bilgilendirilmeleri pazarcılar ve tüketiciler için faydalı 
olacaktır.  
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Abstract: Land use, referring to people’s use of the land as well as the land management applications, has entered a 
negative transformation process in the recent years that is likely to harm the life of living beings in the following century. 
The developed countries that were aware of the seriousness of the situation tried to eliminate or at least decrease such 
negative effects to minimum levels. In this context, one of the most commonly studied subjects is the change of land use, 
its applications, its usage, and the direction of the changes. This study aimed to explain the spatiotemporal change of land 
use in the province of Edirne. We tried to determine how and what types of changes occurred in the land use of the 
province of Edirne between 1990 and 2015. As the main material, Turkey Topographic Maps of 1/250.000 scale prepared by 
the General Command of Mapping (GCM) and GDEM data (Solubility: 30 m) were used. Land use maps were drawn in 
accordance with the data obtained from Land Cover (1990) classification system and Landsat 8 (24.05.2015) satellite. The 
thematic maps of the study were carried out using GIS (Geographic Information System) while the mathematical operations 
were done using the techniques based on Microsoft Excel 2010 software. The obtained findings showed that land use 
changed significantly in the province of Edirne in the last 25 years. The highest change occurred in the forest and 
scrublands. Therefore, while the forest areas increased, moor areas decreased between the relevant years. On the other 
hand, the expanding of the residential areas because of migration and rapid population growth led to not only the invasion 
of important agriculture areas, but also the appearance of unplanned residential areas. In addition, it was found that 
vineyards and orchards of the province land grew little because of the socio-economic conditions. In the other land use 
classes examined within the scope of the study, the observed changes showed decrease as the time passed. At the end of 
the study, significant spatial changes were observed in the land use pattern of Edirne. However, this change pattern 
occurred in the way that was not sustainable in some of the land use classes (settlements, barren etc.) Thus, we expect 
some land use changes in the future in a way that agriculture lands will be used for residence and the wetlands will be 
turned into agricultural fields.  

Keywords: Land use, Spatiotemporal change, Edirne. 

1. Introduction 

Land use (Somuncu et al., 2010: 108), referring to human being’s use of the land as well as the land 
management applications, has entered into a negative transformation process in the recent years that has 
harmed the life of living beings. The developed countries that were aware of the seriousness of the situation 
tried to eliminate or at least decrease it to minimum levels (Sarı & Özşahin, 2016: 14). In this context, the 
change of land use is one of the most debated subjects. In this way, the applications on the land, its usage 
types and the direction of the changes will be evaluated in an easier way (Özşahin et al., 2016: 314). The GIS 
(Geographic Information Systems) and Remote Sensing techniques have become very important in tracking and 
evaluating the land use changes.  These tools allow for a healthier and quicker data production.  

This study aimed to explain the spatiotemporal change of land use in the province of Edirne. Based on GIS and 
Remote Sensing techniques, the land use changes between 1990 and 2015 were analysed and compared to 
clarify the predictions regarding the future changes. In addition, this study is significant in that it supports 
regional planning as well as national and international tracking systems. 

2. Study Area 

The study area is the province of Edirne located in the northwest of Turkey within the Ergene Section of the 
Marmara Region (Figure 1). The province land extending roughly in north-south direction occupies an area of 
6160 km².  
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Figure 1. Location map 

The research area located in the Thrace Peninsula borders Kırklareli and Tekirdag to the east, Maritsa River to 
the west, Strandzha Mountains to the north and the Aegean Sea and Koru Mountains to the south (Figure 1). 

Having high historical and geopolitical importance, the study area has been historically exposed to intense 
human intervention (Kocaman, 2011: 1). This situation, which has caused significant land use changes, has 
escalated in recent times. The increase that happened in an uncontrollable way triggered various problems in 
the geographical surroundings, notably the wrong use of the land. For this reason, it is believed that this study 
contributes significantly to the understanding of the anthropogenic geography of both Thrace and the province 
of Edirne in the last twenty-five years. 

3. Material and Method 

The study tried to find how and what types of changes occurred in the land use of the province of Edirne 
between 1990 and 2015. The main material for the study included Turkey Topographic Maps of 1/250.000 
scale prepared by the General Command of Mapping (GCM) and GDEM data (Solubility: 30 m). Land use maps 
were drawn in accordance with the data obtained from Land Cover (1990) classification system and Landsat 8 
(24.05.2015) satellite. The land use maps for 1990 and 2015 years were created from these materials along 
with the historical research registries and up-to-date data. The thematic maps of the study were created using 
GIS (Geographic Information System) while the mathematical analyses were conducted using Microsoft Excel 
2010 software. 

4. Results and Discussion 

Determining the changes in land use classes in the province of Edirne will contribute to the analyses of the 
past, current and future situations as well as increase our understanding of the land use. In this context, the 
changes in the land use in the province are summarized in Table 1 and Figure 2. 
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Table 1. Areal distribution land use classes 

Landuse 
1900 2015 Change 

km² % km² % km² % 

Settlements 159.2 2.6 160.9 2.6 1.7 +0.03 

Irrigated land 1414.7 23.0 1460.2 23.7 45.5 +0.7 

Non-irrigated arable land 2987.0 48.5 2959.9 48.1 -27.1 -0.4 

Vineyards and orchards 14.7 0.2 14.7 0.2 0.0 0.0 

Forest lands 510.9 8.3 988.9 16.1 478.0 +7.8 

Scrublands 515.7 8.4 48.3 0.8 -467.4 -7.6 

Pastures and natural grasslands 438.3 7.1 421.7 6.8 -16.6 -0.3 

Barren 76.2 1.2 58.1 0.9 -18.1 -0.3 

Water bodies 42.8 0.7 47.0 0.8 4.2 +0.1 

TOTAL 6160 100 6160 100   

 

 

Figure 2. Distribution maps of land use classes 

The findings indicated significant land use change in the province of Edirne in the last 25 years (Table 1, Figure 
2). The highest change occurred in the forest and scrublands. While the forestlands increased (+7.8 %), 
scrublands decreased (-7.6%) in the relevant period. The increase observed in forest areas parallels the changes 
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experienced throughout Turkey. The positive changes that occurred in the recent years within the scope of 
planning and application activities had an important role on turning the scrublands into forest areas (Republic 
of Turkey the Ministry of Forestry and Water Affairs General Directorate of Forestry, 2015: 13).  

While significant growth (+0.7 %) was observed in the use of wet agricultural areas in the province of Edirne, a 
negative change (-0.4 %) was observed in dry agricultural areas (Table 1, Figure 2). These changes must have 
occurred based on the changes in dams in the field as well as the changes in product patterns. In other words, 
positive growth tendency (+0.1 %) observed in the water bodies of the field was the clearest indicator of this 
case. Similar studies carried out in the surrounding areas reported the same issue (Sarı & Özşahin, 2016a: 20). 

Small positive changes in the land use of the province of Edirne were also observed in settlements in the last 25 
years (+0.03 %) (Table 1, Figure 2). The expanding of the residential areas towards their surrounding because of 
migration and rapid population growth led to not only the invasion of important agriculture areas, but also the 
appearance of unplanned residential areas. Similar growth tendency was experienced in the other cities of the 
Thrace Peninsula (Özşahin et al., 2016: 318). 

No land use change in vineyards and orchards was observed in the province of Edirne (Table 1, Figure 2). 
However, this land class is likely to experience a growth change in the near future. These lands are expected to 
expand because the land quantity per enterprise is sufficient for both growing vegetables for household 
consumption and increasing the grape production with the newly established wine factories (Edirne Food, 
Provincial Directorate of Agriculture, Livestock 2015 Briefing Report 2017: 40). 

It was found that a negative change (-0.3%) occurred in pastures and natural grasslands in the province of 
Edirne (Table 1, Figure 2). This situation may have resulted from the fact that pasture livestock activities that 
were managed based on pastures and natural grasslands turned into barn livestock. The occurrence of a similar 
change in livestock activities had already been mentioned in studies carried out in the surrounding areas (Sarı & 
Özşahin, 2016b: 4700). 

The barren lands belong to another land class where a spatial decrease (-0.3 %) in use was observed in the 
province of Edirne (Table 1, Figure 2). These fields emerged especially with the turning of wetlands in the 
coastal regions into wet agricultural lands by drying. The wetland areas have been affected largely by the 
intense wet agricultural activities in the wetland areas of Edirne (Öterler, 2009: 5). 

5. Conclusion 

At the end of the study, it was found that significant spatial changes occurred in the land use pattern of the 
province of Edirne. The biggest change in the province land happened in forest and scrublands. The mentioned 
change occurred as a result of increase in forestlands and decrease in scrublands. Similarly, growth tendency 
was observed in wet agricultural areas of the province while decrease was observed in dry agricultural areas. 
On the other hand, the expanding of the residential areas because of migration and rapid population growth 
led to not only the invasion of important agriculture areas, but also the appearance of unplanned residential 
areas. It is foreseen that even though no change was observed in the encountered vineyards and orchards 
during the surveyed time, a significant growth will occur in the near future because of socio-economic 
conditions. The use of other land classes examined within the scope of this study showed a decreasing 
tendency. 

Overall, the change pattern in some of the land use classes in the province of Edirne occurred in a way that was 
unsustainable. Therefore, land use changes, such as using the fertile agricultural lands for residential purposes 
and turning the wetlands into agricultural areas, will emerge in the near future. 
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1. Giriş 

Günümüzde toplumsal sorunların başında açlık, yoksulluk ve kötü beslenme gelmektedir ve buna yönelik 
sorunları çözebilmek amacıyla çalışmalar ve tartışmalar sürmekte, yeni mücadele araçları aranmaktadır. Gıda 
bankacılığı sistemi de açlık ve yoksullukla mücadelede önem kazanan ve yaygınlaşan bir sistem olarak 
başvurulan bir yöntem olarak kimi ülkelerde görülmektedir.  

Temel olarak gıda bankaları, çeşitli sebeplerle gıdaya erişmekte zorluk yaşayan ya da erişemeyen bireylere gıda 
dağıtımı yapan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu çalışma Dünya’da ve 
Türkiye’de gıda bankacılığı sisteminin temellerini ortaya koyma ve bu alandaki gelişmeleri irdeleme amacını 
taşımaktadır. Bununla beraber Türkiye’deki gıda bankacılığının uygulamaları, açlık ve yoksulluğa etkileri,  
incelenecektir.  Çalışma ikincil verilere dayalı olarak planlanmıştır. Şu ana kadar ki yazında çoğunlukla gıda 
bankacılığı sisteminin faydaları ve vergisel avantajları üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada ise gıda 
bankacılığının faydalarının yanında, sistemin uygulaması, sorun ve eleştirisel düşünceleri incelenecektir. Bu 
bağlamda sistemin açlık ve yoksulluğu önlemede faydasının boyutu, işleyişindeki sorunlar ve sisteme yöneltilen 
eleştirilerin tartışılması bu çalışmada amaçlanmaktadır.  

2. Gıda Bankacılığının ve Dünyadaki Gelişimi  

Gıda bankacılığı kavramının ilk olarak 1960’ların sonunda ABD’nin Arizona Eyaletinin Phoenix şehrinde emekli 
bir iş adamı olan John Van Hengel’in fakirlere yardım amacıyla yaptığı çalışmalarla ortaya çıktığı kabul 
edilmektedir. Van Hengel fakirlere yemek dağıtan yerel bir mutfakta gönüllü olarak çalışmakta iken, yemek 
bulmak için çöp bidonlarını karıştıran yaşayan bir anneyle tanışmış ve annenin tüketilmeyen yiyeceklerin 
atılması yerine gelecekte kullanılmak üzere saklanması ve ihtiyaç sahibi olanlara verilmesi gerektiği üzerine 
konuşmalarından etkilenerek kurduğu St. Mary’s Food Bank ile modern anlamda gıda bankacılığının temellerini 
atmıştır (Sayın, 2013; Feeding America, 2017) 

Van Hengel, bir tarafta aç ve yoksul insanların, diğer taraftane son kullanma tarihi yaklaştığı, ambalajı zarar 
gördüğünden atılan/israf edilen ürünleri çevresindeki market ve üreticilerden alarak ya da bu ürünleri ücretsiz 
bir dağıtım deposuna yatırmalarını sağlamıştır (Temel İhtiyaç Derneği, 2017). ABD’de yaşanan bu gelişmelerden 
birkaç yıl sonra federal hükümet vergi reformu yaparak gıda bankacılığı hukuki bir zemine oturtmuş ve 
faaliyette bulunan kuruluşların finansal avantajlardan yararlanmasını sağlamıştır (Çankaya, 2006). 1977 yılına 
gelindiğinde, gıda bankaları ABD’nin 18 şehrinde yer almaya başlamıştır. Gıda bankalarının sayısının artmasıyla 
Van Hengel gıda bankaları için “Second Harvest” adıyla ulusal bir üst birlik oluşturmuş ve 2008 yılında bu birliğin 
ismi organizasyonun misyonunu daha iyi yansıtabilmek amacıyla “Feeding America” olarak değiştirilmiştir. 2017 
yılı itibariyle ABD’de bu organizasyona dahil 200 gıda bankası bulunmaktadır (Feeding America, 2017). 

Gıda bankacılığının Avrupa’daki gelişimi ise ABD’ye kıyasla biraz geç olmuştur. Avrupa’nın ilk gıda bankası 1984 
yılında Fransa’da faaliyete geçmiştir. 1986 yılında ise üst birlik olarak Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu (The 
European Federation of Food Banks) kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde gıda bankaları 
kurulmaya devam etmiştir. 2017 yılı itibariyle Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu’nun 23 üye ülkesi 
bulunmaktadır (FEBA, 2017) 

Gıda bankacılığının dünyadaki gelişim sürecine ilişkin önemli olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir (Çizelge 1). 
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Tablo 1. Gıda Bankacılığının Dünyadaki Gelişimi 

Tarih Olay Açıklama 

1967 İlk gıda bankasının kurulması 
Modern anlamda ilk gıda bankası “St Mary’s Food Bank” 
adıyla John Van Hengel tarafından ABD’de kurulmuştur. 

1976 ABD’de vergi reformunun yapılması 
Gıda bankaları vergi reformuyla yasal bir zemine 
oturtulmuştur. 

1979 
Gıda bankalarının bir çatı altında 
toplanması 

Gıda bankaları “America’s Second Harvest” adıyla 
toplanmıştır. 

1984 
Avrupa’da ilk gıda bankasının 
kurulması 

Avrupa’da ilk gıda bankası Fransa’da kurulmuştur. 

1986 
Avrupa Gıda Bankaları 
Federasyonu’nun kurulması 

Fransa, İspanya ve İtalya’nın kuruculuğunda Avrupa Gıda 
Bankaları Federasyonu kurulmuştur. 

2006 
Küresel Gıda Bankacılığı Ağı’nın  
Kurulması (The Global Food Banking 
Network) 

Arjantin, Kanada, Meksika, ABD ve Brezilya’da bulunan gıda 
bankaları bir araya gelerek Küresel Gıda Bankacılığı Ağı’nı 
oluşturmuşlardır. 

2007 
Gıda Bankası Liderlik Enstitüsü’nin 
kurulması ( Food Bank Leadership 
Institute) 

Gıda Bankası Liderlik Enstitüsü’nün kurulmasıyla beraber 
tüm dünyadan gıda güvencesi uzmanları, gıda sektörü 
temsilcileri ve diğer katılımcılar her yıl açlığı ve gıda israfını 
azaltabilmek ve gıda bankacılığını ilerletebilmek amacıyla 
bir araya gelmeye başlamışlardır. 

2014 
Avrupa Gıda Bankaları 
Federasyonu’nun üye sayısının 21’e 
çıkması 

Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsviçre, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, 
Portekiz, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Yunanistan; Avrupa 
Bankaları Federasyonu’na dahil olan 21 ülkeyi 
oluşturmaktadır. 

Kaynak: Sürmen ve Aygün, 2009; Sayın, 2013; FEBA, 2017; Osborne, 2014; The Global Food Banking Network, 2014; Feeding 
America, 2017. 

3. Gıda Bankacılığının Türkiye’deki Gelişimi 

Eski Türk devletlerinde ve özellikle Osmanlı Devleti’nde faaliyetleri arasında yoksullara gıda yardımları da 
bulunan çeşitli vakıflar ve sandıklar sosyal yardımlaşma kurumları içerisinde önemli yere sahip olarak, gıda 
bankacılığının ilkel örneklerini sergilemişlerdir (Özdemir ve Dura, 2010). Fakat modern anlamda Türkiye’de gıda 
bankacılığı kavram ve kapsam olarak ilk kez 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’da yer almıştır (Resmi Gazete, 2004a). 
Türkiye’de 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’da” gıda bankaları, “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her 
türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları 
vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların 
oluşturduğu organizasyonlar” olarak tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2004a). Bununla birlikte Gelir Vergisi 
Kanunu’nun ve 3065 sayılı KDV Kanunu’nun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle Gıda Bankacılığı 
faaliyetlerini destekleyecek vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemelerle gıda bankacılığı faaliyetinde 
bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamının yıllık beyanname ile 
bildirilen gelirden indirilebilme imkanı doğmuştur. Yine 2004 yılında yapılan bir düzenlemeyle gıda 
bankacılığının kapsamı genişletilmiş ve giyecek, temizlik, yakacak bağışlarının da maliyet bedeli üzerinden gider 
olarak kaydedilebileceği hükmü getirilmiştir (Resmi Gazete, 2004b). Bunun ardından 2005 yılında Belediyelere 
de gıda bankacılığı yapabilme yetkisi tanınmıştır. Tüm bu yasal düzenlemelerle gıda bankacılığı faaliyetinde 
bulunan dernek ve vakıflar ile gıda maddesi bağışında bulunan mükelleflere bazı vergi avantajlar getirilerek gıda 
bankacılığı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de gıda bankacılığı faaliyetleri, ilk olarak 2004 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın öncülüğünde 
Diyarbakır’da başlamıştır (Sürmen ve Aygün, 2009). Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, vakıf bünyesinde Gıda 
Bankacılığı Derneği’ni kurmuş ve amaçlarını “1967 senesinde ABD'de başlayan ve bugün tüm dünyada birçok 
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ülkede başarıyla uygulanan bu sistemi Türkiye’de de yaygınlaştırmak ve gıda bankacılığını açlık ve yoksullukla 
mücadelede etkili bir araç haline getirmek” olarak belirlemiştir (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2017).  Bunun 
ardından Dost Eli Derneği öncülüğünde Konya’da ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep’te 
de gıda bankaları kurulmuş ve faaliyetlerine başlamışlardır (Sayın, 2013). Yine 2010 yılında kurulan Gıda 
Bankacılığı Derneği daha sonra ismini “Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği” olarak değiştirmiş ve Destek 
Market ismini verdikleri uygulamayla Gıda Bankacılığı yapmaya başlamıştır. Destek Market sisteminde tedarikçi 
ve üretici firmalar çeşitli nedenlerle piyasa değerini yitirmiş olan kullanılabilir ürünleri bağışlamakta ve bunun 
yanında bireysel katkılar da alınmaktadır.  Destek Market’ten bölge kaymakamlıklarına bağlı sosyal yardımlaşma 
vakıfları tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri yararlanmakta, belirlenen kişilerin cep telefonuna yapacakları 
alışverişin limiti kısa mesaj ile iletilmektedir. Destek Market’e gelen kişi, normal bir alışverişteki gibi ihtiyaçları 
seçtikten sonra kasada para vermek yerine telefonuna gelen mesajı göstermekte ve bunun ardından seçtiği 
ürünlerin bedeli limitinden düşülmektedir. Bunun ardından ürünlerini alıp çıkarken Destek İnsan Kaynakları adı 
verilen ve geçimlerini sağlamaya yönelik istihdam organizasyonuna yönlendirilmekte ve burada çalışmaya 
uygun adaylarla görüşülerek onları iş sahibi yapmaya yönelik bir programa dahil edilmektedir. Destek Market, 
2015 yılında İstanbul Maltepe’de kurulmuş ve bugüne kadar 4000’in üzerinde aile Destek Market ismindeki gıda 
bankasından yararlanmıştır. Destek Market’in destekçileri arasında Carrefour, Cargill, Evyap, Barilla,  Henkel, 
Unilever, Kellogg’s, Metro gibi firmalar da bulunmaktadır  (Temel İhtiyaç Derneği, 2017). 2006 yılında kurulan 
Küresel Gıda Bankacılığı Ağı (The Global Food Banking Network) da yine Destek Market’in destekçileri 
arasındadır.  

Gıda bankacılığının Türkiye’deki gelişim sürecine ilişkin önemli olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir (Çizelge 2). 

Tablo 2. Gıda Bankacılığının Türkiye’deki Gelişimi 

Tarih Olay Açıklama 

2004 
Türkiye’de Gıda Bankacılığının Kanuna 
Girmesi ve Vergi Teşviki 

2004 yılında yürürlüğe giren 5035 sayılı “Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisive Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan 
değişikliklerle,Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek 
ve vakıflar ve gıda maddesi bağışında bulunan mükelleflere 
bazı vergisel avantajlar getirilmiştir.  

2004 
Türkiye’de ilk gıda bankasının 
kurulması 

Türkiye’de ilk gıda bankası 2004 yılında Diyarbakır’da 
kurulmuştur. 

2005 
Belediyelere gıda bankacılığı 
yapabilme yetkisinin tanınması 

2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
belediyelere gıda bankacılığı yapabilme yetkisi tanınmış ve 
aynı kanundaki düzenlemelerle yerel yönetimlerin gıda 
bankacılığına katkı yapabilmesi amaçlanmıştır. 

2010 
GBTider (Gıda Bankacılığı ve Temel 
İhtiyaç Derneği’nin kurulması) 

Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği 2010 yılında 
faaliyetine başladı. 

2015 Destek Market’in kurulması 
Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği’ne bağlı Destek 
Market, İstanbul Maltepe’de faaliyetine başladı. 

Kaynak: Yetkiner, 2004; Sürmen ve Aygün, 2009; Sayın, 2013, Temel İhtiyaç Derneği, 2017. 

4. Gıda Bankacılığına Yönelik Tartışmalar   

Gıda bankacılığı sistemi sağladığı faydalara rağmen, çeşitli eleştirilere de konu olmaktadır. Bu eleştiriler ve 
tartışmalar genellikle üç grupta toplanabilir: 

➢ Bunlardan birincisi gıda bankacılığının yaygınlaşmasının her ne kadar olumluymuş gibi görünse de 
aslında başarısızlıkların, uygulanan yanlış politikaların göstergesi olduğu ve gıda bankalarının sayısının 
artmasının yoksulluğun ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyması itibariyle istenen bir durum olmadığı ile 
ilgili eleştirilerdir. 

➢ Diğer ikinci eleştiri ise gıda bankalarına bağış yapan kişi ve şirketlerin vergi muafiyetinden 
yararlanması, gıda bankacılığını reklamını yapmak için kullanması ve gıda bankacılığının siyasi çıkarlar 
için kullanılması gibi olabilecek istenmeyen durumlara yönelik kaygıların doğurduğu sistemin işleyişi, 
denetimi ve kötüye kullanılabileceği ile ilgili eleştirilerdir. 

➢ İşletmelere sağlanılan olası diğer eleştiriler  
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İlk grup eleştiriler temel olarak gıda bankalarının açlık ve yoksulluğa çözüm olamayacağını, gıda bankalarının 
artışının övünülecek bir yanının olmadığını, kalıcı çözümlerin gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda köklü 
değişiklikler yapılması gerektiğine yöneliktir. Bu eleştirilere örnek olarak, yakın dönemde İngiltere’de gıda 
bankalarının ve gıda bankalarından yararlanan kişilerin sayılarının artmasının İngiltere’de çeşitli milletvekilleri 
tarafından protesto edilmesi gösterilebilir. Bu protestolarda gıda bankalarının sayısının artmasının ekonomik 
sıkıntı ve açlığın artmasının göstergesi olduğu dile getirilmiş, bu gelişmelerin normalleştirilmemesi gerektiği 
belirtilmiş ve gıda bankalarının sayısının artmasının hükümetin uyguladığı yanlış politikaların önemli bir 
göstergesi olduğuna yönelik eleştiriler dile getirilmiştir (BBC News 2013; Mccabe, 2016). Bu bağlamda, 
beklenmeyen gereksinimler ve olağandışı koşullar için gıda bankaları yaklaşımının benimsenebileceği ancak 
bireylerin ve toplumların karşılaştığı açlık gibi problemlerin çözümünde bütüncül, sistematik ve kararlı 
yaklaşımların öncelikli olması gerektiği ifade edilmiştir (Özdemir ve Dura, 2010).   

Gıda bankacılığına yöneltilen ikinci grup eleştiriler ise sistemin işleyişi, denetimi ve kötüye kullanım ile ilgili 
kaygılar ve görüşlerdir. Gıda bankacılığı sisteminin en zorlu yanlarından birisinin ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 
olduğu dile getirilmiştir. Bu bağlamda, belediyelerin ilçesinde bulunan ihtiyaç sahiplerini daha iyi tanıdığından 
ve kolay ulaşabildiğinden bu zorluğu giderebileceği savunulmuştur. Fakat burada eleştiri konusu olan 
durumlardan birisi, bölge belediyesinin temsil ettiği siyasi partiye göre kendi görüşünde olan ihtiyaç sahiplerini 
kayırma ve diğerlerini yok sayma riskidir (Öğüz ve Akarçay, 2015).  

Bunun dışında bağış yapan şahıs ve şirketlere vergi indirimi ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar sağlanması 
nedeniyle bunlardan yararlanmak amacıyla gıda bankacılığının istismarı ve gıda bankacılığının siyasi çıkarlar için 
kullanılabilmesi de bir diğer eleştiri konusudur. (Kızılot, 2007). Ellerinde çeşitli nedenlerle piyasaya 
sürülemeyen veya ekonomik olarak yeterli derecede etkin olmayan bağışa konu ihtiyaç fazlası gıda, giyecek, 
temizlik ve yakacak maddelerinin, kar amacı güden işletme sahiplerince vergi kanunlarında getirilen 
teşviklerden faydalanmak amacı ile gıda bankalarına yönlendirildiği ve böylece özellikle değeri düşen stoktaki 
malların eritildiği ifade edilmektedir (Yıldız, 2007). 

Vergi muafiyetlerinin büyük firmalarca keşfedilmesi ile firmaların karlılığını artırmaya hem de hayırseverlik 
şemsiyesi altında tanınırlık problemlerini çözmeye imkân tanımak için gıda bankacılığını kullanabilmesi de 
sisteme yöneltilen eleştirilerdendir.  Bu nedenle özellikle son dönemde bu amaçla birçok dernek ve vakıf 
kurulduğu ya da tüzük ve senetlerine gıda bankacılığı faaliyeti eklendiği ifade edilmiştir (Özdemir ve Dura, 
2010). Bu eleştirilerde, gıda bankacılığının farklı amaçlarla suiistimal edilebileceği ve sistemin kontrolünün 
yeterince sağlanamadığı ifade edilmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Gıda bankalarının açlık ve israfla savaşta başvurulan bir önlem olarak ortaya atılması ve bu alanda yapılanlar 
düşünüldüğünde pek çok faydasının olduğu ve çeşitli alanlarda yayıldığı görülmektedir. Sistemin yaygınlığı ve 
yararlığı, büyük ölçüde konu ile ilgili organizasyon ve ihtiyaç sahiplerinin doğru ve zamanında seçimi, ilgili 
kuruluşların güvenilirlilikleri ve denetimine bağlıdır. Uygulamanın farklılığı, gereksinimlerin ve ülkesel yapıların 
farklılığına bağlıdır.  

Gıda bankaları ancak belirli sayıda aileye ve kişiye hizmet verebilmektedir. Özellikle Türkiye için 
değerlendirildiğinde, halihazırda gıda bankalarının sayısı çok fazla değildir. Bu nedenle açlıkla ve yoksullukla 
mücadelede tek başına gıda bankalarının sayılarının arttırılması etkin bir çözüm değildir. Önemli olan açlık ve 
yoksulluğu azaltmaya yönelik sürdürülebilir politikaların uygulanması ve bu politikalardan maksimum faydanın 
elde edildiği noktada ek olarak gıda bankalarının faaliyetlerinin artırılması ve etkinliklerinin sağlanmasıdır.  

Gıda bankalarının etkinliğinin sağlanabilmesi ve gıda bankalarının kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi için ise hedef 
grupların iyi ve adil bir şekilde belirlenmesi, yardımların doğru kişilere en iyi biçimde ulaştırılması, gıda 
bankacılığı ile uğraşan derneklerin ve gıda bankalarının iyi bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Türkiye için 
değerlendirildiğinde, gıda bankalarının sağladığı faydaların yanında mevcut koşulda suiistimale açık bir profil 
çizdiği belirtilmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’de gıda bankalarına ilişkin bilgi seviyesi ve gıda bankalarının 
sayısı yüksek değildir. Türkiye’de gıda bankalarını hukuki hale getiren ve tanımlayan kanunun 2004 yılında 
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çıkmasına rağmen, aradan geçen 10 yıllık süreçte konunun bilinirliğinin çok fazla artmadığı, gıda bankalarının 
yayılımının hızlı olmadığı görülmektedir.  

 

Sonuç olarak, gıda bankalarının sayısı artsa dahi, bunların yoksulluğu ve açlığı tamamen ortadan kaldırması 
mümkün görülmemektedir. Gıda bankalarının kapasiteleri ve işleyiş sistemleri düşünüldüğünde; gıda 
bankalarını etkili mücadele araçları olarak görmekten ziyade, şu aşamada bu kurumları açlığı ve yoksulluğu 
önlemede politika tamamlayıcı unsurlar olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.  
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Özet: Dinlenme hakkı ülkemizde anayasal bir hak olarak düzenlenmiş ve yasalarla da güvence altına alınmıştır. Dinlenme 
hakkı çalışan kişinin yeme, uyku gibi en temel ihtiyaçlarının yanı sıra kendisine, ailesine, çevresine vakit ayırabilmesi için 
çalışmadan geçireceği zamana duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bu hakkın kullanılması amacıyla Türk İş Hukuku’nda 
dinlenme hakkı kapsamında düzenlenen ücretli tatil ve izinlerden hafta sonu tatili ve ulusal bayram ve genel tatiller ile ilgili 
düzenlemeler ve uygulamalar bu çalışmada yargı kararlarıyla birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Ücretli tatil ve izin 
düzenlemeleriyle, çalışılmayarak dinlenilen dönemde ücret kayıpları giderilerek işçinin dinlenmesi amaçlanmıştır. 4857 sayılı 
İş Kanunu ile bu kapsamda yapılan düzenlemeler birçok yönden önceki 1475 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemelerle 
benzer hükümler içermektedir. Bu durum söz konusu konularda yargı kararlarıyla oluşmuş içtihat düzenlemelerinin 
geçerliliğini korumasına ve uygulamada kolaylıklar sağlamasına yol açmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dinlenme hakkı, ücretli tatil, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatiller, iş hukuku 

National Holiday, General Holiday and Week Holiday Wage in Labor Law Number 
4857 

Abstract: The right of rest is regulated as a constitutional right in our country and secured by law. The right to rest has 
emerged from the need for a working person to spend time with his family and around in order to be able to spare time. In 
order to use this right, the Turkish Labor Law has made arrangements for week holiday and national holiday and general 
holidays. These regulations and practices were tried to be examined together with judicial decisions in this work. With this 
arrangement, it is thought that the wage losses are eliminated in the period in which it is not worked and the workers are 
allowed to rest. However, it is also seen that there are some contradictions in this issue both in terms of law and in practice. 
The Turkish Labor Law No. 4857 and the regulations made in this context include provisions similar to the regulations 
introduced by the Turkish Labor Law No. 1475. In this case the validity of the protection jurisprudence arrangement formed 
with the judgment and is thought to cause the application to provide conveniences. 

Keywords: The right of rest, paid holiday, week holiday, national holiday, general holidays, labor law 

Jel Codes: K31, K22, J01 

1. Giriş 

Çalışan kişinin yeme, uyku gibi en temel ihtiyaçlarının yanı sıra kendisine, ailesine, çevresine ve sosyal 
faaliyetlerine vakit ayırabilmesi için çalışmadan geçireceği zamana ihtiyaç vardır. Hem işin verimli yürütülmesi, 
hem de işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından kısıtlı zamanlarda çalışması bugün kabul 
görmektedir. Bu amaçlarla uluslararası ve ulusal alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.  

Dinlenme hakkı veya ücretli izin hakkı başlıkları altında mevzuatta yer bulan bu düzenlemelerden “Hafta Tatili 
ve Ücreti” ile “Ulusal Bayram ile Genel Tatiller ve Ücreti” iki ana başlık altında çalışmamızın konusunu 
oluşturmaktadır. Çalışmamızda ülkemizde bu konudaki düzenlemeler İş Hukukumuzun temel kaynağı olan 4857 
sayılı İş Kanunu kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmada özellikle yargı kararları ile konulara açıklık 
kazandırılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızın birinci bölümünde kavramsal olarak dinlenme hakkı ve ücretli izin hakkı incelenmiş ve bu 
konudaki hukuki düzenlemelere genel olarak değinilmiştir. İkinci bölümde hafta tatili kavramı ile birlikte hafta 
tatili ücretine hak kazanma ve hafta tatili ücretinin hesaplanması konuları yargı kararları ile çalışma ve ücret 
şekillerine göre incelenmiştir. Üçüncü bölümde “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller ile bu sürelerde ödenecek 
ücret konusunda yine bir önceki bölümde olduğu gibi yargı kararları ve çalışma ve ücret şekillerine göre 
incelenmeye çalışılmıştır.  
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2. Dinlenme ve Tatil Hakları 

2.1. Dinlenme Hakkı 

İşçinin işverene karşı ekonomik ve sosyal açıdan güçsüzlüğü ve bağımlılığı, onun işveren tarafından olumsuz 
koşullara çekilmesine müsait bir ortam oluşturabilir (Akyiğit, 2014:45). Bu nedenle işçinin çeşitli şekillerde 
işverene karşı korunması gerekir. Dinlenme süreleri de bu korumaya örnek gösterilebilir. Şüphesiz çalışanların 
belli sürelerle dinlendirilmeden sürekli çalıştırılması birçok olumsuz sonuçlar doğurur. İşçinin de her insan gibi 
çalışma yaşamından bir süre uzaklaşmaya, dinlenmeye ve ailesine, toplumsal ve kültürel etkinliklere ayıracak 
zamana ihtiyacı vardır. Ayrıca işçinin bu zamana olan ihtiyacı, işçinin sadece maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
gidermesi, yabancılaşmanın önüne geçilmesi bakımından değil işin sağlıklı olarak yürütülmesi ve verimliliği 
açısından da gerekir (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1131). 

Diğer yandan çalışılmayarak dinlenilen dönemde, ekonomik açıdan bağımlı olan isçinin izin kullanmak 
istemeyerek çalışmayı tercih etmemesi için bu dinlenme sürelerinin ücretli olması kabul edilmektedir (Güven, 
2004:196).  

2.1.1. Dinlenme Hakkının Kaynağı 

Dinlenme ve izin hakkı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda önemli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. 
Dinlenme ve izin hakkına yönelik uluslararası hukuki düzenlemeler olarak; Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri 
arasında bulunan ve 1976 yılında yürürlüğe giren Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1921 tarih ve 14 sayılı Haftalık Dinlenme Sözleşmesi (Sanayi), 1957 tarih 
ve 106 sayılı Haftalık Dinlenme (Ticaret ve Büro), 1936 tarih ve 52 sayılı Ücretli Tatil Sözleşmesi (1970 tarih ve 
132 sayılı Sözleşme ile revize), Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa Hukuku çerçevesinde 23.11.1993 tarihli Yönerge 
hükümleri  belirtilebilir (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1131; Eyrenci vd. 2014:291). 

BM sözleşmeleri arasında bulunan ve 1976 yılında yürürlüğe giren “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi”nin 7.maddesinde, bu sözleşmeye taraf devletlerin tüm işçilere en azından “dinlenme, 
boş zaman ve makul çalışma süresi ve ücretli dönemsel tatillerle resmi tatillerde ücret verilmesini” sağlayacak 
adil ve elverişli çalışma koşullarını sağlaması öngörülmüştür (Eyrenci vd. 2014:291). 

ILO’nun Türkiye tarafından da onaylanmış 14 sayılı Sözleşmesinde de hafta tatili hakkı güvence altına alınmış, 
ancak bu hakkın ücretli veya ücretsiz olacağı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Avrupa Sosyal Şartı’nın 
“Adil Çalışma Koşulları Hakkı” başlıklı 2. maddesinde sözleşme taraflarının ücretli resmi tatil ve ücretli yıllık izin 
sağlamayı üstlenecekleri hükmü getirilmiştir. Dinlenme süreleri, bir sosyal “hak” olarak, “İşçilerin Temel Sosyal 
Hakları Şartında Yasam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” başlığı altında 8. hükümde ve Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartının 31. maddesinde güvence altına alınmıştır (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1131; Sargıcı, 
2006: 55). Dinlenme sürelerinin ve bu kapsamda yıllık ücretli iznin bir  “hak” olarak düzenlenmiş olması sonucu, 
işçinin bu haktan vazgeçmesi veya hakkın kullanımını bir başkasına devretmesi geçerli sayılmadığı gibi hafta 
tatili, yıllık ücretli izin gibi dinlenme sürelerinden işçinin faydalandırılmaması işçinin iş akdini haklı nedenle 
feshine olanak sağlamaktadır. 

Ülkemizdeki düzenlemelere bakıldığında dinlenme hakkının; çeşitli yasalar yanında bizzat hukukun temel 
kaynağı olan Anayasa’da da temel hak olarak düzenlendiği görülmektedir. 1961 Anayasasında Dinlenme Hakkı 
başlığı altında 44.maddesinde  “Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir. Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli 
yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 1982 Anayasasında da 2.maddede yer alan 
cumhuriyetin temel nitelikleri arasında önemli bir yere sahip olan sosyal devlet ilkesi uyarınca işçinin 
korunmasına özel bir önem verilmiş, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlığı ile 50.maddenin son iki 
fıkrasında “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” ve “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve 
şartları kanunla düzenlenir.” Hükümlerine yer verilerek dinlenme hakkı Anayasal bir hak olarak önemini 
korumuştur.  

Konuya ilişkin başlıca diğer düzenlemeler ise; 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi 
Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve 4857 sayılı İş Kanunu ile İş Kanunu 
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benzeri düzenlemeleri ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu olarak sıralanabilir. Bunlardan başka, 
“Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük” de izinlere ilişkin düzenlemeler 
içermektedir.  

İşçinin sağlığının ve güvenliğinin korunması, kamu düzenini yakından ilgilendirdiğinden çalışma süreleri ve 
dinlenme ile ilgili İş Hukuku kurallarının oldukça katı ve emredici nitelikte olduğunu burada belirtmekte yarar 
vardır (Günay, 2004) 

2.1.2. Dinlenme Sürelerinin Ücretli Olması İlkesi 

Yukarıda bahsedildiği gibi çalışılmayarak dinlenilen dönemde, işçiye ücret ödenmezse veya bu dönemdeki ücret 
kayıpları giderilmezse, işçi izin kullanmak istemeyebilecek ve çalışmayı tercih edebilecek, bu durumda da 
çalışanlara dinlenme hakkı tanınmasında güdülen amaçlar gerçekleşemeyecektir.  

İşte bu nedenlerle, 20.yüzyılın başlarında dinlenmenin ve dinlenme dönemlerinde çalışanın kendisinin ve 
ailesinin tek geçim kaynağı olan ücret kayıplarının telafi edilmesi gereği dile getirilmiş, nihayetinde bugün 
dinlenme hakkının yanı sıra dinlenme sürelerinde işçilere ücret ödenmesi de tartışmasız bir hak olarak kabul 
edilmiştir (Güven, 2004:196).  

2.2. Ücretli Tatiller 

Ücret İş Hukukunun en önemli konusu olmakla birlikte Anayasamızda da Ücrette Adalet Sağlanması ile ilgili 
55.maddesinde “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alacaktır” hükmü ile Devlete ayrıca görevler yüklemiştir. İş Kanunu’nun 32.maddesinde de genel anlamıyla 
ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar 
olarak belirtilmiştir (Andaç, 2008:106). Öğretide ücretin bir işin veya emeğin karşılığı olarak tanımlandığı 
görülmektedir. Her ne kadar ücret, kural olarak bir işin yapılması karşılığında ödenmekle birlikte, günümüzde 
sosyal düşüncelerden kaynaklanan etkiler nedeniyle işçiye bir işin yapılmamasına rağmen bazı durumlarda ücret 
ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Kaynağı sosyal düşüncelerin oluşturması nedeniyle bu sürelerde ödenen 
ücrete “sosyal ücret” de denilmektedir (Demircioğlu ve Centel, 2012:218). 

2.2.1. Genel Olarak 

Çalışanlar açısından ücretli izinler olarak yıllık ücretli izin, yeni iş arama izni, hafta tatili izni, ulusal bayram ve 
genel tatil izinleri ve bir yaşından küçük çocuğu bulunan kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için verilen 
emzirme izni sayılmaktadır (Yelekçi, 2009:178). Bu sürelerde işin yapılmamasına rağmen ücret ödenmesi esası 
benimsenmiştir.  

2.2.2. Ücretli Tatil Kavramı 

1982 Anayasasında “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” 
hükmüne yer verilerek dinlenme hakkının ücretli olacağı açıkça öngörülmüştür. İş Kanunu da gerekli 
düzenlemeyi yaparak işçilerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde hiç bir çalışma karşılığı 
olmaksızın ücretlerini alıp dinlenmelerine olanak sağlamıştır (Çelik, 2006:332). Yine bu çalışmamızın konusu 
olmamakla birlikte İş Kanunu ile yapılan düzenlemede işçilerin yıllık izinlerde ücretli olarak dinlenmeleri 
amaçlanmıştır.  

Genel olarak tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler “Hafta Tatili”, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller” ve “Yıllık 
Ücretli İzin” başlıkları altında iş hukuku mevzuatında inceleme konusu olmuştur. Günlük ve haftalık azami 
çalışma sürelerinin ve ara dinlenmelerinin düzenlenmesiyle çalışanların günlük dinlenmelerinin yanında haftada 
tam bir gün kesintisiz dinlenmeleri gerektiği ile ulusların ortak duygu ve heyecan içinde kutladığı dini ve ulusal 
günlerden işçilerin de yararlanabilmesi ve bu günlerde dinlenmeleri genel kabul gören bir düşüncedir (Eyrenci 
vd.2014:294).  

Ücretli tatillere ilişkin mevzuat hükümleri nispi kamu düzenine ilişkin hükümler olup, işçi kabul etse dahi 
aleyhine sonuçlar doğuracak yasa hükmüne aykırı düzenleme ve uygulamalar hukuken geçersizdir (Eyrenci 
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vd.2014:294). Bu konudaki onemli bir düzenleme İş Kanununun 45.maddesidir. Bu maddede hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara aykırı olarak toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine 
hükümler konulamayacağı ve bu hususta işçilere daha elverişli haklar tanıyan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
sözleşmesi veya gelenekten doğan hakların ise saklı tutulacağı düzenlenmiştir.  

Diğer yandan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller ve yıllık ücretli izin dönemleri dışında işverenin 
çalışmayan işçisine ücret ödeme zorunluluğu bulunmamakla birlikte işverenin kendi rızası ve takdiri ile 
çalışmayan işçisine ücret ödemesini engelleyen bir düzenlemede bulunmamaktadır. 

Aksi şekilde de bir işçi, işverenin iradesi dışında ve işin icabı olmadığı halde kendiliğinden çalışmışsa ayrıca hafta 
ve genel tatil ücreti alamayacaktır (Erdiner, 2004:170). 

3. Hafta Tatili ve Ücreti 

Çalışmamızın bu bölümünde haftada tam bir gün kesintisiz dinlenmeleri gerektiği genel kabul gören bir 
düşünceden hareketle uygulama alanı bulan ücretli tatillerden hafta tatili uygulaması, hak kazanma ve çalışma 
ve ücret şekillerine göre hak edilecek ücret bakımlarından yargı kararlarıyla birlikte ele alınmıştır. 

3.1. Hafta Tatili 

Hafta Tatili uygulaması aşağıda öncelikle kavramsal olarak ele alınmış ve daha sonra da hafta tatiline hak 
kazanma bakımlarından incelenmiştir. 

3.1.1. Hafta Tatili Kavramı 

Hafta tatili, orijini itibariyle bir İş Hukuku kurumu değildir. Kökeninde dini anlayışların etkisi de bulunan hafta 
tatili uygulaması, sanayi devrimi ile birlikte yoğun çalışma temposundaki işçilerin sağlıklarının korunması ve işi 
dışında da kendisini sosyal ve kültürel açıdan geliştirmesi gibi sosyal düşüncelere de dayanmaktadır 
(Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1133; Akyiğit, 2014:342; Turan, 1993:209). Hafta tatili uygulaması 
Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar gitmektedir. 3008 sayılı ilk İş Kanunu’ndan önce 1924 yılında 
çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu (HTK) ile on bin veya on binden fazla nüfusu bulunan şehirlerdeki fabrika, 
imalathane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müesseselerin haftada bir 
gün tatil yapmaları mecburi tutulmuştur (HTK, md.1). Yine aynı kanunun 2.maddesinde yapılan düzenleme ile 
işçilerin 6 günden fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır.  

394 sayılı Kanunda, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunla değişiklik 
yapılarak Cuma günleri yerine Pazar günlerinin tatil edilmesi öngörülmüş, hafta tatilinin 35 saatten eksik 
olmamak üzere Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacağı belirtilmiştir. Hemen belirtelim ki İş Hukuku 
uygulamasında hafta tatilinin Pazar gününe gelmesi zorunlu değildir. Hafta tatili olarak başka bir günün 
kararlaştırılması geçerlidir1. Haftanın altı gününde çalışmış olan işçiye bir çalışma karşılığı olmaksızın bir gündelik 
tutarında ödenen bu ücret “hafta tatili ücreti”, haftanın çalışılmayan yedinci günü de “hafta tatili” olarak 
adlandırılmaktadır (Güven ve Aydın, 2004:197;  Güneri, 2006: 410-413). 

Hafta tatilinin haftanın günlerinden Pazar günü olduğu hukukumuzda sadece Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun’da (UBGTK) düzenlenmiş, ancak Pazar günü çalışmayı durdurma zorunluluğu HTK’da mutlak 
biçimde öngörülmüş değildir (Demircioğlu ve Centel, 2012:138; Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1135). Öyle 
ki HTK 4.madde de istisna getirilerek bazı işyerlerinin yürütülen işlerin tümü itibariyle veya kısmen Pazar günü 
de açık tutulabileceği belirtilmiştir. Ancak bunların çalışanlarının nöbetleşe olarak haftada birer gün izinli 
olmaları gerekir (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1134).  

HTK’nin 6.maddesinde, fabrika, maden ocağı ve diğer müesseselerde bekçilik, kapıcılık veya makine ve kazanları 
temizlemek, işletmek ve devamında teknik gereklilik bulunan işleri yürütmek için kısmen bazı işçilerin Pazar 
günleri dahi çalıştırılabileceği düzenlenmiştir. Ancak bu işyerlerinde de işçilere haftanın başka bir günü izin 
verme zorunluluğu düzenlenmiştir (HTK, md.6).  

 
1Bkz.Yarg.9.HD.,T.28.05.2012,1277/18541; T.20.09.2007-16795/27508. 
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Aynı şekilde postalar halinde yani vardiya düzeniyle yapılan çalışmalarda da Pazar günü vardiyalarında çalışan 
işçilere hafta içinde ve 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi hususu da hükme bağlanmıştır (HTK, 
md.6).  

Haftanın tüm günleri iş görülen bu hallerde, işçinin Pazar günü yaptığı çalışmanın diğer iş günlerindeki 
çalışmalarından herhangi bir farkı bulunmamakta, hafta arasında tatil yapılan gün o işçi açısından hafta tatili 
niteliğinde sayılmaktadır. Bu durumda işçi Pazar gününün genel hafta tatili olduğunu ileri sürerek, işe 
gelememezlik edemeyeceği gibi Pazar gününe ait çalışması için sadece bir gündelik ücret ödenmesi gerekir2 
(Eyrenci vd.2014;296; Demircioğlu ve Centel, 2012:138; Çelik, 2006:333). 

Hafta tatilinin gün olarak başlangıç ve bitiş zamanı olarak bir gece yarısından bunu izleyen gece yarısına (saat 
00’dan 24.00’e kadar) geçen 24 saatlik devrenin dikkate alınması asıldır. Ancak, gece ve gündüz sürekli olarak 
faaliyet gösterilen ve vardiyalı olarak işçi çalıştıran bir işyerinde, işçiye kesintisiz 24 saat tatil yapma olanağı 
sağlanmış olması koşuluyla, hafta tatili günü gece yarısından başka bir saatte de başlatılabilir. Yargıtay 9.Hukuk 
Dairesi üç posta halinde çalıştırılan bir işyerinde, Cumartesi günü saat 24’de vardiyaya giren işçinin Pazar günü 
saat 8’e kadar çalışmasının Pazar (hafta tatili) çalışması sayılmayacağına karar vermiştir3 (Eyrenci vd.2014:296).  
Bu işçi pazar sabahından pazartesi sabahına kadar 24 saat hafta tatilini kullanabilecektir. 

Hafta tatilinin parçalı değil, bütünlük içinde verilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle hafta tatili izni kesintisiz en az 
yirmi dört saattir. Yargıtay bir kararında, yirmi dört saatin altında bir süre hafta tatili izni verilmesi halinde 
usulüne uygun bir izin kullandırıldığından söz edilemeyeceğini belirterek, bu durumda hafta tatilini hiç 
kullanılmamış saymıştır4. Yargıtay bu kararına uygun başka bir kararında da hafta tatili gününde 1 saat bile 
çalışan işçinin, o günün tamamında çalışmış gibi hafta tatili ücretini hak edeceğini hükme bağlamıştır5. 

Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlık konularından birisi, işçilerin hafta tatili gününde çalıştırılmak 
istenmesinden kaynaklanmaktadır. Onayı alınmadan işçi hafta tatilinde çalışmaya zorlanamaz6. Hafta tatilinde 
işçinin çalıştırılmaması esas olup ona kesintisiz bir günlük dinlenme olanağı tanınması gerekirse de uygulamada 
işçiler hafta tatilinde de çalıştırılmaktadır7 (Süzek, 2012:832; Akyiğit,2008:1737). İşveren hafta tatilinde çalışma 
talebini kabul etmeyen işçiyi “haklı nedenle” (İK, md.25/II,h) tazminatsız işten çıkaramayacağı gibi, “geçerli 
nedenle” de (İK, md.18) çıkaramaz. Her ne kadar, 1475 sayılı eski İş Kanununda öngörülen idari para cezası yeni 
4857 sayılı İş Kanununda kaldırılmış ise de, hafta tatili kanununda öngörülen para cezası devam ettiğinden ve 
kanun koyucu “ulusal bayram ve genel tatil günleri için öngördüğü bu günlerde çalışıp çalışmayacağının toplu iş 
sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabileceği yolundaki bir hükme hafta tatili konusunda yer 
vermediğinden, Kanunun emredici nitelikteki bu hükmünün aksinin sözleşmelerle dahi kararlaştırılması 
mümkün değildir (Demir, 2003:75).Yine işçinin çalıştırıldığı tatil günlerinde kendisine ücret ödenmeyeceğini 
öngören anlaşmalarda geçersiz olup, işçiye çalıştığı tatil günleri için ücret ödenmesi gerekir8 
(Akyiğit,2008:1743). 

3.1.2. Hafta tatili ücretine hak kazanma 

HTK, hafta tatilinde çalışmalarını durduracak işyerlerinde çalışanlara, hafta tatili ücretlerinin ödeneceğini 
belirtmiş değildir. İş Hukuku bakımından hafta tatili uygulaması ve bu günlerde ücret ödenmesi 4857 sayılı İş 
Kanunu ile düzenlenmiştir. İş Kanununun bu konudaki düzenlemelerine bakıldığında hafta tatilinin, çalışarak 
haftalık iş süresini dolduran işçiye haftanın yorgunluğunu atıp dinlenmesi amacıyla tanınmış ücretli bir tatil 
olduğu anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 46.maddenin 1. Fıkrasında işçiye verilecek hafta tatilini, 2. 
Fıkrasında hafta tatili ücretini ayrı hükümler halinde açık ve yalın olarak düzenlemiştir. Oysa 1475 sayılı 

 
2Bkz.Yarg.9.HD, T.18.6.1974,E.1973/20266,K.1974/12804. 

3Bkz.Yarg.9.HD.,T.17.2.1975, E.74/27048, K.75/2465. 

4Bkz.Yarg.9.HD.,T.28.05.2012, 1277/18541; T.08.03.2011,E.2010/44831-K.2011/6363; T.25.05.2010-796/14544 

5Bkz.Yarg.9.HD.,T.17.12.2012, 35202/42961. 

6Bkz.Yarg.9.HD.,T.14.10.1996,E.1996/7891,K.1996/19480. 

7Bkz.Yarg.9.HD.,T.24.03.2005-1882/9550;28.03.2005-27776/10085. 

8Bkz.Yarg.9.HD.,T.26.04.1993-5786/6779. 
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Kanunun 41.maddesinin 1. Fıkrası, ücretli hafta tatilini değil, hafta tatili ücretini ön plana alan muğlak bir 
ifadeye sahipti (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1137). 

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63.maddeye göre belirlenen iş günlerinde 
çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saat hafta tatili verilir (İK, md.46).  

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir 
(İK, md.46).   

İşçinin bu ücreti alabilmesi söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere esasta iki koşula bağlanmaktadır. 

İş Kanunu Kapsamında Bulunma 

İşçinin hafta tatili ücretinden yararlanabilmesinin ilk koşulu İş Kanunu kapsamında bulunmasıdır. İş Kanunu 
kapsamında bulunmayanlar hafta tatili ücreti hakkından yararlanamazlar. İş Kanunu bakımından ücretli hafta 
tatili hakkı; HTK uygulama alanından bağımsız olarak salt İş Kanununun 4.maddesindeki istisnalar içinde yer 
almayan işyerlerinde çalışma koşuluna bağlı tutulmaktadır. Buradan da işyerinin bulunduğu yerin nüfusunun 
hafta tatilinden yararlanmak için bir koşul olmadığı görülmektedir (Demircioğlu ve Centel, 2005:137; Aktay vd. 
2009:259). 

Haftalık Normal Çalışma Süresini Tamamlama 

Hafta tatili ücretinden yararlanmanın ikinci koşulu haftanın tatilden önceki belirlenen iş günlerinde çalışarak, İş 
Kanununun 63.maddesinde belirlenen haftalık normal çalışma süresini tamamlamaktır. Bu duruma göre haftalık 
normal çalışma süresi, iş günlerine eşit dağıtılsın veya dağıtılmasın, işçi, haftanın iş günlerinde kırk beş saat 
çalışmış olmalı veya çalışmış sayılmalıdır. Yargıtay’a göre, aksi sözleşilmemişse, ücretli hafta tatiline hak 
kazanmak için haftanın en az beş işgünü kırk beş saatlik haftalık çalışma yapılmış olmalıdır9 (Mollamahmutoğlu 
ve Astarlı, 2011:1137). 

1475 sayılı İş Kanununda işçinin hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için, tatilden önceki altı iş gününde, 
günlük çalışma sürelerine uygun olarak çalışmış olması şartı aranmaktaydı. 4857 sayılı İş Kanunu getirdiği 
çalışma sürelerine ilişkin sistemle tutarlı olarak bu koşulu aramamıştır (Süzek, 2012:830; Ataman, 2003:83). 
Madde gerekçesinde bu koşulun aranmamasının nedeni olarak esnek çalışma sürelerinin mevzuatımıza kabul 
edildiği belirtilmiştir (Kaya, 2010:205). Bu düzenleme yapılmadığı takdirde yoğunlaştırılmış iş haftasından 
sonraki haftalarda, normal haftalık çalışma sürelerine göre eksik çalışma halinde işçiler hafta tatili ücretine hak 
kazanamama durumu ile karşı karşıya kalabileceklerdi (Süzek, 2012:830; Kaya, 2010:205). 

Yeni İş Kanununun 46.maddesi ile haftanın yedi günü de iş günü niteliği kazanmıştır (Oktar ve Akınbingöl, 
2003:146). Ayrıca, hafta içinde günlük çalışma sürelerinin farklı belirlenmesi, hafta tatili uygulamasını 
etkilememektedir.  

İş Kanununda, hafta tatili ücretine hak kazanmak açısından yedi günlük zaman dilimi içinde, tatil gününden önce 
63.maddeye göre belirlenen iş günlerinde fiilen çalışmış olma koşulu aranmakla birlikte; 

Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen 
kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, 

Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi 
gereken izin süreleri, 

Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık 
ve dinlenme izinleri, 

hafta tatili ücretine hak kazanmada çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı kabul edilmektedir (İK. md.46).  

Aynı şekilde zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın, haftanın bir veya birkaç gününde 
işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için 
çalışılmış sayılmaktadır (İK.md.46,f.3-4).  

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63.maddeye göre belirlenen iş günlerinde 
çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saatlik hafta tatili süresi asgari süre 
olup, haftalık iş günlerinin altı günden daha az belirlendiği işyerlerinde, hafta tatili süresi 24 saatin üstüne 

 
9Bkz.Yarg.9.HD.,T.19.09.1985, E.1985/5563,K.1985/8316; T.18.11.1988,E.1988/11542,K.1988/10951. 
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çıkabilecektir. Örneğin haftanın beş gününün iş günü kabul edildiği bir işyerinde, işçilerin günlük çalışma süresi 
(45:5=9 saat) olarak uygulanacak ve bu işçiler yedi günlük zaman diliminde 48 saat hafta tatili yapmış 
olacaklardır (Oktar ve Akınbingöl, 2003:146). 

3.2. Hafta Tatili Ücreti 

Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden 
ödenen meblağdır (Güneri, 2006: 410-413). 

Çeşitli ücret şekillerine göre tatil ücretlerinin nasıl hesaplanacağını gösteren İş Kanunun 49.maddesi “İşçinin tatil 
günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir” hükmüne yer vermektedir (Güneri, 2004:36). Bu 
hüküm, tatil ücretinin hesabında işçinin bir gündeliğinin temel alınmasını öngörmekte ve bunun içinde çalıştığı 
günlerin dikkate alınmasını istemektedir. Diğer bir anlatımla hafta tatili ücretinin son ücret üzerinden yapılan 
hesaplamaya göre değil, çalışılan dönem ücretlerine göre hesaplanması gerekir10 (Kayhan, 2007:285). 

Ücretin gündelik olarak kararlaştırıldığı durumlarda, kararlaştırılan gündelik tatil ücretini oluşturmaktadır. 
Bunun gibi, ödemenin ayda bir yapıldığı ve işçinin çalışmadığı günler için ücretinden kesinti yapıldığı durumlarda 
da işçinin tatil ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen günlük ücretidir (Centel, 1986:281).  Diğer yandan 
aylık veya haftalık ücretin sözkonusu olduğu durumlarda da tatil ücreti işçinin ay veya hafta içinde çalıştığı 
günlere göre bir güne düşen günlük ücreti olacaktır.  

Verime göre, yani parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme 
döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır (İK. md.49).  

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır (İK. md.49). 

İş Kanununda “bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, İş Kanunu’nun 24 ve 25.maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı 
sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir” yer 
verilerek geçici imkânsızlık yüzünden çalışamayan veya çalıştırılamayan işçiye hafta tatili için yarım ücret 
ödenmesini kabul etmiştir (İK. md.46, f.4).  

Diğer yandan yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti müşterilerden alınmayıp bizzat 
işverence işçiye ödenecektir (İK. md.46, f.5).Yüzde usulünde günlük ücretin işçinin ücret ödeme dönemine bağlı 
olarak ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünerek bulunması gerekir. 
Böylece yeni düzenleme eski düzenlemenin eleştirilen anlayışını terk ederek daha isabetli olmuştur (Akyiğit, 
2008:1737). 

İşçi, hafta tatili günü çalışması karşılığında artırımlı ücret yerine fazla çalışma ücretinin düzenlendiği İş 
Kanunu’nun 41.maddesi gereğince, serbest zaman da talep edebilir (Eyrenci vd. 2005:189). 

Yargıtay kararlarına göre, hafta tatilinde çalışıldığının ispat külfeti işçiye, hafta içinde bir gün izin verildiğinin 
veya ücretin ödendiğinin ispat külfeti işverene aittir11 (Demir, 2003:76). İşçinin hafta tatilinde çalıştırıldığı 
yönündeki iddialarla sıkça karşılaşılır. Konuyla ilgili Yargıtay’ın bir kararında “Hafta tatili çalışmalarının uzun bir 
süre için hesaplanması ve miktarının yüksek çıkması halinde Dairemizce son yıllarda indirim yapılması gerektiği 
istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak, hafta tatili çalışmasının takdiri delil niteliğindeki tanık anlatımları 
yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemesi gerekir” 
denilmektedir12. Tatil günü ücretine uygulanacak zamanaşımı da normal ücrete uygulanan 5 yıllık zamanaşımıdır 
(İK,md.32/son fıkra ve BK, md.126/3). 

İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan hafta 
tatillerinde tatil ücretleri,  ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden 
ödenir (İK, md.48). Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici 
iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.  

 
10Bkz.Yarg.9.HD.,T.16.10.1996.,E.1996/9767, K.1996/19601.  Bkz.Yarg.9.HD.,T.5.3.2002.,E.2001/17869-K.2002/3301. 
11Bkz.Yarg.9.HD.,T.26.04.1993-5786/6779; T.19.09.2011-1736/32234. 
12Bkz.Yarg. 9.HD.,T.28.05.2012-1277/18541;T.12.07.2010-28079/23183. 
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Tatil günü ücretinin işçinin normal ücretinin ödeneceği tarihte ödenmesi gerekir. Ücretin haftada bir veya ayda 
bir ödenmesi halinde tatil günü ücretlerinin aynı tarihte ödenmesi gerekecektir. Yıllık izin süresine denk gelen 
tatil günlerine ait ücretin de yıllık izine çıkmadan evvel izin ücretiyle birlikte ödenmesi gerekir13 (Akyiğit, 
2008:1742). 

 

3.2.1. Hafta Tatili Ücreti Hesabına Katılmayacak Ücretler 

İş Kanununun 50.maddesinde yapılan düzenlemeyle tatil ücretlerinin hesabında çıplak yani asıl ücretin temel 
alınması amaçlanmaktadır. Tatil ücretinin hesabında; fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, 
işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan 
işçilerin bu işler için aldıkları ücretler, sosyal yardımlar dikkate alınmamaktadır. Yargıtay’ın da eskiden beri bu 
anlayışta olduğu görülmektedir14. 

3.2.2. Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Hesaplanacak Ücret 

Yasalara aykırı olmasına rağmen gerek cezaların yetersiz kalması, gerekse işçilerin ihtiyaçları nedeniyle 
uygulamada işçinin haftalık normal çalışma süresini tamamladıktan sonra kendi hafta tatilinde de çalıştırılması 
ülkemizde yaygındır (Demir, 2003:75). 

Hafta tatilinde işçiye ödenecek ücretin miktarı, kendisinin hafta tatilinde çalışıp çalışmadığına göre 
değişmektedir. Hafta tatilinde çalışmayacak işçiye bir gündeliği tutarında ücret ödenmesi gerekirken, haftanın 
tatilden önceki günlerinde çalıştırılan işçi, yedinci gün de çalıştırılmak istenir ve işçi de bunu kabul ederse, 
yedinci günkü çalışmasında ödenecek ücret sorun yaratabilecek niteliktedir. İşçinin hafta tatilinden önceki 
çalışmasının toplamı 45 saati buluyorsa, hafta tatilinde yaptığı çalışma süresi, fazla çalışma olarak 
değerlendirilip hesaplama yapılmalıdır (Özcan,2016:1043). Bu durumdaki işçiye, bir iş karşılığı olmaksızın 
ödenen hafta tatili için bir gündelik ücretine ek olarak bu çalışma fazla çalışma niteliği taşıdığı için %50 artırımlı 
bir buçuk gündelikle birlikte toplam en az iki buçuk gündelik ödenecektir (Aktay vd. 2013:264; Taşkent 
vd.2012:285;Süzek, 2012:833; Kaya, 2010:205; Ekonomi, 2004:6). Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir15 (Güven 
ve Aydın, 2004: 201). Toplu iş sözleşmeleri ile bu durumlarda toplam 4 gündelik tutarına ulaşan ücret 
ödemesinin kararlaştırıldığına rastlanılmaktadır (Çelik, 2006:332). 

Daha açık bir ifadeyle, işçinin hafta tatilinden önceki çalışmalarının toplamı 45 saati buluyorsa, yani normal 
haftalık iş süresini tamamlıyorsa, hafta tatili günü için çalışmadan yasa gereği almaya hak kazandığı bir günlük 
ücretine, bir günlük çalışması karşılığında yüzde elli zamlı olarak hesaplanan bir günlük ücret, yani işçinin bir 1,5 
gündeliği daha eklenecek ve bu şekilde, hafta tatilinde çalışan işçiye o gün için toplam 2,5 gündelik ücret 
ödenmesi gerekecektir. Örneğin, işçinin gündeliği 100.-TL ise, bu işçinin hafta tatilinde çalışması halinde, 
ödenecek ücret 250.-TL olacaktır.  

Haftanın tatilden önceki yasal veya sözleşmelerle belirlenen çalışma süresi kadar bir çalışma yapılmamışsa, 
hafta tatilinde çalışan işçiye, yasal hafta tatili ücretine ilaveten, sözleşme ile belirlenen 45 saatin altındaki 
haftalık normal çalışma süresi doluncaya kadar normal ücreti; bunu aşan çalışmaları ise fazla sürelerle çalışma 
ve/veya fazla çalışma sayılarak buna uygun zamlı ücreti ödenecektir (Eyrenci vd. 2005:189; Süzek, 2012:833; 
Güven ve Aydın, 2004:201;  Özdener ve Özsoy, 2004:96). Yargıtay verdiği kararlarında hafta tatili günündeki 
çalışmanın 7,5 saati aşan kısmının fazla çalışma, 7,5 saatlik kısmının ise hafta tatili çalışması olarak hesaplanması 
gerektiğini belirtmiştir16. Örneğin işçinin haftalık çalışma süresi, sözleşme ile 45 saatin altında belirlenmiş ise, 
çalışmadan hak ettiği bir günlük ücretine ek olarak, hafta tatili günündeki çalışmasının 45 saate kadar olan 
bölümü fazla süreyle çalışma kabul edilip %25, 45 saati aşan kısmı için ise %50 zamlı ücrete hak kazanacaktır 
(Özcan, 2016:1044).  

 
13Bkz.Yarg.9.HD.,08.06.1990-3925/7031 

14Bkz.Yarg.9.HD.,T.03.11.1998-15053/6953 

15Bkz.Yarg.9.HD.,T.27.09.1984, E.1984/7043, K.1984/830; T.23.05.1996, E.1995/37960, K.1996/11745; T.22.11.2005, 
E.2005/12165, K.2005/36870. 

16 Bkz.Yarg.9.HD.,T.20.09.2011-18877/33024; t.12.11.2012-27197/37275. 
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İK, md.63, f.2 uyarınca, denkleştirme süresi içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, yasal veya 
sözleşme ile belirlenen normal çalışma sürelerini aşmış olması halinde hafta tatili günü çalışan işçinin 
çalışmasının fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma olarak sayılması gerekir (Eyrenci vd. 2005:189). 

Bu arada tatilini hafta arasındaki bir günde yapan ve bir iş karşılığı olmaksızın ücretini alan işçinin, çalışacağı 
Pazar gününün de hafta tatili olarak nitelendirilmesini ve buna göre ücret ödenmesini istemeyeceğini belirtmek 
gerekir. Çünkü hafta tatili ister Pazar isterse hafta arasındaki bir günde yapılmış olsun her iki günde de İş 
Kanununun hafta tatiline ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekecektir17(Süzek,2012:834; Mollamahmutoğlu 
ve Astarlı, 2011:1138; Centel, 1986:225; Kayhan, 2007:292). 

3.2.3. Grev Sırasındaki Hafta Tatilinde Ücret 

Grev yapan işçiye grev sırasındaki hafta tatili günü için, hafta tatili ücreti ödenip ödenmeyeceği konusunu 
burada değerlendirmek uygun olacaktır. İş Kanununun 46.maddesinde hafta tatili ücretine hak kazanabilmek 
için işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olma koşulu öngörülmüştür. 
63.madde hükmüne bakıldığında ise genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak 
belirtilmiştir. Yine İş Kanununun 46. maddesinde çalışılmış gibi hesaba katılacak günler içinde kanuni grev süresi 
sayılmamıştır.  

Bu bilgiler ışığında grev nedeniyle çalışmayan işçiye grev sırasındaki hafta tatili günü için hafta tatili ücreti 
ödenmesi mümkün olmamaktadır (Centel, 1986:218). 

3.2.4. Kısmı Süreli Çalışmada Hafta Tatili Ücreti 

Kısmi süreli çalışma İş Hukukumuza ilk defa 4857 sayılı Kanun ile girmiştir. Kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı İş 
Kanunu’nun 13’üncü maddesinde, “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir” 
şeklinde yapılmıştır. 

Kısmi süreli iş sözleşmeleri ile çalışanların İş Kanunu’nda düzenlenen hafta tatili hakkından yararlanıp 
yararlanmayacağı da tartışma konularındandır. Konuyla ilgili tereddütler, hafta tatili ücretini düzenleyen 
46.maddeden kaynaklanmaktadır (Aydemir, 2006:228). Yasa hükmüne göre hafta tatili ücretine hak 
kazanabilmek için ya tatilden önce 45 saat çalışmış olmak ya da çalışılmış gibi kabul edilen sürelerin olması 
gerekmektedir. Ancak bu konuda bazı tereddütler olsa bile İş Kanunu’nun 13.maddesinin ve 46.maddesinin 
gerekçeleri ile işçinin haftanın bir gününde rahatça dinlenebilme hakkının olması gerektiği düşüncesiyle kısmı 
süreli iş sözleşmesi ile çalışanların hafta tatili ücretinden yararlanmaları gerekir (Aydemir, 2006:228). İş 
Kanunu’nun 13.maddesinin gerekçesinde “…kısmı süreli iş süresine göre çalıştırılan bir işçi, işyerinde haftanın iki 
iş günü iş görmeyi üstlendiğinde hafta tatili ücretine hak kazanamayacak” denilmektedir. Diğer yandan hafta 
tatili ücreti başlığını taşıyan 46.maddenin gerekçesinde ise; “63.madde ile iş sürelerinde sözleşmeler ile 
esnekleşme yolu açıldığından, hafta tatilinin mutlaka 6 gün çalışmış olmasına bakılmaksızın 7 günlük zaman 
dilimi içinde en az yirmi dört saat hafta tatili verilmesi esası kabul edilmiştir.” (Oktar ve Akınbingöl, 2003:46). 

Bu gerekçelerden hareketle haftanın 6 günü aynı işverenin değişik veya aynı işyerinde kısmi süreli çalışan 
işçinin, ücretli 24 saatlik hafta tatilinden yararlanacağı, yine haftanın altı iş günü yarım gün çalışan bir işçinin, 
aynı koşullarda Pazar günü çalışmadığı halde hafta tatili ücretini hak edeceği açıktır (Eyrenci vd. 2014:81). 

Konunun daha netleşmesi bakımından örnek vermek gerekirse;  haftanın 6 günü günlük 1 saat çalışan bir işçinin 
çalışmadan geçirdiği 7. gün için 1 saatlik ücreti tutarında hafta tatili ücretine hak kazanır. Ancak haftanın bir 
günü 6 saat çalışan bir işçi hafta tatiline hak kazanamaz (Güneri, 2006: 410-413). 

 

 

 
17Bkz.Yarg.9.HD.,T.4.11.1988., E.1988/10814, K.1988/10313; 

T.06.04.1989,E.1989/2856,K.1989/3224;T.03.05.2007,E.2006/17647,K.2006/14046. 
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4. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

Ulusların ortak duygu ve heyecan içinde kutladığı ulusal, genel günleri bulunmaktadır. Böyle günlerde öncelikli 
amaç hafta tatilinde olduğu gibi yorulan işçinin dinlenmesi değil tören ve kutlamalara herkesin katılabilmesi 
amacıyla kanun koyucu ulusal bayram ve genel tatil günlerini belirleyerek, işçilere bu günlerde tatil yapma 
olanağı tanımıştır (Güven ve Aydın, 2004:201). Çalışmamızın bu bölümünde ulusal bayram ve genel tatil 
kavramları ile bu günlerde ödenecek ücret konusu çalışma ve ücret şekillerine göre incelenmiştir. 

4.1. Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller 

17.03.1981 tarihinde kabul edilen ve 19.03.1981 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2429 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda ulusal bayram ve genel tatiller ile ilgili 
uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından öncelikle ulusal bayram ve 
genel tatil kavramları açıklanacak ve daha sonrada bu günlerde ücret verilmesinin hangi esaslara göre yapılacağı 
incelenecektir. 

4.1.1. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Kavramları 

Hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil günleri olduğu hakkında İş Kanunu’nda bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil günleri 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
(UBGTK)’da belirtilmiştir. 

Bu kanunun 1.maddesinde Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününün Ulusal Bayram olduğu, yalnız bu günde 
Devlet adına tören yapılacağı, 2.maddesinde de bugünde resmi daire ve kuruluşların tatil edileceği ve özel 
işyerlerinin kapatılacağı düzenlenmiştir. Ancak 29 Ekim günü işyerlerini açık bulunduranlar için herhangi bir 
yaptırım Kanunda getirilmemiştir. Öyle ki Yargıtay verdiği bir kararında, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” 
ilkesinden hareketle, işyerini 29 Ekim günü açan kimseyi mahkûm eden ilk derece mahkemesi kararını 
bozmuştur18 (Güven ve Aydın, 2004:202; Erdiner, 2004:170). 

UBGTK 2.maddesinde ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde resmi daire ve kuruluşların 
tatil edileceği belirtilmiştir.  

Resmi bayram günleri olarak; 

a) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 

b) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 

c) 30 Ağustos Zafer Bayramı, 

Dini bayram günleri olarak; 

a) Ramazan Bayramı (3,5 gün), 

b) Kurban Bayramı (4,5 gün), 

Genel tatil günleri olarak;  

a) 1 Ocak günü yılbaşı tatili   

b) 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili 

c) 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili belirlenmiştir. 

Belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir, bu yerlerde çalışma 
yapılamaz. Buna karşılık özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunludur. 

Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde bunu izleyen Cumartesi gününün 
tamamının tatil yapılacağı hükme bağlanmıştır (UBGTK, md.2,f.2). Genel tatilin son günü olan Cuma’yı izleyen 
Cumartesi’nin böylece bir genel tatil günü değil sadece normal çalışılmayan Cumartesi olduğu kabul 
edilmektedir19 (Akyiğit, 2008:1734). 

 
18 Bkz.Yarg.2.CD.,T.17.09.1985,E.1985/6678,K.1985/6909. 

19 Bkz.Yarg.9.HD.,T.23.10.2003-17723/17653 
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Her ne kadar ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşların tatil edileceği 
belirtilmesine rağmen, bu kuruluşlardan mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların açık 
tutulabileceği da aynı yasada düzenlenmiştir (UBGTK, md.2, f.3).  

Konuya İş Kanunu açısından bakıldığında, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma “Ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde çalışma”  başlığı altında 44. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile 
kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı 
gereklidir”. Bu hükme göre iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçilerin ulusal bayram veya genel tatil 
günlerinde çalışacaklarına ilişkin bir hüküm yoksa işçiler tatil günlerinde çalışmaya zorlanamayacaktır. 
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir (Günay, 
2014:941). Buradan çıkan sonuç aynı zamanda bu günlerde işe gelmeyen işçinin iş sözleşmesinin derhal fesih 
yoluyla (İK. md.25/II) sona erdirilmesi olanağının bulunmadığıdır (Güven ve Aydın, 2004:203). 

Tersi durumlarda ise yani toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde işçinin ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çalıştırılması kararlaştırılmışsa ve işçi haklı bir neden olmaksızın çalışmazsa, işveren haklı nedenle iş 
sözleşmesini fesih yoluna gidebilecektir (Aktay vd. 2013:264). 

Öte yandan, hafta tatilinde olduğu gibi ulusal bayram ve genel tatil konusunda da işçilere tanınan hakların nispi 
emredici olduğu ve sözleşmelerle işçiler için daha elverişli hükümlerin getirilebileceği ve kazanılmış hakların 
saklı bulunduğu İK 45’de kurala bağlanmıştır. Bu durumda toplu iş sözleşmelerine veya iş akdine konulacak bir 
hükümle, işçinin genel tatil gününde çalıştırılması halinde iki gündeliğe değil örneğin üç günlük ücretine hak 
kazanacağı öngörülebilir (Süzek, 2012:836). 

4.2. Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Ücret  

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti; ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı olmaksızın, işçiye 
ödenmesi gereken ücret olarak tanımlamak mümkündür. İşçiye bu zamanlarda ücretini ödenmesine devam 
olunmasının amacı, herhangi bir gelir kaybına uğramaksızın, sosyal ve dini görevlerini yerine getirilebilmesini, 
aile üyeleriyle bir arada bulunmasını, bu yolla dinlenmesini sağlamaktır.  

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak 
kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak 
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için birisi tatil günü ücreti, diğeri çalışması karşılığı ücret olarak toplam 2 
günlük ücreti ödenir20 (İK, md.47; Kayhan, 2007:285; Akyiğit, 2014:346). 

Yukarıda belirtilen bu hükme göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, kural olarak fazla çalışma 
sayılmamaktadır. Yargıtay bir kararında, “Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalarından dolayı 
çalıştığı günlerin ücretleri bir kat fazlasıyla ödenmek gerekirken, sözü edilen günlerdeki çalışmalar için ücretinin 
bir buçuk kat fazlasıyla hesap edilip hüküm altına alınması anılan Yasa hükümlerine aykırıdır” ve başka bir 
kararında da “mahkemenin davacının genel tatil günlerinde yaptığı 11 saatlik çalışmasının tamamını fazla 
çalışma olarak kabul edip ödenen bir gündeliği nazara almayarak genel tatil günleri için davacı yararına 
gündeliğinin iki buçuk misli üzerinden ücrete müstahak olduğu kabul ve bu miktar alacağa karar vermesi kanuna 
aykırıdır”  diyerek ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmanın fazla çalışma sayılmayacağı esasını 
uygulamada da benimsemiştir21(Centel, 1986:271).   

Bu değerlendirmeler ışığında konuyu bir örnekle açıklamak mümkündür. Örneğin, bir işçinin gündeliği 100.-TL 
ise bu işçiye ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışmadığı halde 100.- TL ödenecek, ulusal bayram ve genel tatil 
gününde çalışması halinde ise ücreti %100 zamlı olarak 200.-TL ücret ödenecektir (Özdemir, 2005:112). 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. 
(İK. md.47)  

İş Kanununun 49.maddesinde  “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak 
ödenen aylık ücretli işçilere İş Kanunu’nun 46, 47 ve 48.maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak 

 
20Bkz.Yarg.9.HD.,T.13.2.1980.,E.1980/636, K.1980/1036;T.10.02.2010,E.796/K.14544; T.25.05.2010,796/14544. 

21Bkz.Yarg.9.HD.,T.8.2.1973-25181/1728 ; Yarg.9.H.D.,T.31.10.1967-8211/1154. 
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bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti 
ödenir.” hükmü ile de aylık ücretle çalışan işçilere ödenen ücretlere, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait 
ücretleri de dahil bulunduğundan hareketle aylık ücretle çalışan işçilere ulusal bayram ve genel tatil günü 
çalışmadıklarında, ayrıca bir ücret ödenmeyeceği anlaşılmaktadır. Maktu aylıklı işçilerin bir günlük ücreti, 
aylıklarının otuzda biridir22. 

Yargıtay kararlarına göre hafta tatilinde olduğu gibi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalıştığını işçinin 
ispat etmesi gerekir23.  

4.2.1. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Hesabına Katılmayacak Ücretler 

Eski 1475 sayılı İş Kanunu’ndan aynen alınan hükme göre çalışılmaması halinde ödenecek ücret, hafta tatilinde 
olduğu gibi primler, hazırlama tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımların katılmadığı çıplak 
ücrettir (Aktay vd. 2013:265). 

4.2.2. Ulusal Bayram veya Genel Tatil Günüyle Çakışan Hafta Tatilinde Ücret 

İş Kanununda ulusal bayram ve genel tatil günlerinden birinin hafta tatili gününe rastlaması halinde ve 
çalışmadığı takdirde işçiye ne ücret ödeneceği konusunda açık bir hüküm yoktur. Ulusal bayram veya genel tatil 
günüyle çakışan hafta tatili gününde (aksine bir yasal veya sözleşmesel bir kural yoksa) işçiye ayrıca ücret 
ödenmeyeceği sadece bir tatil ücreti ödeneceği hususunda Yargıtay ve doktrin birleşmektedir24 
(Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2011:1144; Akyiğit,2008:1744; Evren, 2007:60). Ulusal bayram veya genel tatil 
günüyle çakışan çalışılmayan cumartesi günü için sadece bir günlük ücret ödeneceği, ayrıca bir ücret 
ödenmeyeceği Yargıtay tarafından kabul edilmiştir (Akyiğit,2014:344; Çelik, 2006:336; Güven ve Aydın, 2004: 
203; Özdemir, 2005:112). 

Ulusal bayram ve genel tatil gününe rastlayan hafta tatili veya çalışılmayan Cumartesi günü çalışan işçiye, bu 
günde çalışması karşılığında bir günlük tatil ücretine ilave olarak bir bucuk günlük hafta tatilinde çalışma ücreti 
ile birlikte toplam iki buçuk günlük ücret ödenmesi gerekir (Demir, 2003:77; İnciroğlu, 2004:218).Yıllık izin 
zamanına rastlayan hafta tatili günleri için ayrıca tatil günü ücreti ödenir (Akyiğit,2014:344). 

4.2.3. Grev Sırasındaki Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde Ücret 

Greve rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri için, grev yapan işçilere ücret ödenip ödenmeyeceği 
konusunda aynı hafta tatilinde olduğu gibi açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışmayacak işçiye bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretinin tam olarak ödeneceği hükmünden, 
grevde bulunduğu için çalışmayan işçiye ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ödeneceği anlamı çıkarılabilirse 
de, belirtilen hükmün amacının bu olmadığı, tatil yüzünden çalışmayacak işçinin kazancındaki eksilmenin 
önlemek olduğu göz önünde bulundurularak, tatil yüzünden değil grev yaptığı için çalışmayan işçiye, ulusal 
bayram ve genel tatil ücretinin ödenmesi gerekmeyecektir (Centel, 1986:230).   

4.2.4. Kısmi Süreli Çalışmada Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 

Kısmi süreli iş sözleşmeleri ile çalışanlara, çalışmaları gereken günlerde ulusal bayram ve genel tatil günleri 
isabet ettiği takdirde ulusal bayram ve genel tatil ücreti hakkından yararlanıp yararlanamayacakları da aynı 
hafta tatili uygulamasında olduğu gibi değerlendirilmelidir.  

Kısmi süreli iş sözleşmeleri ile çalışanların, çalışmaları gereken günlere, ulusal bayram ve genel tatil günleri 
isabet ettiği takdirde İş Kanunu’nda düzenlenen ulusal bayram ve genel tatil ücreti hakkından yararlanmaları 
gerekir. Kısmi süreli çalışma düzeni içinde, çalışması gereken günlere isabet eden ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışmadığı halde o günlere ilişkin ücreti, tatil yapmayarak çalışırsa ayrıca çalışılan her gün için bir 
günlük ücreti hak edecektir (Aydemir, 2006:231; Eyrenci vd. 2014:81). 

 
22Bkz.Yarg.9.HD.,07.04.1972,E.8175,K.9416. 

23Bkz.Yarg.9.HD., 12.07.2010, 28079/23183 

24Bkz.Yarg.9.H.D.,T.18.12.1970, E. 1970/10027, K.1970/11680. 
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5. Sonuç ve değerlendirme 

Türk İş Hukukunda dinlenme hakkı kapsamında düzenlenen ücretli tatil ve izinlerden hafta sonu tatili ve ulusal 
bayram ve genel tatiller ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar bu çalışmada yargı kararlarıyla birlikte 
incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışan kişinin yeme, uyku gibi en temel ihtiyaçlarının yanı sıra kendisine, ailesine, çevresine vakit ayırabilmesi 
için çalışmadan geçireceği zamana duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkan dinlenme hakkı anayasal bir hak olarak 
düzenlenmiş ve yasalarla da güvence altına alınmıştır. Çalışılmayarak dinlenilen dönemde, işçiye ücret 
ödenmezse veya bu dönemdeki ücret kayıpları giderilmezse, işçinin izin kullanmayıp çalışmayı tercih 
edebilmesi, bu durumda da çalışanlara dinlenme hakkı tanınmasında güdülen amaçların gerçekleşememesine 
önlem olarak mevzuatımızda hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatiller, ücretli tatiller olarak düzenlenmiştir.  
Bu kapsamda bakıldığında yapılan düzenlemelerle, bu dönemdeki ücret kayıpları giderilerek işçinin 
dinlenmesine olanak sağlandığı düşünülmektedir.  

Ancak bu konuda gerek mevzuatta gerekse uygulamada bazı çelişkiler olduğu da görülmektedir. Özellikle 
işçilerin hafta tatilinde çalıştırılması yasa ile düzenlenmediği halde buna uyulmayarak çalışılması halinde, İş 
Kanununun uygulamaları ve yargı kararlarıyla da bu çalışma daha çok ücret ödenmesiyle kabul görmektedir. Bu 
sürelerde daha fazla ücret verilmesi işçinin ekonomik anlamda mağdur edilmesini önlemekle birlikte konuya 
dinlenme hakkının amacı bakımından bakıldığında eleştiri konusu olabilmektedir.  

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatiller ile ilgili 
yapılan düzenlemelerin birçok yönden önceki 1475 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemelerle benzer 
hükümler içermesi nedeniyle, bu konularda yargı kararlarıyla oluşmuş içtihat düzenlemelerinin de geçerliliğini 
korumasına ve uygulamada kolaylıklar sağlamasına yol açtığı düşünülmektedir. Yine değiştirilen haftalık çalışma 
süresi ve özellikle kısmi çalışma ile ilgili getirilen yeni düzenlemelerin ise yasa maddesi gerekçeleriyle daha 
anlaşılır hale geldiği görülmektedir. 
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Özet: İletişim teknolojilerinin son yıllardaki hızlı gelişimi sosyal, kültürel ve siyasal değişimleri beraberinde getirmiştir. 
Bireyler tüm dünya ile iletişime geçebilecek imkânlara sahip olmuşlardır. Ekonomik yaşamın çeşitli alanlarında internet 
kullanımının yaygınlaşması, bireylerin yaşam kalitelerini yükseltirken tüketicilerin davranışlarını ve alışkanlıklarını da 
etkilemiştir. İnternetin günlük hayatta yoğun ve aktif olarak kullanılması, internete erişim sağlanan cihazların ve erişim 
bağlantılarının gelişmesi sürekli internete bağlı akıllı mobil cihazları hayata geçirerek tüketicilerin alışveriş davranışlarını 
büyük ölçüde değiştirmiştir. Sosyal statünün bir göstergesi olan tüketim artık sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda 
online olarak gerçekleşmektedir. Gerçek ortamlarda alışveriş yapan insanların, mağazalarda geçirdiği vakit göz önüne 
alındığında, online olarak yapılan alışverişler daha cazip hale gelmektedir. Karşılaştırmalı fiyatlar sayesinde para tasarrufu, 
hızlı ulaşım sayesinde zaman tasarrufu, bol çeşitlilik ve web tecrübesi iyi olan şirketler tarafından tasarlanmış web siteleri 
sayesinde tam olarak ihtiyaç duyulan ürünü satın alabilme, online alışverişin tercih edilmesinde önemli etkenler olarak 
gösterilmektedir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler, tüketicileri online tüketicilere dönüştürürken, genç neslin çoğu ilk 
alışverişlerine neredeyse bir online tüketici olarak başlama noktasına gelmiştir. Bu çalışmada online alışveriş yapan 
tüketicilerin davranışları, online alışverişin bir aracı olan interneti hangi amaçla kullandıkları, online alışveriş yapma 
durumları ile online alışveriş hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için Gökçeada Meslek 
Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler 
istatistiksel olarak incelenerek, değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Online Tüketici, Online Tüketici Davranışları 

An Application on Gökçeada Professional School Students About Consumers 
Opinions on Online Shopping Behaviours 

Abstract: The rapid development of shopping center consumer communication technologies in recent years has brought 
about social, cultural and political changes. Individuals have the opportunity to communicate with the whole world. The 
widespread use of the internet in various areas of economic life has also affected the behaviors and habits of consumers 
while raising the quality of life for individuals. The intensive and active use of the Internet in everyday life, the development 
of devices that are linked to the internet, and smart mobile devices that are constantly connected to the Internet have 
changed the shopping behaviors of consumers. Consumption, which is a demonstration of social status, now takes place not 
only physically but also online. Given the time people spend shopping in real environments, online shopping becomes more 
attractive. Savings through comparative prices, time savings through fast transportation, plenty of variety, and web sites 
designed by companies with good web experience make it possible to purchase exactly what is needed, are important 
factors to the preference of online shopping. As developments in information technology have transformed consumers into 
online consumers, new generations have almost come to the point of starting as an online consumer on their first 
purchases. In this study, it was aimed to determine the behaviors of online consumers, the purpose of the usage of the 
internet as an online shopping tool, online shopping situations and opinions on online shopping. In order to achieve this 
aim, a questionnaire was applied to the students who were educated at Gökçeada Professional High School. The data 
obtained as a result of the questionnaire were examined and evaluated statistically. 

Keywords: Online Shopping, Online Consumer, Online Consumer Behavior 

1. Giriş 

Yirminci yüzyılın son dönemlerinde, bilişim teknolojilerinde görülen gelişmeler, bilgisayarları yaşamın ayrılmaz 
bir parçası haline getirmiştir. Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan bilişim teknolojisinde ortaya çıkan internet 
günlük ekonomik faaliyet alanlarında önemli değişmelere neden olmuştur  (Turan, 2008: 724).  

İnternet sayesinde coğrafi sınırlar ortadan kalkmakta, satıcı ile alıcının buluşma noktası olan pazarlar farklı bir 
boyut kazanmakta ve satıcılar tüm dünyayı tüketici kabul ederek ticari faaliyetlerini internet tabanlı sistemlere 
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dönüştürmektedir. Hızla gelişen dünyada sosyal olarak daha çok zaman geçirmek, insanlar için ihtiyaçlarını 
karşılamayı kolaylaştıran online alışverişin önemi gün geçtikçe artmaktadır (Gültaş ve Yıldırım, 2016: 35). 

Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme, bilgi toplumu olabilmenin en önemli 
koşullarından biri haline gelmiştir. Özellikle tüketicilerin kariyerine verdikleri önemin artması, hem kadın hem 
de erkeğin ikisinde çalışmasının artması zamanı doğru kullanabilmeyi önemli hale getirmiştir (İzgi ve Şahin, 
2013: 12). Zaman yönetimi; zamanın etkin bir biçimde kullanımını sağlaya n, üretkenliği arttıran ve stresi 
azaltan faaliyetler anlamına gelmektedir. Zamanı etkin bir biçimde yönetebilmek için belirli bir zaman zarfında 
alınabilecek maksimum faydanın zevk duyularak, kolayca alınması önem arz etmektedir (Küçükaltan vd., 2013: 
67). Tüketiciler günlük yaşantısının büyük birçoğunu çalışarak geçiren ve kent yaşantısının yarattığı stres 
ortamında yorulan bireyler, geri kalan zamanlarını aile ve arkadaşlarıyla birlikte geçirmek istediklerinden 
alışverişe daha az zaman ayırmakta ve dolayısıyla internet ortamında alışveriş yapmayı tercih etmektedirler 
(Demirel, 2010: 121). 

Teknolojik gelişmeler, pazarlama dünyasını etkisi altına almıştır. Günümüz firmaları, pazarda rakipleriyle 
rekabet edebilmek, kendilerini etkili tanıtabilmek, müşteriler kazanmak, sipariş almak, satışı gerçekleştirmek ve 
hedef kitlelerle karşılıklı ilişkilerini sürdürebilmek amacıyla yeni iletişim ortamı olan interneti kullanmaktadırlar. 
Böylece pazarlama dünyasına online pazarlama ve internetten alışveriş kavramları girmiştir (Silkü, 2009: 2282). 

Online alışveriş, tüketicilerin web tarayıcı kullanarak internet üzerinden satıcıdan ürün ya da hizmet satın 
almalarını sağlayan elektronik ticaretin bir biçimidir. Online alışveriş hızla gelişmekte olan bir pazarlama 
çeşididir. Online alışveriş ortamında alışveriş yapan tüketicilerin çoğu, malları ve hizmetleri satın almak, ürün 
bilgilerini toplamak hatta eğlenmek için online alışveriş yapmaktadır. Bu nedenle, online alışveriş pazarlamacılar 
ile tüketiciler arasındaki genel ilişkide önemli rol oynamaktadır (Ganapathi, 2015: 123). 

İnternetin günlük yaşamda yoğun ve aktif olarak kullanılması, internete erişim sağlanan cihazların ve erişim 
bağlantılarının gelişmesi sürekli internete bağlı akıllı mobil cihazları hayata geçirerek tüketicilerin alışveriş 
alışkanlıklarını da da büyük ölçüde etkilemiştir. Akıllı mobil cihazlarla internet üzerinden yapılan alışveriş 
kavramı ortaya çıkarak mobil perakendecilik yaygınlaşmıştır (Üster, 2015: 170). 

Online alışveriş ve online satış faaliyetleri tüketicilerin tercihlerine göre şekillenmekte ve firmalar satışlarını 
arttırmak için farklı teknikler geliştirmektedirler. Online tüketicilerin sosyal ve ekonomik yaşam standartları, 
eğitim düzeyleri, yaşları ve cinsiyeti tüketicilerin tercihlerini ve plansız tüketim davranışlarını etkilemektedir. 
Online pazarlama faaliyetleri reklam ve yeni satış teknikleri ile sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir (Tatlı ve 
Korkut, 2015: 64). 

İnternete erişim olanaklarının artması ve bağlantı hızındaki artışa bağlı olarak internetin insanlara birçok 
konuda birçok fırsat getirdiği görülmektedir (Özen ve Kaya 2013: 12). Özellikle bankacılık, günlük gazete okuma, 
radyo ve televizyon izleme, kütüphane incelemesi, üniversite eğitimi, iş başvurusu gibi birçok alanda büyük 
değişimlere neden olmuştur. Değişen tüketici ve yaşam biçimleri giderek daha fazla sayıda tüketiciyi online 
ortama çekmektedir  (Turan, 2011: 129). 

Gelişen yeni teknolojiler insan davranışını, sosyal yapıyı sürekli değiştirmekte ve yeni online çevrelere uyum 
sağlamaya yönelik değişen online tüketici davranışını güncel şekliyle  sürekli yakından izleme gerekliliği 
doğmaktadır (Uygun, vd., 2011: 374). İnternet teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler tüketicileri geleneksel 
tüketici olmaktan çıkarıp online tüketicilere dönüştürmektedir. Günümüzde genç neslin çoğu alışverişlerini 
online tüketici olarak yapmaya başaklamışlardır. 

2. Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışları 

Tüketici; kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde 
olan gerçek kişidir. Tüketicilerin toplamı hedef pazarını oluşturmaktadır. Bu nedenle, işletmenin pazara yönelik 
faaliyetlerinde temel belirleyicidir (İşler vd., 2014: 79). Pazarlama yöneticisinin denetim altına alamadığı en 
önemli çevre elemanı tüketicidir. Bunun nedeni, çevresel değişmeler önce tüketicileri etkilemektedir. Bu 
nedenle firmalar pazarlama yöneticileri tüketici araştırmalarını arttırarak, yaşanan değişimleri yakından 
izlemektedir (Çakır  vd., 2010: 88). 

İnternetin hızlı gelişimi, kolaylık ve işleyişi açısından yeni bir tüketici tipi ortaya çıkarmaktadır. Bu tüketici tipi 
geleneksel tüketici tiplerinden daha farklı özellikler taşımaktadır. Günümüzde en önemli iletişim aracı olan 
internet aracılığıyla, online alışveriş sitelerine bağlanarak satın alma ihtiyacını gideren, satın alma gücü ve satın 
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alma niyeti olan bu tüketiciler elektronik müşteri ya da kısaca e-müşteri olarak adlandırılmaktadır (İzgi ve Şahin, 
2013: 12). 

İnternetin hızla hayata girmesi, elektronik perakendeci firmalara, tüketicilerin kişisel tercih, ihtiyaç ve 
taleplerine uygun olabilecek çeşitli ürün ve hizmetlerini, daha az maliyetle ve daha kısa sürede tedarik edebilme 
kolaylığı kazandırmıştır (Üster, 2015: 170). Elektronik perakendeci firmalar daha çok internet üzerinden satış 
yapan online mağazalar olarak ortaya çıkmaktadır. İnternet üzerinden satış yapan online mağazalar, bilgisayar 
ürünleri, kitap, giyim ve aksesuar, gıda, otomobil gibi akla gelecek her türlü ürünü tüketiciye sunmaktadır (Zhou 
vd, 2007:45). Bunun yanı sıra hızla artan online alışveriş ortamı, birçok firmayı internetten pazarlama 
faaliyetlerine başlayarak, online olarak alışverişe zorlamaktadır. 

Online alışveriş hem tüketiciyi hem de firmayı tatmin edecek olan ürün, hizmet ve fikirlerin alım satımını 
kolaylaştırmak amacıyla müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesine olanak veren bir süreçtir (Tatlı ve 
Korkut, 2015: 64). Online alışveriş sürecinde, tüketiciler geleneksel alışveriş sürecinde olduğu gibi belli 
aşamalardan geçerek satın alma gerçekleştirmektedir. Ancak, online alışverişte aşamalar geleneksel alışverişe 
göre biraz daha farklıdır. Özellikle, pazar araştırması aşamasında, geleneksel alışverişte olduğu gibi tüketiciler, 
aktif olarak bilgi araştırmamakta, firmaların oluşturdukları web siteleri ile tüketicileri etkilemeye 
çalışmaktadırlar. Tüketicileri etkilemek için çeşitli kampanyalar, ödüller, fiyat indirimleri sunmakta ve dikkat 
çekici reklamlar düzenlemektedirler (Li ve Zhang, 2002: 508). 

Online tüketicilerin sayısındaki artışın, son zamanlarda İnternet kullanıcılarının sayısındaki artıştan daha fazla 
olduğu görülmüştür ve bu da, daha fazla kullanıcının İnternet üzerinden alışveriş yapmaya eğilimli olduğunu 
göstermektedir. Bu artış, yalnızca online tüketicilerin sayısında değil, bu artışa paralel olarak İnternetten 
yaptıkları alışverişin hacminde de görülmektedir (Algür ve Cengiz, 2011: 3667). Online alışveriş, tüketicilere 
çeşitli alanlarda fayda sağlasa da, tüketicilerin bir kısmı internet üzerinden alışveriş yapmaya güvenmemekte, 
bu konuda isteksiz davranıp, geleneksel alışverişi tercih edebilmektedirler (Özgüven, 2011: 48). 

Bugünkü pazar ortamında herhangi bir ürün satın almak isteyen tüketiciler farklı fiyat, marka ve özelliklerde 
birçok ürün çeşidiyle karşılaşmaktadır. Bu alternatifler arasından kendi ihtiyaç, değer, beklenti ve alışkanlıkları 
doğrultusunda bir seçim sürecine girerek satın alma kararı vermektedirler. Tüketici değişik ihtiyaç 
düzeylerindeki ürünleri satın alırken, farklı boyutlardaki alışveriş alışkanlıkları, bir takım tutumları, davranışları, 
içgüdüsel satın alma alışkanlıkları gibi özelikler satın alma davranışını etkilemektedir (Erkmen ve Yüksel, 2008: 
684).  

Tüketici davranışı; kişilerin, bireylerin ya da organizasyonların kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmek için 
kullanacakları ürün, hizmet, deneyim ya da fikirlerin, seçilmesi, kullanılması ve değerlendirilmesi süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Tüketici davranışları; güdülenmiş, çeşitli faaliyetlerden oluşan, karmaşık, çevre 
faktörlerinden etkilenen, farklı rollerle ilgilenen, kişilere göre farklılık gösteren, sürece yayılmış davranışlardır 
(İlban vd., 2011: 65). 

Tüketici davranışlarının incelenmesi, özellikle pazar fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Tüketici istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi, hedef kitlenin seçilmesi ve bu 
hedef kitleye yönelik olarak gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinin başarısında büyük rol oynamaktadır 
(Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009.437). Bu nedenle firmalar kendilerini tüketicilere sık sık hatırlatmaları 
gerekmektedir. Bunun için firmalar tüketicilerin zamanlarını en çok geçirdikleri yerlerden olan interneti bir araç 
olarak kullanarak internet ortamında pazarlama faaliyetleri yürütmelidirler. Böylece daha çok tüketiciye daha 
kısa sürede ulaşarak tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmaktadır (Gültaş ve Yıldırım, 2016: 33). 

3. Uygulama 

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin online alışverişin bir aracı olan interneti hangi amaçla kullandıkları, 
online alışveriş yapma durumları ile elektronik alışveriş hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Gökçeada Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma Gökçeada 
Meslek Yüksekokulunun farklı bölümlerinden 126 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmada, birincil veri kaynakları 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak elektronik anket yönetimi kullanılmıştır. Araştırmada, Hüsne Demirel 
tarafından oluşturulan ve“Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri” çalışmasında 
uygulanmış olan anket kullanılmıştır. Anket çalışması, demografik özelikler, internetin ne ifade ettiği, internet 
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kullanma amaçları, elektronik alışveriş uygulamaları, elektronik alışveriş yapma sıklığı, elektronik alışverişte 
satın alınan ürün türleri ve elektronik alışveriş hakkındaki görüşler üzerine hazırlanan ifadelerden oluşmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1. Demografik özellikler 

Şekil 1’de görüldüğü gibi araştırmanın katılımcılarını  %61.9 (78) kadın, %38.1 (48) ise erkekler oluşturmaktadır.  
Katılımcıların yaşı incelediğinde %92.9’u (117) 18-24 yaş grubu, %4.8’i (6) 24-35 yaş grubu, %1.6’sı (2) 35 yaş 
üstü ve %0.8’i (1)18 yaş altından oluşmaktadır. 

Tablo 1.  Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İnternetin Ne İfade Ettiği 

İfadeler 
Kadın 

78 
         Erkek 
            48  

 

Sayı %          Sayı % 

Tüm dünyadan haberdar olabilme 39  %50 31 %64,58 

Haberleşme aracı 45   %57,69 27 %56,25 

Öğrenme ve öğretme ihtiyacını karşılama 12  %15,38 9 %18,75 

İleri teknoloji 20  %25,64 15 %31,25 

Alışverişin kolay yolu 24  %30,77 11 %22,92 
Reklam yapılan yer 8  %10,26 8 %16,67 
Zaman  kaybı - - - - 

Çocuklar için sakıncalı bir şey 9  %11,54 7 %14,58 

 

Tablo 1’de öğrenciler için internetin ne ifade ettiği incelenmiştir. Araştırma sonucunda  kız öğrenciler interneti 
en çok  “haberleşme aracı”  olarak düşünmektedir. Erkek öğrenciler interneti en çok “tüm dünyadan haberdar 
olabilme” olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca kız öğrenciler interneti en az “reklam yapılan yer” olarak ifade 
ederken, erkek öğrenciler ise interneti  en az “çocuklar için sakıncalı bir şey” olarak görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 2.  Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İnterneti Kullanma Amaçları 

İnternet kullanım amacı Kadın Erkek 

Araştırma yapma 53  %67,95 32  %66,67 
E-posta yollama-okuma 18 %23,08 16  %33,33 

Chat/sohbet yapma 56 %71,79 35  %72,92 

Müzik dinleme 40 %51,28 24   %50 
Dergi gazete okuma 10 %12,85 16  %33,33 

Oyun oynama - - - - 

Elektronik alışveriş yapma 24 %30,77 20  %41,67 

TV yayınlarını izleme - - - - 
Elektronik bankacılık işlemleri yapma 23 %29,49 7 %14,58 

 

İnternet kullanım amacına bakıldığında, kız ve erkek öğrencilerin interneti en çok aynı amaç 
için kullandıkları görülmektedir. Öğrenciler interneti en çok “chat/sohbet yapmak” amaçlı 
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kullanmaktadır. Diğer taraftan kız öğrencilerin interneti en az “dergi, gazete okuma” amaçlı 
kullanmakta olduğu,  erkeklerin ise interneti en az “elektronik bankacılık işlemleri yapma”  
amaçlı kullanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Elektronik Alışveriş Uygulamaları 

Uygulamalar 
Kadın 

Hayır – Evet 
Erkek 

Hayır – Evet 

İnternete hiç bağlanmadım 65 %83,33   13 %16,67 36  %75 12 %25 

İnternette dolaşırım, internette 
alışveriş yapıldığını da bilirim ancak 
cesaret edip alışveriş yapmadım 

63   %80,77 15 %19,23 36  %75 12 %25 

Satın alacağım ürün ya da hizmetlerle 
ilgili bütün bilgileri internetten 
alıyorum ancak ürünü mutlaka gidip 
dükkandan/mağazadan alıyorum 

47    %60,26 31 %39,74 32  %66,67 16 %33,33 

İnternetten alışveriş yapıyorum ancak 
çok nadir ya da çok küçük meblağlarda 

23   %29,49 55 %70,51 23  47,92% 25 %52,08 

Mümkün olan her türlü alışverişi 
internetten yaparım 

64    %82,05 14 %17,95 37  %77,08 11 %22,92 

 

Tablo 3’e bakıldığında, kız öğrencilerin %16,67’si internete hiç bağlanmadığını, %19,23’u internette 
dolaştıklarını fakat internetten alışveriş yapmaya cesaret edemediklerini, %39,74’u satın alacakları ürün ya da 
hizmetlerin bütün bilgilerini internetten aldıklarını fakat satın almak için dükkana/mağazaya 
gittiklerini, %70,51’i internetten nadir yada küçük meblağlarda alışveriş yaptıklarını, %17,95’i mümkün oldukça 
her türlü alışverişi internetten yaptıklarını belirtmiştir. Erkek öğrencilerin ise, %25’i internete hiç bağlanmadığını 
ve internetten alışveriş yapmaktan korkuturlarını, %33,33’ü satın alacakları ürün ya da hizmetler için bütün 
bilgileri internetten aldıklarını fakat ürünleri satın almak için dükkanları /mağazaları kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin %52,08’i internetten alışveriş yaptıklarını ancak çok nadir ya da çok küçük 
meblağlarda olduğunu belirtirken,  erkek öğrencilerin %22,92’si mümkün olan her türlü alışverişi internetten 
yaptıklarını belirtmişlerdir 

Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Son Bir Ayda Elektronik Alışveriş Yapma  Sıklıkları  

Sıklık Kadın Erkek 

Hiç 13  %16,67 7  %14,58 
Bir defa 19  %24,36 10  %20,83 

İki – üç defa 36   %46,15 21  %43,75 

Haftada bir ya da daha sık 10   %12,82 10  %20,83 

 

Öğrencilerin internetten alışveriş yapma sıklığı incelediğinde, kız öğrencilerin %16,67’si, erkek öğrencilerin 
ise %14,58’i son bir ayda internetten hiç alışveriş yapmadıklarını belirtmişlerdir. Kız öğrencilerde son bir ayda 
internetten alışveriş yapma oranları ayda bir defa %24,36 oranında iken erkek öğrencilerde son bir 
ayda  %20,83 oranında olmuştur. Öğrencilerin internetten alışveriş yapma sıklıkları ise, son bir ayda en çok  iki- 
üç defa olmuştur. 

Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Elektronik Alışverişte Satın Aldıkları Ürün Türleri  

 Kadın Erkek 

Kitap 28   %35,9 15  %31,25 
Seyahat biletleri 39  % 50 31  %64,58 
Tiyatro ve sinema biletleri 8  %10,26 12  %25 
Elektronik eşya 10  %12,82 17  %35,42 
CD, kaset 3  %3,85 2  %4,17 
Kıyafet 64  %82,05 34  %70,83 
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Bilgisayar programları 4  %5,13 10  %20,83 
Yiyecek 4  %5,13 9  %18,75 
Bilgisayar - - 1  %2,08 
Oto aksesuarları 1  %1,28 7  %14,58 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin elektronik alışverişte en fazla kıyafet (kız=%82,02 erkek=%70,83) satın 
aldıkları görülmektedir. Kız öğrenciler internetten alışverişte en az oto aksesuarları  satın almakta oldukları,  
bilgisayar ise hiç satın almadıkları gözlemlenirken,  erkek öğrencilerin  ise internetten alışverişte en az bilgisayar 
satın aldıkları belirlenmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri 

E-alışveriş ile ilgili ifadeler Kadın Erkek 

E-alışveriş kolay ve zahmetsizdir 

Katılıyorum 51 %65.38 27 %56.25 

Karasızım 14 %17.95 9 %18.75 

Katılmıyorum 13 %16.67 12 %25 

Kısa zamanda yapılarak zaman tasarrufu sağlar     
Katılıyorum 45 %57.69 31 %64.58 
Karasızım 18 %23.08 6 %12.5 
Katılmıyorum 15 %19.23 11 %22.92 

Ürünler ve hizmetler hakkında çok kolay bilgi edinilir ve 
karşılaştırma olanağı sağlanır 

  

Katılıyorum 44 %56.41 30 %62.5 

Karasızım 23 %29.49 11 %22.92 
Katılmıyorum 10 %12.82 7 %14.58 

Günün 24 saati kesintisiz alış veriş yapılabilir   

Katılıyorum 48 %61.54 30 %62.5 

Karasızım 5 %6.41 7 %14.58 

Katılmıyorum 25 %32.05 11 %22.92 

Güvenli değildir   

Katılıyorum 7 %8.97 5 %10.42 
Karasızım 20 %25.64 32 %66.67 
Katılmıyorum 13 %16.67 11 %22.92 

Sadece kredi kartı ile yapılabilir   
Katılıyorum 5 %6.41 5 %10.45 
Karasızım 31 %39.74 23 %47.92 
Katılmıyorum 42 %53.85 20 %41.67 

Satın alınmak istenen ürüne dokunma hissetme olanağı 
sağlamadığından pek tercih edilmez 

  

Katılıyorum 16 %20.51 18 %37.5 
Karasızım 41 %52.56 19 %39.58 
Katılmıyorum 21 %26.92 11 %22.92 

Sipariş edilen ürün ile teslim edilen ürün farklı olabilir   
Katılıyorum 27 %34.62 20 %41.67 
Karasızım 34 %43.59 17 %35.42 
Katılmıyorum 17 %21.79 11 %22.92 

Geleneksel alışverişe göre zevksizdir   
Katılıyorum 22 %28.21 23 %47.92 
Karasızım 28 %35.9 23 %47.92 
Katılmıyorum 28 %35.9 12 %25 

Piyasada bulunamayan ürünler bulunabilir    
Katılıyorum 42 %53.85 31 %64.58 
Karasızım 19 %24.36 10 %20.83 
Katılmıyorum 
 

17 %21.79 7 %14.58 
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Ürünlerin fiyatı piyasaya göre daha uygun     
Katılıyorum 42 %53.85 30 %62.5 
Karasızım 23 %29.49 10 %20.83 
Katılmıyorum 13 %16.67 8 %16.67 

Fazla bilgisi olmayan kişiler tarafından tercih edilmez     
Katılıyorum 31 %39.74 29 %60.42 
Karasızım 29 %37.18 13 %27.08 

Katılmıyorum 18 %23.08 6 %12.5 

Yasal düzenlemeler yeterli değildir     
Katılıyorum 19 %24.36 22 %45.83 
Karasızım 38 %48.72 18 %37.5 
Katılmıyorum 21 %26.92 8 %16.67 

Yeni ürün ve hizmetler hakkında daha çabuk bilgi sahibi olunur     
Katılıyorum 55 %70.51 33 %68.75 
Karasızım 9 %11.54 10 %20.83 
Katılmıyorum 14 %17.95 5 %10.42 

 

Tablo 6’da, öğrencilerin elektronik alışveriş hakkındaki görüşlerini incelemek için elektronik alışverişin olumlu ve 
olumsuz yanlarına katılıp katılmama durumları incelenmiştir. Kız öğrencilerin %65.38’i erkek öğrencilerin 
ise %56.25’i internetten alışverişin kolay ve zahmetsiz olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin %57.69’u, erkek 
öğrencilerin ise %64.58 internetten alışveriş ile alışverişin kısa zamanda yapılarak zaman tasarrufu sağladığını, 
kız öğrencilerin, %56.41, erkek öğrencilerin %62.5’i ürünler ve hizmetler hakkında çok kolay bilgi edindiklerini 
ve internetin ürünlerle ilgili karşılaştırma olanağı sağladığını belirtmiştir. “Günün 24 saati kesintisiz alış veriş 
yapılabilir”, “Güvenli değildir”, “Sadece kredi kartı ile yapılabilir”, “Satın alınmak istenen ürüne dokunma 
hissetme olanağı sağlamadığından pek tercih edilmez”, “Geleneksel alışverişe göre zevksizdir”, “Piyasada 
bulunamayan ürünler bulunabilir”, “Ürünlerin fiyatı piyasaya göre daha uygun”, “Fazla bilgisi olmayan kişiler 
tarafından tercih edilmez”, “Yasal düzenlemeler yeterli değildir”, “Yeni ürün ve hizmetler hakkında daha çabuk 
bilgi sahibi olunur”, ifadelerin sırasıyla kız 
öğrencilerde; %61.54, %8.97, %6.41, %20.51, %34.62, %28.21, %53.85, %53.85, %39.74, %24.36,ve %70.51’dir, 
erkeklerde ise; %62.5, %10.42, %10.45, %37.5, %41.67, %47.92, %64.58, %62.5, %60.42, %45.83, %68.75’dir.  
İnternetten alışverişin olumlu yanlarına katılan kız öğrencilerin oranı erkek örgencilerden daha fazla olduğu, 
internetten alışverişin olumsuz yönlerine katılan erkek öğrencilerin oranının kız öğrencilerin oranından daha 
fazla olduğu görülmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Üniversite öğrencilerinin online alışverişin aracı olan interneti hangi amaçla kullandıklarını, elektronik alışveriş 
yapma durumları ile online alışveriş hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda: 

➢ Öğrencilerin interneti en çok chat/sohbet yapmak” amaçlı kullanmakta oldukları,  

➢ Kız öğrencilerin interneti en az “dergi, gazete okuma” amaçlı kullanmakta olduğu,  erkeklerin ise 
interneti en az “elektronik bankacılık işlemleri yapma”  amaçlı kullanmakta olduğu, 

➢ Öğrencilerin son bir ayda en çok 2 3 defa internetten alışveriş yaptığı, son bir ayda kız öğrencilerin 
erkek öğrencilerden göre daha sık internetten alışveriş yaptıkları, 

➢ Öğrencilerin internetten alışverişte en fazla kıyafet aldıkları, bunu seyahat biletleri, kitap, elektronik 
eşya,  tiyatro ve sinema biletleri, bilgisayar programları, yiyecek, oto aksesuarı, CD, kaset, bilgisayar 
izlemektedir. 

➢ Elektronik alışveriş ile ilgili olumlu görüşlere katılan erkek öğrencilerin oranının kız öğrencilerden daha 
fazla, olumsuz görüşlere katılan kız öğrencilerin oranının erkek öğrencilerin oranından daha fazla 
saptanmıştır. 
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➢ İnternetten alışverişin olumlu yönlerine katılan kız öğrencilerin oranı erkek örgencilerden daha fazla 
olduğu, internetten alışverişin olumsuz yönlerine katılan erkek öğrencilerin oranının kız öğrencilerin 
oranından daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırma bulguları sonucunda; “İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin görüşleri, tutumlarına yönelik yapılan 
araştırmalar incelendiğinde eskiye oranla tüketicilerde online alışveriş yapma oranının arttığı gözlemlenmiştir. 
Tüketiciler internetten alışverişin zaman tasarrufu sağladığını, ürünleri daha ucuza alıp, ürünler arasında 
karşılaştırma yapabileceklerini ve ürünlere zahmetsizce daha kolay ulaşabildiklerini düşünmektedirler. Yapılan 
araştırmada internette en çok satın alınan ürünün kıyafet olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni de 
Gökçeada’nın küçük bir yer olması kıyafet konusunda yetersiz kalması, modayı takip eden genç tüketicilerin 
alışverişte interneti en iyi araç olarak kullanmaları gösterilebilir. Günümüz tüketicisi göz önüne alındığında 
firmaların internetten pazarlamaya daha fazla önem vermeleri, internetten alışverişi engelleyen güvenlik 
problemlerinin ortadan kaldırılması, internet sitelerinde kapıda ödeme seçeneğinin arttırılması, internetten 
alışveriş konusunda görsel ve yazınsal alanda tanıtımın ve reklamların arttırılması önerilebilir. 
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Rusya İle Ülkemiz Arasında Yaşanan Uçak Krizi ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
Turizm Sektörü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi 
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Özet: Türkiye jeopolitik konumu, uzun sahil kıyıları ve turistleri cezbeden makul fiyatları nedeniyle turizm sektöründe komşu 
ülkelere nazaran daha iyi bir konuma sahiptir. Ulusal gelir kalemleri içerisinde turizm gelirinin payı yadsınamayacak kadar 
önemlidir. Dolayısıyla ekonomik ödemeler dengesine de katkısı olmaktadır. Bacasız fabrika olarak adlandırılabilecek bir 
sektör olduğu söylenebilir. Yeni yatırım olanakları oluşturarak, istihdama katkı sağlayan ve hammadde sorunu olmayan bir 
sektördür. Turistlerin bir ülkeye giderek ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için kişisel ekonomik refahlarının yanında 
gidecekleri ülkelerde ki sosyal ortam, can ve mal güvenliği, özgürlük ve adalet gibi olgular da büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye seyahat acentaları birliğinden (TURSAB) alınan verilere göre Türkiye’ de faaliyet gösteren turizm işletmesi belgesine 
sahip tesis sayısı 2015 yılı itibariyle 3.309, oda sayısı 404.462, yatak kapasitesi ise 850.089 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu 
sektörün istihdam ve yatırım olarak büyük paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmamızda 17-25 Aralık 2013 tarihi ile 
başlayan ülke üzerinde oynanan oyunlar, 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında Türk F16’lar ile düşürülen Rus uçağı ile 
devam etmiş ve 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ile bir kez daha ülke gündemini değiştirmiştir. Yapılan bu 
çalışmada 24 Kasım Rus uçak krizi ile 15 Temmuz darbe girişiminin turizm sektörüne yapmış olduğu ekonomik darbenin 
karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, 24 Kasım, Rus uçak krizi, Turizm sektörü 

Between Russia And Our Country The Plane Crisis and July 15 Impact Initiativ 
Comparative Analysis Of Tourism Sector Impacts 

Abstract; Turkey has a better position in tourism sector compared to neighboring countries due to its geopolitical position, 
long coastline and reasonable prices attracting tourists. The share of tourism income in national income items is so 
important that it can not be denied. Therefore, it contributes to the balance of economic payments. It can be said that it is a 
sector that can be called as a factory without a flue. It is a sector that contributes to employment by creating new 
investment opportunities and does not have a problem with raw materials. In order for tourists to go to a country and 
contribute to the economy, the social environment, life and property security, freedom and justice in the countries where 
they will go along with their personal economic prosperity are also of great importance. 

According to the Turkish Travel Agents Association (TURSAB), the number of establishments with tourism document 
operating in Turkey has reached 3.309, the number of rooms 404.462 and the bed capacity 850.089 as of 2015. It is 
understood that this sector has a large share in employment and investment. Games played on the country starting with 
17-25 December 2013 in this work continued with the Russian plane lowered with Turkish F16s on the border of Syria on 
November 24, 2015 and once again changed the country agenda with the coup attempt on 15 July 2016. In this work, a 
comparative analysis of the economic coup d'etat of the 24 November Russian aircraft crisis and the 15 July coup attempt 
against the tourism sector will be conducted. 

Keywords: July 15, November 24, Russian aircraft crisis, Tourism sector 

1. Giriş 

Turizm sektörü ulusal ekonomiye katkı sağlayan en önemli girdilerden biridir. Döviz getirici bir faaliyet 
olmasından dolayı devletin teşvik sağladığı sektörler arasında bulunmaktadır. Turizm döviz girdisini arttırarak 
yeni yatırımlar, teşvikler ve istihdam sağlayıcı özellikleri nedeniyle ulusal ekonominin can suyu olduğu 
söylenebilir. Uluslararası milletlerin kültürel ve toplumsal iletişimini sağlayarak, vatandaşları ve ülkelerin 
çıkarlarını bütünleştirici etkiye sahip olmaktadır. Ulusal barışın ve ticari ilişkilerin korunmasında büyük bir payı 
olan sektördür. Türkiye kıyı şeridi olarak 7.200 km’lik bir alana sahip olduğu için Türk ekonomisinin de 
vazgeçilmez temel taşlarından birisidir.  

Turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu 
bir konudur. Türkiye, coğrafi konumu itibari ile eski dünya kıtaları olan Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir 
köprü gibidir. Bu nedenledir ki tarihin ilk devirlerinden beri kıtalar arası ilişkileri büyük ölçüde Anadolu 
toprakları üzerinden olmuştur. Göçler, savaşlar, istilalar, ticaret yolları ve haberleşme için Anadolu toprakları 
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sürekli kullanılmış ve birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Tüm bu uygarlıkların birleşimi, bugünkü Anadolu 
kültürünün temelini oluşturmuştur(Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, 1997). 

Türkiye’de turizm; hammaddesi olarak yılın birçok günü güneş, deniz, kum ve doğa sporları gibi kaynaklara 
maliyetsiz bir şekilde sahip olması, bunları verimli kullanabilmesi ve teknolojisi basit olan bir iktisadi faaliyet 
olarak görülmüştür. Ülkenin döviz ihtiyacını ciddi manada gideren ve işsizlik gibi temel makro sorunlara turizm 
çözüm sunarak, sektörün gösterdiği gelişmeyle Türk ekonomisinin ve kalkınmanın önemli unsurlarından biri 
olmuştur. Türkiye’de turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri 1940’lardan sonra daha fazla hissedilmiştir. 
1963 yılından 1980’li yıllara kadar, zamanla gelişme eğilimi göstermiştir. Türkiye’ye yönelik yabancı turizm 
talebinin dünya ortalamasının üstünde olduğu 1980 sonrası ise Türk turizmi için bir dönüm noktası olmuştur. 
Turizm bu yıllardan sonra ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri ile birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Çünkü 
Türkiye’de elde edilen sayısal büyüklüklerin sahip olduğumuz doğal ve tarihi zenginliklerin karşılığı olmadığı 
görülmüştür. Bunun için yasal düzenlemeler yapılarak turizm teşvik kanunları çıkartılmış, vergi ve gümrük 
muafiyetleri özel döviz tahsisleri verilmiştir. 

Turizmde yatırım, turizm işletmesinin amacı olan faaliyetlerin tatmin edici koşullar içinde yapılabilmesi, 
geliştirilmesi, rekabet gücünün korunabilmesi vb. için, bir yıldan uzun süre kullanılabilecek sermaye mallarının 
temin edilmesi ve gerekli döner sermaye varlıklarının satın alınmasıdır(Kuru-Özen, 1998). Diğer bir deyimle; 
turizm yatırımları, turistlerin konaklamaları, yeme-içmeleri, eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan tesis, 
arazi ve teçhizatların bütünüdür. 

2020 yılına doğru turizmde talep hacminin tüm dünyada 1.602 milyon kişi gibi çok büyük bir rakama ulaşacağı 
öngörülmektedir. Böylesi bir talep artışının arz cephesini de ciddi ölçüde sarsması ekonominin doğal 
mekanizması içinde beklenir bir durum olacaktır. Dolayısıyla talepteki genişleme arz piyasasında da şiddetli bir 
rekabeti beraberinde getirecek, hem dünyadaki diğer ülkelerin hem de Türkiye’nin yatırım kararlarını ve 
planlarını yeniden ve daha ciddi bir şekilde gözden geçirmelerine sebep olacaktır. Çünkü sektör, Türk 
ekonomisinde önemli bir görevi üstlenmiştir ve ilerleyen yıllarda ekonominin en önemli sektörü olamaya 
adaydır(Küntay, 1992:17). 

Tablo 1. Türkiye’nin Yatak Kapasitesi 

Turizm İşletme Belgeli Tesisler1 Turizm Yatırım Belgeli Tesisler2 

Yıllar Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak 

2010 2.647 299.621 629.465 877 114.771 252.984 
2011 2.783 319.319 668.829 922 122.364 267.900 
2012 2.870 336.447 706.019 960 126.592 273.877 
2013 2.982 357.440 749.299 1.056 139.928 301.862 
2014 3.131  384.454 807.316 1.117 145.648 309.556 
2015 3.309 404.462 850.089 1.125 146.162 314.194 

Kaynak: www.tursab.org.tr 

Yukarıda ki tablo 2010-2015 yılları arası turizm sektöründe faaliyet gösteren ve yatırım aşamasında olan 
işletmelerin oda ve yatak sayısı gösterilmiştir. Hem faaliyet gösteren hem de yatırım aşamasında olan 
işletmelerin sayısı, oda ve yatak kapasiteleri duraksama yaşamadan bir önceki yıla göre sürekli artış sağlamıştır. 
Ama burada incelenecek konu tesis veya yatak sayısı değil, bu tesis ve yatakların doluluk oranları ile ilgili olarak 
gelen turist sayıları olacaktır. 

Turizmin lokomotif görevi üstlenerek kalkınmada oynadığı rol, devlet politikalarının belirlenmesinde göz ardı 
edilmemiştir. Sektör, ekonominin geneli içinde üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Son yıllarda, global 
olarak yaşanan mali kriz ve durgunluk turizm sektörünü de etkilemiş ve bu durum devletin kalkınma politikaları 
içinde ağırlıklı olarak yerini almıştır. 

 
1 Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği 

anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun niteliklerde yapıldığ ını ve en uygun 
şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir. 

2 Turizm yatırım belgesi, turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen belgedir. Turizm yatırım belgesi talep edilirken 
tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılır. Yazılan rapordaki nitelikler istenilen sınıfın kriterlerini taşıyorsa belge o 
sınıftan tanzim edilir. 

http://www.tursab.org.tr/
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2. Turizm Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri 

Ekonomik kalkınmanın en önemli amaçlarından biri, ülke vatandaşlarına gelir kazandırıcı faaliyetlerde 
bulunacak faaliyetlerde bulunmaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunlarının en başında, açık 
ya da gizli olabilen yüksek işsizlik oranları yer almaktadır. Bu bakımdan turizm emek yoğun bir endüstri olarak iş 
gücüne büyük ihtiyaç duymaktadır. Turizm işletmeleri, turistik ürün üretiminde ve bunu sunmada ve daha 
birçok faaliyetinin yerine getirilmesinde insan gücünden geniş ölçüde yararlanmaktadır. Dolayısıyla ülkedeki 
emek arzı fazlalığı bu sektörde büyük ölçüde istihdam edilebilmektedir. 

Turizmin ekonomik katkılarına bakıldığında ise; dış ödemeler dengesi, istihdam, ulusal gelir, yabancı sermaye 
girişi ve bölgesel gelişme üzerindeki etkileri dikkate alınabilir. Dünyada turizm talebi ve bunun sonucunda turist 
harcamaları hızla artmakta ve mal ihracına göre turizm sektörü diğer sektörlerden daha kolay döviz akışı 
sağlayan bir ticaret biçimi olduğu bilinmektedir. Turistik mal ve hizmetlere yapılan harcamalar bir döviz akımı 
doğurarak döviz artışı ya da azalışı şeklinde ödemeler dengesini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. 

Türkiye için turizmin, istihdam oluşturduğu bilinen bir gerçek olmakla beraber, etkisini tam anlamıyla 
belirlemek mümkün değildir. Çünkü turizm, yatırım aşamasından her hizmetin verildiği en son aşamaya kadar 
dolaysız ve dolaylı çok çeşitli iş olanakları oluşturmaktadır. Dolayısıyla da turiste hizmet veren yerlerde, 
istihdam edilen kişilerin pek çoğu turizmle ilgisi olmayan ama aynı veya benzer işlerde çalışan kişilerden çok güç 
ayırt edilebildiğinden bu konuda güvenilir bir istatistik ortaya koymak zordur (Akat,1997:55). 

Turizm ve bölgesel gelişme açısından Türkiye’de turizmin ekonomik sonuçlarını incelemek gerekirse; turizm, 
ülkenin gelişmesine katkıda bulunurken, endüstri merkezleri dışında kalan bölgelerin dengeli kalkınmasına ve 
gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Gerçekten de endüstriyel açıdan yeterli kaynak ve gelişme olanağı 
bulamamış bölgelerin, iyi bir planlama neticesinde turistik yönden kalkınmaları ve ekonomilerini düzeltmeleri 
mümkündür (Bahar, 2000:17)  

Tablo 2. Turizm Gelirlerinin GSMH ve İhracat İçindeki Payı 

Yıllar 
Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 

(%) 
Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı 

(%) 

2010 3,4 18,3 

2011 3,6 20,8 
2012 3,7 19,2 

2013 3,9 21,3 

2014 4,3 21,8 
2015 6,2 21,9 

Kaynak: www.tursab.org.tr 

Turizm gelirlerinin gsmh ve ihraç içindeki payları, yukarıda ki tablo incelendiğinde 2010-2015 yılları arasında 
artış seyri izlemiştir. Gsmh içindeki payı en büyük sıçramayı 2015 yılında %4,3 ‘den %6,2 ye yükselerek 
göstermiştir. ihracat gelirleri içinde ise ortalam % 20’lik bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2012 yılı hariç 
sürekli artış gerçekleşmiştir. 

Bu bağlamda, uluslararası turizmin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Ayrıca turizmde 
tüketim, üretimin yapıldığı yerde gerçekleştiğinden, ihracatçı ülke için navlun ve benzeri ihraç giderleri de söz 
konusu olmamaktadır (ilkin-Dinçer, 1991:21). Dolayısıyla, Türkiye sahip olduğu eşsiz güzellikleri çevreyle de 
uyum içinde olacak şekilde kullanarak, turizm gelirlerini zaman içerisinde daha da arttırabilecektir. 

2.1. Turizm Gelirinin Dış Ticaret Açıklarını Kapatmadaki Payı 

Türk ekonomisinin karşılaştığı darboğazların en büyüğü dış ticaret açığıdır. Dış ticaret açığının fazla olması ile 
birlikte milli para değer kaybetmeye başlar ve ekonomik performansta dengesizlik ortaya çıkacaktır. Bu sorunun 
aşılabilmesi için çeşitli yatırım teşvikleri verilmektedir. Çünkü turizm sektörü dünyada hızla gelişmekte, 
teknolojideki ilerleme hızı da bu gelişmenin yakıtını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomik yönden 
gelişmesinde, turizmin taşıdığı rolün ileriye dönük korunabilmesi ve sürdürülebilmesi şarttır(Çakılcıoğlu, 2000). 
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Tablo3. Turizm Gelirinin Dış ticaret Açıklarını Kapatmada Payı 

Yıl Dış Ticaret Açığı(1.000$) Turizm Geliri(1.000$) 
Turizm Gelirinin DTA 

Kapama Oranı(%) 

2010 71.661.113 24.930.997 34,79 
2011 105.934.807 28.115.692 26,52 
2012 84.066.659 29.007.003 34,50 
2013 99.858.613 32.310.424 32,35 
2014 84.508.918 34.305.904 40,59 
2015 63.268.398 31.464.777 49,73 
2016 55.996.000 22.107.440 39,48 

Kaynak: www.kulturturizm.gov.tr 

Dış ticaret açığımız çok hareketli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Turizm gelirinin ise dış ticarete göre 
daha tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. Son altı yılda dış ticaret çığının en düşük seviyeye gelmesiyle birlikte turizm 
gelirinin bu açığı kapama payının da yaklaşık % 50 civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu da turizm ülkemiz 
açısından ne kadar önemli olduğunun bir başka ispatıdır.  

Turizmin ekonomik göstergelerinden bir diğeri de, turizmden elde edilen döviz gelirlerinin ihracattan elde 
edilen gelire oranıdır. Uluslararası turizmden elde edilen gelirler, ek ihracat veya görünmeyen ihracat şeklinde 
ülkenin ödemeler dengesine olumlu katkılar yapmaktadır (Tutar, 1994:24). Başlangıçta sadece “güneş, doğa, 
kum’’ turizmine ağırlık verilerek yapılan ve yalnızca turistik yatak kapasitesinin arttırılmasıyla, yabancı 
turistlerden sağlanacak dövizlerin mümkün olan en üst düzeye çıkarılabileceği şeklindeki turizm politikası, son 
yıllarda yerini turizmin oldukça çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması, ayrıca çevre faktörünün ihmal 
edilmemesinin gerektiği şeklinde bir anlayışa bırakır olmuştur(Bayer,1990:135).  

3. Uçak Krizi ve Darbe Teşebbüsünün Turizm Sektörüne Etkileri 

Türkiye’nin üst üste yaşamış olduğu bu elim olaylar neticesinde ekonominin lokomotifi sayılan turizm sektörü 
telafisi zor büyük yaralar almıştır. Turizmin başkenti sayılan Antalya en ağır faturayı ödemek zorunda kalmıştır. 
Etkilenen sadece turizm sektörü değil bununla beraber birçok yan sektörde aynı şekilde etkilenmiştir. Birçok 
otel turizm sezonuna başlamadan otellerinin açılmayacağı haberlerini ilan etmişlerdir. Turizm faaliyetleri ile 
beraber tarımsal ürünlerin Rusya’dan ambargo yemesi de tarım işleri ile ilgilenenlerin finansal kayıtlarında 
hasarlara neden olmuştur. 

15 Temmuz askeri darbe girişiminin Cuma gecesi gerçekleşmesi ve piyasaların kapalı olması nedeniyle, 18 
Temmuz Pazartesi sabahı piyasaların vereceği tepki büyük merakla beklenmekteydi. İç ve dış piyasada işlem 
yapan yatırımcıların paniğe kapılmaması adına Merkez Bankası ve bankaların başı çektiği ekonomi yönetiminin 
gerekli tedbirleri alarak piyasaları yatıştırması ve piyasa için gerekli likiditenin sağlanması 18 Temmuz Pazartesi 
gününün en az hasarla atlatılmasını sağlamıştır. Merkez Bankası’nın 17 Temmuz Pazar günü yapmış olduğu 
açıklamalar ve aldığı tedbirler sayesinde piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmaların önüne geçildi ve 
olası bir kriz ortamının doğması engellendi.(Karagöl.2016:2)  

Turizm sektöründe yaşanan gelişmeler neticesinde, Rusya ile sorunlar giderildikten sonra hareketlilik ve canlılık 
beklenirken, darbe girişiminin oluşması nedeniyle artış beklenen turizm geliri ve turist sayısı da olumsuz 
etkilenmiştir. Ancak, Rusya ile yakınlaşma nedeni ile umutlanan turizm sektörü, darbe girişimi sonrası yılın ikinci 
yarısını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Güvenlik kaygılarının artması ile turizm 
sektöründeki sorunların devam edebileceği ve buna bağlı olarak cari açıktaki iyileşmenin sınırlı kalabileceği 
düşünülmektedir. 

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişimi sonrası ekonomi ve finans dünyasından hemen her kesim yeni 
haftaya tedirginlikle başlamıştır. En büyük tedirginlik ise  uzun bir süreden sonra yeşeren umutların pamuk 
ipliğine bağlı olduğu turizm sektöründe yaşanmaktaydı. Türkiye'nin bütçe açığını karşılayan, yabancı sermaye 
kaynağı oluşturan, istihdam sağlayan turizm sektörü büyük yara almıştır.  

 

 

 

 

http://www.kulturturizm.gov.tr/
http://www.businessht.com.tr/etiket/darbe
http://www.businessht.com.tr/etiket/turizm
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Tablo 4. 2010-2016 Arası Turist Sayısı ve Turizm Geliri  

Yıl 
Turizm 

geliri(1.000$) 
Ziyaretçi Sayısı 

(yabancı) 
Fark Oran(%) 

Ortalama Kişi Başı 
Harcama($) 

2010 24.930.997 28.632.204 - -     755 
2011 28.115.692 31.456.076 2.823.872 10     778 
2012 29.007.003 31.782.832 326.756 1     795 
2013 32.310.424 34.910.098 3.127.266 10     824 
2014 34.305.904 36.837.900 1.927.802 5     828 
2015 31.464.777 36.244.632 -593.268 -1,5     756 
2016 22.107.440 25.352.213 -10.892.419 -30     705 

Kaynak: www.tursab.org.tr 

2010-2016 yılları arası turizm istatistiklerine göre 2014 yılına kadar turist sayısı sürekli artış göstermiş fakat 
2015 yılından itibaren turizm gelirleri ve yabancı turist sayısında ciddi miktarda azalış olduğu görülmektedir. 
Uçak krizinin yaşandığı Kasım ayı itibariyle turizm sezonu son günlerini yaşadığı için uçak krizinin etkisi 2015 
yılına sınırlı yansımıştır. Bunun sebebi olarak da uçak krizinin yılın sonuna doğru kasım ayında gerçekleşmesi 
söylenebilir. Lakin 2016 yılında ise kriz artık net bir şekilde hissedilmiştir. 2016 yılında bir önceki yıla göre turizm 
geliri %30 azalmış, ziyaretçi sayısı ise aynı oranda %30 azalış göstermiştir. Ziyaretçi sayısında ki azalmaya paralel 
olarak kişi başı harcama ve turizm gelirlerinde de azalış olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. 2013-2016 Yılları arası Ocak-Aralık Aylarına göre Turizm Geliri 

Aylar/Yıllar 
(Milyon $) 

2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Ocak           1.451,0 1.520,4 1.625,5 1.412,0 4,8 6,9 -13,1 
Şubat                  1.383,7 1.442,3 1.427,3 1.188,8 4,2 -1,0 -16,7 
Mart                   1.814,2 1.845,2 1.816,0 1.465,6 1,7 -1,6 -19,3 
Nisan             1.951,5 2.103,3 1.863,8 1.352,8 7,8 -11,4 -27,4 
Mayıs                      2.992,7 3.146,4 2.719,4 1.838,4 5,1 -13,6 -32,4 
Haziran                        3.371,6 3.726,2 3.150,5 1.790,0 10,5 -15,5 -43,2 
Temmuz                      3.469,5 3.705,7 3.683,0 2.390,6 6,8 -0,6 -35,1 
Ağustos                       4.204,8 4.946,7 4.742,4 3.098,4 17,6 -4,1 -34,7 
Eylül                    3.904,8 4.202,1 3.868,8 2.788,0 7,6 -7,9 -27,9 
Ekim 4.086,6 3.965,3 3.381,4 2.309,7 -3,0 -14,7 -31,7 
Kasım 2.1312,5 2.098,8 1.797,3 1.331.0 -1,5 -14,4 -25,9 
Aralık 1.547,2 1.603,6 1.389,3 1.142,1 3,6 -13,4 -17,8 
 Toplam            32.310,0 34.305,9 31.464,7 22.107,4 6,2 -8,3 -29,7 
Kaynak: Veriler Kültür Bakanlığından alınarak, yazar tarafından tablo oluşturulmuştur. 

Turizm sektöründen elde edilen gelirlere bakıldığında 2014 yılında bir önceki yıla göre Ekim ve Kasım ayları hariç 
bütün aylarda artış yaşanmıştır. Fakat 2015 yılında bir önceki yıla göre ocak ayı hariç diğer aylarda turizm 
gelirlerinde azalış olduğu görülmektedir. 2015 yılında en fazla düşüş 575,7 milyon $ ile yani -%15,5 oranında bir 
kaybın yaşandığı mayıs ayında kayıtlara geçmiştir. 2016 yılında ise bir önceki yıla göre bütün aylarda turizm 
gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. En yüksek düşüş -%43,2 oranı ile darbeden önce haziran ayında kaydedilmiştir. 
Haziran ayında yaşanan düşüş miktarı ise 1.360,5 milyon $ olmuştur. Anlaşılan o ki turist sayısında olduğu gibi 
turizm sektöründen elde edilen gelirlerin azalmasında Rusya ile yaşadığımız uçak krizi, darbe girişiminden daha 
etkili olmuştur. Darbe girişiminden sonra yani Temmuz ayı itibari ile bakıldığında düşüş devam etmiş fakat 
oransal olarak bakıldığında düşüş hızı yavaşlamıştır.  

Yaklaşık sekiz ay süren Rusya krizi ağustos ayında Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle bir çözüme 
kavuşmuştur. 2015/2016 dönemleri arasında ki düşüş trendinin azalmasına sebep olarak T.C. cumhurbaşkanı ve 
Rus lider arasında sorunun çözülmesi gösterilebilir. 28 Ağustos 2016 günü Rusya başbakanı Medyedev 
tarafından Charter uçuşlara uygulanan yasak kaldırılarak Rus turistlere serbestiyet tanınmıştır. Bunun neticesi 
olarak darbe teşebbüsünün etkisiyle kriz yaşayan turizm sektörü bir nebzede olsa rahat nefes almaya 
başlamıştır.  
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Tablo 6. 2015-2016 yılları Ocak-Aralık Arası Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı karşılaştırması 

TÜRKİYE 2015 2016 Fark % 

Ocak 1.250.941 1.170.333 -80.608 -6,5 
Şubat 1.383.343 1.240.633 -142.710 -10,3 
Mart 1.895.940 1.652.511 -243.429 -12,8 
Nisan 2.437.263 1.753.045 -684.218 -28 
Mayıs 3.804.158 2.485.411 -1.318.747 -34,6 
Haziran 4.123.109 2.438.293 -1.684.816 -40,8 
Temmuz 5.480.502 3.468.202 -2.012.300 -36,7 
Ağustos 5.130.967 3.183.003 -1.947.964 -38 
Eylül 4.251.870 2.855.397 -1.396.473 -32,8 
Ekim 3.301.194 2.449.948 -851.246 -25,8 
Kasım 1.720.554 1.353.280 -367.274 -21,3 
Aralık 1.464.791 1.302.157 -162.634 -11,1 
Kaynak: İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden alınan tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’ye gelen turist sayıları aylar itibari ile incelendiğinde turizm sektörünün zor 
durumda olduğu anlaşılmaktadır. Turist sayısında ki azalış turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Nisan ayından 
itibaren ciddi miktarda azalış göstermiştir. Yukarıda ki tablo verilerine bakıldığında gelen turist sayılarının kişi 
bazında 2.012.300 kişi ile en fazla kayıp verdiği ay Temmuz ayı olduğu görülmektedir. Fakat oransal olarak 
hesaplandığında ise -%40,8 ile darbeden önce ki ay haziran ayında yaşandığı görülmektedir. Yani yaşanan uçak 
krizinin turist sayısına verdiği etkinin darbe teşebbüsünden kaynaklanan etkiden daha ağır bastığı 
anlaşılmaktadır. Turizmin canlanmaya başladığı Nisan ayından itibaren turist sayısında yaşanan düşüş hız 
kazanarak diğer aylarda da artarak devam etmiştir. Rusya ile yaşanan uçak krizinin turizm sektörüne verdiği 
hasarın daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

Değişime ve yeniliğe ayak uydurmak zor olsa da bunu başaramayan kişi ve kurumlar maalesef gelişen dünyanın 
gerisinde kalmaktadır. Modernleşmeyle birlikte topluma açık olma, insanlığın satın alma güdülerini harekete 
geçirebilme örgütlerin en önemli yaşam felsefesi haline gelmiştir(Değirmenci, 2016). Darbenin fiziki etkisinin 
bastırılmasından sonra kapanan hava alanları tekrar faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmişlerdir. THY' nin 
internet sitesinde uçak seferleri ile ilgili açıklama yapılmıştır. THY’nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul Atatürk 
Havalimanın da yaşanan olayların sona erdiği ve uçuşların normale döndüğü duyurulmuştur. Fakat ABD 
yetkilileri, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini gerekçe göstererek vatandaşlarının Türkiye’ye geliş ve 
gidişlerini askıya almıştır. Aynı sebeplerden dolayı Rusya ve İngiltere devlet yetkilileri de vatandaşlarının ülkeye 
geliş ve gidişlerini askıya almıştır. 

Tüm bu sebeplerden dolayı darbenin etkisi sadece borsalar ile sınırlı kalmamıştır. Türkiye’deki ekonomik 
anlamda bütün piyasaları etkilemiştir. Bu sektörler arasında turizm sektörü de küçümsenmeyecek bir paya 
sahiptir. Yaşanan olaylar ile yurtdışından gelen turistlerde ülkede oluşan güvensizlik ortamından dolayı ülkemize 
gelmek istememelerinden dolayı sektörde gelir azalmasına neden olmuştur.  

Tablo 7. Ülkelere Göre Turist Sayısı (Ocak-Aralık)  

 Yıllar Değişim Oranı (%) 

Uyruk 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Rusya Fed.  4.479.049  3.649.003  866.256  -18,53 -76,26 
Irak  857.246  1.094.144 420.831  27,63 -61,54 
A.B.D.  784.917  798.787  459.493 1,77 -42,48 
Fransa  1.037.152  847.259 555.151 -18,31 -34,48 
Belçika  660.857  617.406 413.614 -6,57 -33,01 
İngiltere  2.600.360  2.512.139 1.711.481 -3,39 -31,87 
Almanya  5.250.036  5.580.792 3.890.074  6,30 -30,30 
Hollanda  1.303.730 1.232.487  906.336 -5,46 -26,46 
Yunanistan  830.841 755.414 593.150 -9,08 -21,48 
Ukrayna  657.051 706.551 1.045.043 7,53 47,91 
S.Arabistan 341.786 450.674 530.410 31,86 17,69 
Gürcistan  1.624.503  1.760.938  2.041.897  8.40 15.96 
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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Yakın coğrafyamızda bulunan ülkeler arasından seçilen turistik ilişkilerin yüksek olduğu ülkeler incelendiğinde; 
son bir yıl içerisinde büyük kayıpların yaşandığı görülmektedir. Ukrayna, S. Arabistan ve Gürcistan ülkeleri 
vatandaş sayısında artış olan ülkeler olarak görülmektedir. Yılın on iki aylık rakamlarına göre en büyük artış 
2016 yılında 7 kat artış göstererek 2015 yılında %7,53 iken %47,91’e yükselen Ukrayna pazarında yaşanmıştır. 
Bu ülkeyi S. Arabistan ve Gürcistan takip etmiştir. Rusya Federasyonu, Irak ve A.B.D. en çok düşüş yaşanan 
ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’ye turist gönderen ilk 11 ülke arasında ilk 11 aylık rakamlara göre en 
büyük düşüş %-776,26’lik oranla Rusya Federasyonu pazarında yaşandı. Bu ülkeyi Irak %-61,54 ve A.B.D.%-
42,48’lik düşüşle izledi. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Dünya turizminin gözde yerlerinden olan Türkiye’de son iki yılda yaşanan olaylar neticesinde turizm sektörü çok 
büyük yaralar almıştır. Turizm sektörünün kaybı ile beraber yan dallarda faaliyet gösteren diğer sektörlerde 
finansal zarara uğramışlardır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan verilere göre; 2016 yılının Ocak - Aralık 
döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2015 yılının aynı dönemine göre 10.892.419 kişi azalış 
göstermiş ve %-30.85 oranında bir kayıp göstererek 25 milyon 352 bin 213 seviyesine gerilemiştir. 2015 yılında 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre turizm sezonunun sonları olduğu sebebiyle daha az kayıpla(-593.268 kişi) 
geçmiştir. 2015 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 36 milyon 244 bin 632 kişi olarak 
gerçekleşmiştir.  

2010-2016 yılları arası turizm istatistiklerine göre 2014 yılına kadar turist sayısı sürekli artış göstermiş fakat 
2015 yılından itibaren turizm gelirleri ve yabancı turist sayısında ciddi miktarda azalış olduğu görülmektedir. 
Uçak krizinin yaşandığı Kasım ayı itibariyle turizm sezonu son günlerini yaşadığı için uçak krizinin etkisi 2015 
yılına sınırlı yansımıştır. Lakin 2016 yılında ise kriz artık net bir şekilde hissedilmiştir. 2016 yılında bir önceki yıla 
göre turizm geliri %30 azalmış, ziyaretçi sayısı ise aynı oranda %30 azalış göstermiştir. Ziyaretçi sayısında ki 
azalmaya paralel olarak kişi başı harcama ve turizm gelirlerinde de azalış olduğu görülmektedir. 

2015 yılında en fazla düşüş 575,7 milyon $ ile yani -%15,5 oranında bir kaybın yaşandığı Haziran ayında kayıtlara 
geçmiştir. 2016 yılında ise bir önceki yıla göre bütün aylarda turizm gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. En yüksek 
düşüş -%43,2 oranı ile darbeden önce haziran ayında kaydedilmiştir. Haziran ayında yaşanan düşüş miktarı ise 
1.360,5 milyon $ olmuştur. Anlaşılan o ki turist sayısında olduğu gibi turizm sektöründen elde edilen gelirlerin 
azalmasında Rusya ile yaşadığımız uçak krizi, darbe girişiminden daha etkili olmuştur. Darbe girişiminden sonra 
yani Temmuz ayı itibari ile bakıldığında düşüş devam etmiş fakat oransal olarak bakıldığında düşüş hızı 
yavaşlamıştır.  

2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’ye gelen turist sayıları aylar itibari ile incelendiğinde turizm sektörünün zor 
durumda olduğu anlaşılmaktadır. Turist sayısında ki azalış turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Nisan ayından 
itibaren ciddi miktarda azalış göstermiştir. İncelenen tablo verilerine bakıldığında gelen turist sayılarının kişi 
bazında 2.012.300 kişi ile en fazla kayıp verdiği ay Temmuz ayı olduğu görülmektedir. Fakat oransal olarak 
hesaplandığında ise -%40,8 ile darbeden önce ki ay haziran ayında yaşandığı görülmektedir. Yani yaşanan uçak 
krizinin turist sayısına verdiği etkinin darbe teşebbüsünden kaynaklanan etkiden daha ağır bastığı 
anlaşılmaktadır. Rusya ile yaşanan uçak krizinin turizm sektörüne verdiği hasarın daha etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Özet: Ülke ekonomilerinin en önemli sektörlerinden biri olan bankacılık faaliyetleri, sistem olarak çok eskilere 
dayanmamaktadır. Fakat insanoğlu varlığından beri gayrı resmi olarak alışverişlerinde bankacılık sisteminin gelişmesine katkı 
ve olanak sağlamıştır. Mübadele, takas, barter v.b. gibi isimler paranın olmadığı zamanlarda ki mal üzerinden yapılan 
bankacılık sistemi olduğu söylenebilir. Ülke ekonomisinin temel faktörlerinden olan bankacılık sistemi 19. Yüzyıl ortalarından 
başlayarak Osmanlı imparatorluğu topraklarına girmiştir. 

Bankacılık faaliyetlerinin batı ülkelerine Osmanlı devletinden daha erken bir tarihte gittiği bilinmektedir. Bunun temel sebebi 
de Osmanlı devletinin bir Müslüman devlet olması nedeniyle faiz ticaretine girmemesidir. Bu faaliyeti de gayrı Müslümlere 
devrederek Osmanlı devleti daha çok askerlik faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Globalleşme ve küresel ticaret faaliyetleri 
nedeniyle uluslararası bankacılık faaliyeti günden günden önem kazanmıştır.  

Bankacılık ve finans sektörleri bütün para hareketlerinin uluslararası ödemelerde ve ticaretlerde daha kolay yapıldığı ve 
kaydedildiği günümüz ekonomilerinin en önemli iki unsurudur. Bu çalışma Bankaların açık ve net olarak tanımlanamaması, 
bankalarda görülen yapısal farklılıklar, faaliyet sahalarının genişliği, bu faaliyet sahalarında ortaya çıkan değişiklikler ortak ve 
kesin bir banka temelini güçleştiren temel nedenler hakkında literatür taraması çalışması yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, finans, ulusal ve uluslararası bankacılık 

Banks Operating in the Financial Sector A Study on the Categorization Criteria as a 
National or International Bank 

Abstract: Banking activities, one of the most important sectors of the country's economy, do not rely heavily on system as a 
system. But since mankind has been actively involved in the development of the banking system in the purchase and non-
contribution. Exchange, exchange, barter etc. Can be said to be the banking system built on the goods at the time when 
money is not available. The banking system, which is one of the main factors of the country's economy, entered the 
Ottoman Empire territories starting from the middle of 19th century. 

It is known that the banking activities went to western countries earlier than the Ottoman state. The main reason for this is 
the fact that the Ottoman state is a Muslim state and therefore does not enter into a trade of interest. This activity was also 
handed over to the Muslims and the Ottoman state focused more on military activities. Due to globalization and global 
trade activities, international banking activity gained importance day by day. 

The banking and finance sectors are the two most important elements of today's economy, where all the money 
movements are made and recorded more easily in international payments and trade. This study will be conducted in the 
literature survey on the reasons for not clearly defining the banks, the structural differences in the banks, the breadth of 
the activity fields, the changes occurring in these fields of activity, and the main reasons reinforcing a common and precise 
bank foundation. 

Key words: Banking, finance, national and international banking 

1. Giriş 

Bankacılık ve finans günümüz ekonomilerinin en önemli iki öğesidir. Bu sebeple ülke ekonomilerinde de çok 
önemli bir yere sahiptir. Bankacılık ve finans sisteminin güçlü olması, ülke ekonomilerinin de güçlü olmasını 
sağlayacaktır. Bankacılığın büyümesi ve gelişmesi aynı yönde doğru orantılı olarak ilerleyecektir. Dolayısıyla ülke 
ekonomilerini etkileyen en büyük etkenlerden birisinin bankacılık olduğu görülmektedir. 

Genel manada uluslararası bankacılığın en bilinen tanımı; bir bankacılık kuruluşunun en az iki ve ya daha fazla 
ülkede faaliyette bulunması ve en az iki farklı finansal faaliyet işlemlerini yapması olduğu söylenebilir. Bu 
finansal faaliyetler ise; ticari bankacılık, factoring, finansal kiralama (leasing), forfaiting ve finansal danışmanlık 
olarak sıralanabilir. Bu finansal faaliyetleri kullanarak ticari bankacılık işlemlerini yerine getiren bankalar 
uluslararası banka tanımı içerisinde yer alabileceklerdir. 
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Genel bir karışıklık olarak görülen bankaların ulusal veya uluslararası olarak tanımlanamaması birçok nedenden 
kaynaklanabilmektedir. Ülkelerin faaliyet sahalarının genişliği, bankacılık sistemlerinden kaynaklanan yapısal 
farklılıklar ve faaliyet sahalarında bulunan bankalarda ortaya çıkabilecek değişiklikler bankacılığın temelini 
kuvvetlendiren temel nedenlerdendir. Lakin bu tanımlar yeterli olmasa bile bankaların en temel faaliyeti fon 
fazlası olan kişilerden alıp, fon ihtiyacı olan kişilere aktarmasıdır. 

Küreselleşme nedeniyle ülkelerin birbirleriyle çok rahat bir şekilde ticari faaliyetler yapabilmeleri gelişmiştir. 
Yapılan bu ticaretler nedeniyle yüklü miktarda para dolaşımına ihtiyaç duyulmuş, bu paraların da nakit 
taşınmasında yaşanabilecek zararlar nedeniyle finansal kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Ticaretle birlikte 
yatırımlar da hız kazanarak uluslararası alanda gelişmelere neden olmuştur. 

Genellikle uluslararası banka (international bank), çok uluslu banka (multinational bank) ve yabancı banka 
(foreign bank) olarak da kullanılabilen deyimler birbirleri ile aynı anlamı taşımaktadırlar. Fakat tanımlanmaya 
çalışılan bankalarla ilgili olarak yürütülen iktisadi faaliyetlerle ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.  

2. Ulusal ve Uluslararası Bankacılık 

Ulusal veya milli(yerel) banka; ana sermayesinin bulunduğu ülke sınırları içerisinde birey ve kurumlara finansal 
hizmet vermek üzere faaliyet gösteren kuruluşlardır. Temel olarak mevduat toplayan, topladığı bu mevduatları 
en verimli olacak şekilde fon ihtiyacı olan kişilere vererek gelir elde eden ve diğer finansal hizmetlere aracılık 
eden, para ve kredi politikaların uygulanmasına aracılık eden, bireyleri ve işletmeleri destekleyen finansal bir 
sektördür. Bankalar faaliyet alanlarına göre çeşitli sınıflara ayrılabilmektedir;  

➢ Küçük orta, büyük banka 

➢ Holding bankacılığı 

➢ Şube veya perakende bankacılık 

➢ Yatırım ve kalkınma bankacılığı 

➢ Ulusal ve uluslararası banka olarak sıralanabilir.  

Uluslararası banka ise en az iki farklı ülkede şube veya diğer alternatif hizmet kanalları vasıtasıyla hizmet 
verebilmesi ve en az iki farklı finansal işlemi müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapması olarak 
tanımlanabilir. Uluslararası bankaların verdikleri finansal hizmetler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir(www.notoku.com.tr).  

➢ İthalat ve ihracatın finansmanı, 

➢ Spot ve vadeli döviz işlemleri,  

➢ Yerel para ile yabancılardan mevduat toplama ve yabancılara kredi açma, 

➢ Yabancı para ile mevduat toplama ve kredi açma, 

➢ Uluslararası kredi sendikasyonları düzenlemek veya mevcut sendikasyonlara katılmak, 

➢ Menkul kıymet ihraçlarında underwriting hizmeti sunmak,  

➢ Yabancı projelerin finansmanına katılmak, 

➢ Müşterilerine, mali konularda bilgi ve nakit yönetimi hizmetleri sunmak 

➢ Yabancı bir ülkede yerel banka olarak, kredi açmak, mevduat toplamak vb. gibi tüm bankacılık 
işlemlerini yapmak verilen finansal hizmetlerdendir. 

Uluslararası bankacılık hizmeti sunan bankalar, özellikle, uluslararası finansal merkez durumundaki kentlerde 
toplanmışlardır. Bu kentlerin başında, Londra, Tokyo, New York, Paris, Zürih, Hong Kong sayılabilir. Bu 
merkezlerdeki bankalar, o ülkelerin yerel bankaları ve çok uluslu bankaların şubeleridir. Bir uluslararası finansal 
merkezin temel görevi, yerli yatırımcılardan yabancı kullanıcılara veya yabancılardan yerli kullanıcılara fon 
akımını gerçekleştirmektir(www.notoku.com.tr).  

Birkaç ülkede temsilcilik açarak faaliyet gösteren bankalar, dünya çapında aktivite göstermedikleri için 
uluslararası banka tanımı dışında kalacaklardır. Çünkü dar anlamdaki tanımda, uluslararası bankacılık işlemi, 

http://www.notoku.com.tr/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

373 
 

bankaların değişik örgütsel şekilleri ve para birimlerini kullanarak dünya çapında değerlendirilebilecek fonları 
arz edenler ile talep edenler arasında bir bağ oluşturarak iki tarafın vade, risk, faiz gibi farklı konulardaki tercih 
ve beklentilerinin uyumlaştırma işlemi olarak ele alınmaktadır. Böyle bir tanım söz konusu olduğunda, faaliyette 
bulunan mevcut çokuluslu bankaların pek azı bu tanım kapsamına girebilecektir. Sözgelimi, dünyanın sayılı 
bankalarından olan abda kökenli morgan bank, abd dışında londra, tokyo, hong kong gibi dünyaca ünlü finansal 
tanıma uygunluk arz etmemekte ve uluslararası banka kapsamına girmemektedir(Aksoy, 1998).  

Uluslarasılaşmış bankaların diğer bir özelliği de kendi kaynaklarını mobilize hale getirerek ülkelerin ekonomik 
sistemlerinden bağımsız hale gelmeleridir. Bu sayede sektör özellikle 2. Dünya savaşından sonra yapısal reform 
ve gelişme yaşamıştır. Ekonomik ve sosyal faktörlerin hızlı bir reform sürecine girmesiyle bankacılık sektörü 
daha güvenilir ve ulaşılabilir olmuştur. Bankacılık sektörü, teknolojik alt yapı faaliyetleri ile birlikte otomasyon 
süreçlerine hız vermiş, daha dinamik ve uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. 

Ülkeler arasında ki yoğun ticaret akışı beraberinde yoğun finansal işlemler gerektirmektedir. Coğrafi ve sosyal 
alanlarda gerçekleşen hareketlilik zamana karşı yarışan ticarethanelerin birbirlerine uzaklıklarının sistemsel 
olarak kısalmasını sağlamıştır. Bu şekilde finansal aracılar devreye girerek kişi ve kurumların ileri güvenlik 
araçlarını kullanmak suretiyle çok hızlı bir şekilde ve bulundukları yerden birçok işlemi internet ortamında 
yapmalarına olanak sağlamıştır. Klasik bankacılıkta yapılan fon arz talebinin karşılandığı sistem yerine daha 
seçenekli modern bankacılık faaliyeti hızlı bir şekilde bu açığı kapatmıştır.  

Tablo 1. Türkiye de faaliyette bulunan uluslararası bankalar 
S. no Banka adı Merkezi S.no Banka Adı Merkezi 

1 AAREAL BANK A.G. ALMANYA 25 
DEMİR-HALK BANK 
(NEDERLAND ) N.V. 

HOLLANDA 

2 ABC INTERNATIONAL BANK PLC İNGİLTERE 26 DOHA BANK KATAR 
3 ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. BAHREYN 27 DUBAI ISLAMIC BANK B.A.E. 
4 AXION SWISS BANK SA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ İSVİÇRE 28 DZ BANK A.G. ALMANYA 

5 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. İTALYA 29 
GARANTIBANK 
INTERNATIONAL N.V. 

HOLLANDA 

6 BANCO POPULAR ESPANOL S.A. İSPANYA 30 
GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL BANK 

İNGİLTERE 

7 BANCO SABADELL S.A. İSPANYA 31 
HUNGARİAN EXPORT-IMPORT 
BANK PLC. 

MACARİSTAN 

8 BANK AL HABİB LİMİTED PAKİSTAN 32 ING BANK N.V. HOLLANDA 
9 BANK JULİUS BAER&CO.LTD. İSVİÇRE 33 INTESA SANPAOLO S.P.A. İTALYA 
10 BANK OF BAHRAIN&KUWAIT BAHRAIN 34 JSC BANK OF GEORGİA GÜRCİSTAN 
11 BANK OF CHINA LIMITED ÇİN 35 KEB HANA BANK KORE 

12 BNP PARIBAS S.A. FRANSA 36 
KFW (KREDITANSTALT FÜR 
WIEDERAUFBAU) IPEX-BANK 
GMBH 

ALMANYA 

13 BSI SA İSVİÇRE 37 
LANDESBANK BADEN 
WÜRTTEMBERG 

ALMANYA 

14 CAİXABANK S.A. İSPANYA 38 MIZUHO BANK LTD JAPONYA 
15 CITIBANK N.A ABD 39 NATIXIS SA FRANSA 
16 COMMERZBANK A.G. ALMANYA 40 NEAR EAST BANK LİMİTED K.K.T.C.  

17 CREDIT EUROPE BANK N.V. HOLLANDA 41 
NOMURA BANK 
INTERNATIONAL PLC 

İNGİLTERE 

18 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL FRANSA 42 OYAK ANKER BANK GMBH ALMANYA 

19 
DEG-DEUTSCHE INVESTİTİONS-UND 
ENTWİCKLUNGSGESELLSCHAFT MBH 

ALMANYA 43 QINVEST LLC KATAR 

20 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION JAPONYA 47 RABOBANK INTERNATIONAL HOLLANDA 
21 THE BANK OF NEW YORK MELLON ABD 45 STATE BANK OF INDIA HİNDİSTAN 

22 THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 
GÜNEY 
KORE 

46 WELLS FARGO BANK N.A. ABD 

23 UBS A.G. İSVİÇRE 47 
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL 
AG 

ALMANYA 

24 UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA İSVİÇRE    

Kaynak: www.bddk.org.tr 

Bankacılıkla ilgili işlemlerden sorumlu, Türkiye sınırları içerisinde yeni bir bankanın açılmasına, kapanmasına ve 
devredilmesine karar ve onay veren birim Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumudur. BDDK’da alınan 
verilere göre 47 adet uluslararası banka Türkiye’de bazıları şube açarak, bazıları da temsilcilik açarak 
faaliyetlerine devam etmektedirler. Tablo incelendiğinde ağırlıklı Almanya, ABD ve İsviçre merkezli bankaların 
yoğunlukta olduğu görülmektedir. Şube açma yoluyla Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların genellikle tek 
şubeden oluşmaktadır ve şubelerinin adresleri incelendiğinde İstanbul ilinde hizmet vermektedirler. 

http://www.bddk.org.tr/
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Sundukları yeni hizmet, enstrüman ve ürünlerle, bankacılıktaki pek çok sınırlamanın zorlanmasına ve 
kaldırılmasına neden oldular. 1970’lere gelindiğinde., yapısal değişme olarak gözlenen gelişme, bankalar arası 
dayanışmanın artmasıydı. Bu yıllar, petrodolarların dev boyutlara ulaştığı, birçok ülkenin dış ödemeler 
dengesindeki finansman ihtiyacının arttığı, ayrıca orta vadeli euro-kredi piyasasının doğduğu yıllar olmuştur. 
Birçok ülkede gözlenen iktisadi durgunluk, ulusal firmaların dış hizmetlerini karşılamada görülen rekabetçi 
ortam, bankaların geniş fon kaynaklarına sahip olma istekleri ve opec, petrol şokları gibi faktörlerin bir araya 
gelmesi, birçok uluslararası bankanın euro piyasalara girmesine neden olmuştur(http://www.baskent.edu.tr). 

1970’li yıllarda yaşanan dolar krizi uluslararası bankaların diğer ülkelerde “yabancı banka” şeklinde yayılışını 
durduramadı. Aksine bu kriz, bankaların birbirlerine daha da yakınlaşmasını sağlamıştır. Birçok uluslararası 
bankanın bilgi, kredi ve risk alışverişi konularında anlaşma imzalamalarını yol açtı. Dış borçlarını ödeyemez 
duruma gelmeleri üzerine, uluslararası finans piyasalarında tanınmış birçok bankada alacaklarının tahsilinde 
güçlüklerle karışlaşmış hatta iflasa kadar sürüklenmiştir(www.omu.edu.tr). 

2.1. Bankaları Uluslararasılaşmaya sevk eden nedenler 

Uluslararası bankacılık faaliyeti 1973 yılında yaşanan petrol krizi ile birlikte daha önemli hale gelmiştir. Opec 
ülkelerinin elinde kalan fonların yeniden piyasaya sürülebilmesi için uluslararası bankalar devreye girmiş ve bu 
şekilde uluslararası finansal sistemin temel taşları döşenmeye başlamıştır.  Ulusal bankaları dış ülkelerde yatırım 
yapmaya sevk eden nedenler; 

1) Ulusal bir banka uluslararasılaşma sürecine giderken belirli hedeflere ulaşmak amacıyla bu rolü 
üstlenmektedir. En temel amacı farklı ülke piyasalarına girerek rakiplerinden önce piyasaya girmek ve 
Pazar liderliğini eline almaktır. Kendi ülke vatandaşların ticaret yaptığı ülkeler ve başka ülke 
vatandaşların kendi ülkelerinde yatırım ve ticaret yaptıkları zaman mali işlemlerin daha rahat 
yürütülmesi için diğer ülke pazarlarına girmektedirler. Yeni bir pazara açılma ya şube açma yolu ile ya 
da yerel bir ortakla anlaşma yolu ile gerçekleşebilir. 

2) Uluslararası bankacılığa sevk eden sebeplerden birisi de diğer ülke piyasalarının albenisidir. Ülke dışı 
piyasanın sahip olduğu işgücü, sermaye, enerji ve maliyet avantajları da etkili olmaktadır. Bununla 
beraber yabancı yatırımcının gelmesini sağlamak amacıyla kamu otoriteleri aracılığıyla verilecek 
teşviklerde bankaları uluslararasılaşmaya sevk edecektir. 

3) Diğer bir madde ise alt yapı, sermaye, itibar, reklam, tecrübe gibi güçlü değerlere sahip olan ulusal bir 
bankaya dış ülke yatırımcılarından iştirak teklifi gelerek şube açma veya yeni bir banka açma yoluna 
gidilerek uluslararasılaşma yoluna gidilmektedir. 

4) Ulusal bankalardan her hangi biri başka bir ülkede şube açması durumunda diğer ulusal bankalar da 
rekabeti kaybetmemek için zorunlu olarak dışarıya açılmak isteyeceklerdir. 

5) Sendikasyon kredisi gibi güven ve itibara dayalı olarak verilen çok uygun faiz oranlı uluslararası 
kredilerden alabilmek için de uluslararasılaşma yoluna gidilmektedir.  

6) Yerel vatandaşların dış ticaretlerini finanse etme ve takip etme (forfaiting, factoring) gibi sebeplerde 
gösterilebilmektedir. 

7) Yurtdışı faaliyetinde bulunan ticari müşterilerin sayılarının artması sebebiyle, mevcut müşterilerin 
kaybedilmemesi için şube sayılarını yurtdışında da arttırmak isteyeceklerdir.   

8) Konvertibl para birimine sahip ülkelerde (Usd, Euro, Sterlin v.b.) yatırım yaparak doğrudan elde edilen 
avantajlar diğer bir neden sayılabilir. 

Bankalar çok fazla müşteriye ulaşarak karlarını maximize edip, maliyetlerini minumum seviyeye indirmeyi 
başardıkları sürece rekabet üstünlüğüne sahip olacaklardır. Alt yapı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek en 
yeni teknikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlayabileceklerdir.  
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3. Uluslararası Bankaların Uluslararası Piyasalarda İşlem Yapma Yöntemleri 

Ulusal bir bankanın uluslararası banka statüsü kazanabilmesi sadece şube açma faaliyeti olarak bilinse bile, 
aslında tek yöntem bu değildir. Şube açma yolu ile birlikte, temsilcilik faaliyeti, muhabir bankacılık, acente ve 
kıyı bankacılığı yöntemleri de bu faaliyetler arasında kullanılabilmektedir. Aralarında temel farklılıklar bulunan 
bu yöntemler uluslararası faaliyetlerin genişlemesi durumuna bağlı olarak çeşitlilik gösterebilmektedir. Ana 
bankalar bunlardan birini seçerek faaliyetine devam edebilecektir. 

3.1. Şube Açma 

Uluslararası bankaların işlem yelpazelerinin en büyük kısmına sahiptir. Hemen hemen ulusal bir bankanın 
yapabileceği bütün işlemleri yapma yetkisi mevcuttur. Maliyeti en yüksek olan bağlantı türüdür. Maliyetinin 
yüksek olması ile beraber gelirlerinin de yüksek olduğu bir bağlantıdır. Aktif ve pasif yapısı ile ana bankaya bağlı 
işlem görmektedir. 

Tablo 2. Yurt dışında şubeler aracılığıyla faaliyet gösteren Türk bankaları 

    Banka         

                   
Ülke 

Ak  Deniz Finans İNG Ziraat TEB Garanti Halk İş Vakıf 
Yapı 
Kredi 

T. 

K.K.T.C.    4 10 4 6 4 15   43 

Malta 1           1 

Bahreyn  1 1 1  1  1 1 1 1 8 

A.B.D.     1     1  2 

İngiltere     1    2   3 

Bulgaristan     4       4 

Gürcistan     2    2   4 

Irak     2    2 1  5 

Arabistan     1       1 

Yunanistan     4       4 

Lüksemburg       1     1 

Malta       1     1 

Kosova         2   2 

Toplam 1 1 1 5 25 5 8 5 24 3 1 79 

Kaynak: www.tbb.org.tr 

Yukarıda ki tablo da milli bankaların yurt dışında hangi ülkelerde kaç tane şube açtıkları gösterilmektedir. En 
fazla yurtdışı şube sayısına 25 adet ile ziraat bankası, daha sonra 24 adet ile işbankası sahiptir. Ülke olarak türk 
bankalarının en fazla rağbet gösterdikleri ülkeler ise K.K.T.C. 43, Bahreyn 8 ve ırak’ta 5 şube açılmıştır. 
Uluslararası bankacılık piyasasında çok fazla sayıda rakiplerin ve yeni müşterilerin olması sebebiyle sıcak 
paranın olduğu bir sektör olan bankacılık, kendi ülkesinde kaynak arz veya talebinin doyuma ulaşması sonucu 
diğer ülkelerden kaynak arz veya talep arayışına girmişlerdir. 

 

 

 

 

http://www.tbb.org.tr/
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3.2. Muhabir Banka 

Uluslararası bir banka olabilmek için şube açmak zorunlu bir şart olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem ana 
banka dış ülkelerden birinde yeni faaliyete başlarken yüksek maliyete girmeden, o ülkenin yerel bir bankası ile 
anlaşarak kendi nam ve hesabına işlem yapmasına yetki vererek müşterilerinin ihtiyaçlarını düşük maliyet ve 
cüz-i komisyon karşılığında yaptırabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren yerel bankaya da muhabir banka 
denmektedir.  

3.3. Rambursman Banka 

Rambursman kelime olarak alınan borcun geri ödenmesi veya teslim edilen malın bedelin tahsil edilmesi 
anlamına gelmektedir. Uluslararası ticaret işlemlerinde alıcı ve satıcı birbirlerini tanımadıklarından güven 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu esnada rambursman bankalar devreye girmektedir. Alıcı ve satıcı arasında kredili 
teminat mektupları(akreditif işlemleri) yapma yetkisi alarak, borç-alacak işlemlerinin sağlıklı yürütülmesini 
sağlar. Bir bankanın muhabir bankaları arasında hesap açtırdığı ve bu hesaptan ödeme yapma yetkisi verilen 
bankadır. Bu bankalar hem rambursman hem de muhabir banka olarak hizmet verebilmektedir.  

Örneğin görevli bir banka kendisine ibraz edilen akreditif şartlarına uygun belgeleri satın almakla ramburse 
edilmeye hak kazanmış olmaktadır. Zira amir banka görevli bankaya bu görevi akreditif açılışında vermiştir. 
Dolayısı ile rambursman terimi akreditif işlemlerine yeni başlayan kişiler için çoğu zaman karışık gibi görünse de 
bankalar arasındaki sorumluluk ve görevlerin işleyişi kavrandıkça rambursman teriminin kullanım amacı daha 
rahat anlaşılabilmektedir. Rambursman bankası amir banka tarafından kendisine verilen ramburse yetkisi ile 
amir banka adına ödeme yapar. Rambursman bankasının ödeme yapmaması sonucunda sorumluluk amir 
bankaya aittir. Akreditifte aksi bir şart yoksa, rambusman bankasının her türlü faizi, komisyon ve masrafları amir 
banka tarafından karşılanır. Akreditifin kullanılmaz durumda olması halinde ise varsa rambursman bankasının 
masrafları yine amir banka tarafından karşılanır. 

3.4. Temsilcilik 

Bir bankanın diğer ülkeler de kendisini temsil etmek üzere açtığı bir veya birden fazla tanıtım ofislerine 
temsilcilik denmektedir. Bu yöntemle şube açmadan önce bir araştırma yapılarak müşteri potansiyeli 
oluşturularak, gelir-gider hesaplaması yapılmaktadır. En düşük maliyetli yöntem ve çoğunlukla bankaların ilk 
uyguladığı yöntemdir. Bu birim aracılığı ile ana bankaya yatırım yapılacak ülkenin yasal mevzuatı, iktisadi ve 
sosyal yapısı, şirket ve kurumlar hakkında araştırmalar yapılarak bilgiler aktarılmaktadır.  Dezavantajları ise 
yapabilecekleri işlemler sınırlı olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarına tam cevap verememektedir. 

Tablo 3. Yurtdışında temsilcilik aracılığıyla faaliyet gösteren Türk bankaları 

 Banka 

Ülke Ziraat Garanti Halk İş Toplam 

İran 1  1  2 
İngiltere  1 1  2 
Çin  1  1 2 
Almanya  1   1 
Singapur   1  1 
Mısır    1 1 
Toplam 1 3 3 2 9 
  Kaynak: www.tbb.org.tr 

Temsilcilik faaliyeti de bankaların hizmet verebileceği alternatif dağıtım kanalları arasında yer almaktadır. 
Temsilcilik faaliyetini Türkiye bankalar birliğinden alınan verilere göre 4 banka kullanmaktadır. Toplam altı 
ülkede 4 bankanın 9 adet temsilcilikleri bulunmaktadır. 

 

 

 

http://www.dosyamasrafi.gen.tr/banka-kredisi-faiz-oranlari/
http://www.dosyamasrafi.gen.tr/banka-kredisi-faiz-oranlari/
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3.5. Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) 

Kıyı bankacılığı 2001 krizinden sonra ülkemizde batan bankalarla birlikte gündeme gelerek çok kullanılan tabir 
olarak günlük hayata girmiştir. Burada ki amaç ülke dışında şubeler aracılığı ile elde edilen fonların ana ülkeye 
getirilmeden, fonların elde edildiği ülkede kullandırılmasıdır. Kıyı bankaları denetimin az olduğu, 
vergilendirmenin düşük olduğu ve zorunlu karşılıkların olmadığı bir bağlantı türüdür. Bu sebeplerden dolayı 
riskin yüksek olduğu söylenebilir. Fakat müşteri çekebilmek için de faiz oranları diğer bankalara göre daha 
yüksektir. Denetimin az olması ise en büyük sorunlarından biridir. 

Kıyı bankacılığı, sınır ötesi bankacılık veya off-shore bankacılığı olarak da ifade edilmektedir. Kıyı bankacılığı, 20. 
yy’ ın ikici yarısında, Euro piyasaların gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında ülke 
ekonomilerinin dışa açılmasıyla, uluslararası finansal merkezler ortaya çıkmış ve fonların uluslararası dolaşımı 
hızlanmıştır. Bu gelişmeler, beraberinde kıyı bankacılığını getirmiştir. Ayrıca, ABD’nin bankalar üzerine getirdiği 
kısıtlamalar, Euro piyasaların gelişiminde söz konusu olduğu gibi, kıyı bankacılığının gelişiminde de etkili 
olmuştur. Kıyı bankacılığı, kısaca, yurt dışından sağlanan fonların yine yurt dışında kullandırılmasıdır. Kıyı 
bankacılığı, esas olarak, bir kısım yurt içi bankacılık işlemlerinin, dışarıda açılan sembolik şubeler kanalıyla 
yürütülmesine dayanır. Fonların fiili olarak dışarıdaki şubelere aktarılmasına gerek yoktur. Aktarma işlemi, 
defter kayıtları üzerinden yapılır. Dolayısıyla, bankaların, kıyı ötesi faaliyetlerde bulunmak üzere açtıkları ofisler 
yalnızca temsili niteliktedir. 

Off shore bankacılığı, serbest bölgelerde faaliyet gösteren ve ulusal bankacılık sisteminin dışında muafiyetler 
tanınan bir uluslarüstü bankacılık türüdür. Bu tanımdan hareketle off shore bankaların temel özelliklerini şu 
şekilde sıralamak mümkündür(Çeker, 2004):  

➢ Off Shore bankalar, serbest bölgelerde faaliyette bulunurlar. 

➢ Off Shore bankalar, kuruldukları ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para birimi ile işlem 
yaparlar.  

➢ Off Shore bankalar, kuruldukları ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumlarla işlem yapar.  

➢ Off Shore bankalar, yurtiçi bankaların tabi olduğu sınırlama ve kontrollerin çoğundan muaf tutulurlar.  

➢ Off Shore bankacılık merkezinde çok sıkı bir biçimde sır saklama ilkesi uygulanır.  

➢ Off Shore bankalar, mevduat toplama, kredi verme gibi klasik bankacılık hizmetlerini de verirler.  

4. Sonuç 

Uluslararası bankalar genellikle son teknoloji ürünlerini kullanarak gittikleri ülkelerde rakip bankaların teknolojik 
gelişmelerine katkıda bulunmaktadırlar. Bankalar kişi ve kurumlar arasında finansal faaliyetleri aracılık ederek, 
değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ürün yelpazelerini geniş tutmak zorunda kalmışlardır. Bu 
fonksiyon ile bankalar daima minimum maliyetle mevduat elde etmeyi, bu fonları düşük riskli yüksek getirili 
alanlara kredi olarak vermeyi tercih ederler.  

Bankaların kendi namına, güven sağladığı müşterileri tarafından vadeli veya vadesiz olarak bankaya mevduat 
yatırmalarıdır. Bankalar yetkili mercilerden izin aldıktan sonra yurt içinde topladıkları mevduat işlemini 
yurtdışında da yerine getirebilirler. Mevduatlarda önemli olan güven unsuru ile uluslararası bankacılık 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Genel olarak Türk bankacılık sisteminde hizmet veren Türk bankaları 
uluslararası arenada kendini hissettirmek istemektedir. Fakat diğer ülke bankalarının finans piyasalarına daha 
hızlı girdikleri Türkiye’de açmış oldukları hizmet kanallarından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türk bankalarının 
etkinliği Kıbrıs dışında sınırlı kaldığı söylenebilir. Türk bankalarının da diğer piyasalara girmek için yoğun ve 
istikrarlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak bir bankanın uluslararası banka sayılabilmesi sadece birkaç farklı ülkede şube kanalı ile hizmet 
vermesine ve mevduat toplama yetkisinin olup olmadığına bağlı değildir. Uluslararası bankalar farklı ülkelerde 
sadece şube kanalları ile hizmet vermemektedirler. Hizmet verebilecekler diğer alternatif kanallar ise temsilcilik, 
rambursman banka, muhabir banka ve kıyı bankacılığıdır. Bankalar çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak bu 
hizmetlerin her birini en avantajlı olacak şekilde kullanabilmektedir. Temel olarak aralarında ki farklar; 
yapılabilecek işlem çeşitleri ve maliyetinin ne olduğu ile ilgilidir. Bu alternatif kanallardan en az birini kullanması 
ve finansal hizmetlerden en az 2 tanesini hizmet olarak sunduğu takdirde uluslararası banka kategorisinde 
kendisine bir yer açmış olacaktır. 
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En önemli göstergeler ise; kredi verebilmeleri, Basel 2 ve 3 kriterlerine sahip olmalar, dış ticaret işlemlerine 
aracılık fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri, v.b. hizmetleri verebilmeleri dikkate alınacak göstergelerdir. 
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Özet:Trakya bölgesi Türkiye’nin gelişmiş karayolu ve denizyolu ağı ile Avrupa’ya açılan kapısı konumundadır. Bölge’nin 
avantajlarından birsi ise İstanbul gibi büyük bir şehre yakın olmasıdır, bunun yanı sıra yeni sanayi merkezleri ve önemli 
limanlara sahip olması bölgenin dış ticaretinde önemli bir etkendir. Bu çalışmada Trakya bölgesinde ki illerin özellikle ihracat 
performansları ele alınmıştır. Her bir ilimizde, mevcut üretim ve ihracat deseni ile yeni hangi sektörlerin hayata 
geçirilebileceği tek tek belirlenmiştir. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları dış ticaret verileri incelendiğinde ihracatta 
sanayi sektörünün payı artarken, tarımın payı azaldığını göstermektedir. Bölgenin gelişmiş sanayi yapısıyla birlikte dış ticaret 
hacmi de artmıştır.  

Trakya Bölgesinin Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy gibi önemli sanayi merkezlerinin etkisiyle Türkiye’nin sanayileşmiş bölgeleri 
arasında yerini aldığını görüyoruz. Edirne ve Kırklareli’nin ihracat oranları dikkate alındığında, bu iki ilde tarım ticaretinin 
daha fazla yapıldığı görülmektedir. Tarım ve tarıma bağlı sektörlerin payları sanayi ürünlerinin ihracatından daha yüksektir. 
Özellikle Kırklareli ve Edirne sosyo-ekonomik açıdan gelişmesine rağmen Tekirdağ’a oranla sanayi yatırımları ve dış ticarette 
aldıkları pay çok düşüktür.  

Trakya Bölgesin de kaynakların daha verimli kullanımı ve bunlara dayalı sanayinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bunun için de mevcut sanayi yapısı profilinin ortaya konulması, gelişmesi ve geleceğe yönelik yeni 
yatırım hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, ithalat, ihracat  

Abstract:The Thrace region is Turkey's gateway to Europe with its advanced road and sea network. One of the advantages 
of the region is that it is close to big cities like Istanbul, and the fact that it has new industrial centers and important ports 
has an important impact on the foreign trade of the region. This study focuses on export performances of the cities in  the 
Thrace region will be discussed. In each of our provinces, with the help of the current production and export pattern, it has 
been determined which new sectors can be passed on one by one. The relationship between the industrial structure of the 
region and export performance has been determined as well, the sectors that are prominent in the foreign trade of the 
region have been put forward and their position in the foreign trade of Turkey has been evaluated. The results of the 
scientific studies show that when the foreign trade data is analyzed, the share of the industrial sector increases while the 
share of agriculture decreases. Along with the industrial structure of the region, the volume of foreign trade has also 
increased. 

We see that the Thrace region takes its place among the industrialized regions of Turkey with the influence of important 
industrial centers such as Tekirdag Çorlu and Çerkezköy. When the export ratios of Edirne and Kirklareli are taken into 
consideration, it is seen that the agricultural trade of these two is more done. The shares of agriculture and agriculture-
related sectors are higher than the exports of industrial products. Especially Kırklareli and Edirne are socio-economically 
developed but their share in industrial investments and foreign trade is very low compared to Tekirdağ. 

In the region, the efficient and realistic use of the available resources and the spreading, supporting and developing of the 
small and medium sized industry based on them are very important. For this reason, it is necessary to study the current 
industrial structure profile, to determine the development capability and to design and implement new investment targets 
and strategies for the future. 

Keywords: Foreign trade, import, export 

1. GİRİŞ 

Türkiye’nin AB ye adaylığı kabul edilmiştir. Bu kabulün ardından 2005 yılında süreç resmi şekilde başlamıştır. Bu 
gelişmenin sonucunda Türkiye, AB uyum çalışmalarına da ağırlık vermiştir. Türkiye, Avrupa Birliği bölgesel 
politikasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması sistemine geçmiştir. İlk olarak Düzey 1 bölgeleri 
belirlenmiştir. Düzey 1’e bağlı olarak Düzey 2 alt bölgeleri oluşturulmuş ve son olarak Düzey 2’nin alt bölgeleri 
olan Düzey 3 bölgeleri sıralanmıştır. Düzey 2’bölgesine bağlı olarak oluşturulan bölgelerden birisi TR21 bu bölge 
Trakya bölgesini kapsar. Bu çalışmanın amacı Trakya Bölgesinin Avrupa’nın önemli lojistik birimlerine yakınlığı 
gibi bir avantajı vardır. Türkiye’nin ihracatta yeterli paya sahip olup olmadığını saptamak sonuçları 
değerlendirerek geleceğe yönelik fikirlerin oluşmasını sağlamaktır.  
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2. TRAKYA BÖLGESİ VE BÖLGENİN SEKTÖREL YAPISI  

Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa’ya en yakın bölgesi Trakya bölgesidir. Trakya bölgesi’nin Avrupa’ya açılan kapı 
olması Türkiye’nin AB ile ekonomik ve sosyal alanda ilişkilerinin gelişmesine yarar sağlamıştır. (Trakya Kalkınma 
Ajansı, 2011, s.7). Trakya Bölgesi’nin sahip olduğu konumun bir diğer özelliği ise Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan 
karayollarının ve bazı enerji hatlarının ortak noktasında olmasıdır (Trakya Kalkınma Ajansı, 2011, s.7). 

Trakya bölgesi bünyesinde 6 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bölgede 18 adet küçük sanayi işletmeleri 
barındırmaktadır. Bu işletmeler tekstil, örme, konfeksiyon ve deri sanayisi ilk sıralardadır. Bu işletmelerin 
ardından gıda, içki ve tütün sanayi ikinci sırada yer almaktadır (Trakya Kalkınma Ajansı, 2010, s. 19). Bölgenin 
tarım ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, süt ürünleri, ve un gıda sanayisinin içinde yer alan ürünlerdir Tekirdağ da 
et, süt, hazır yemek,unlu mamuller ve şarap imalatına yer verilirken Edirne de çeltik, süt ürünleri, yağ, un, ve 
unlu mamuller ağırlıktadır. Kırklareli de ise süt ürünlerini ve et ürünlerini işleyen işletmeler bulunmaktadır. 
Trakya Bölgesi için elektrik-elektronik, otomotiv ve bağcılık-şarapçılık sektörleri de önemlidir. (Trakya Kalkınma 
Ajansı, 2010, s. 17). 

2.1. TEKİRDAĞ İLİ SANAYİ YAPISI 

“Türkiye’nin  500  Büyük  Sanayi  Kuruluşu”  listesinde  yer  alan  kuruluşlardan  52  tanesi Tekirdağ ilinde yer 
almaktadır. 2013 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük 500 şirketlerinden 4 tanesi Tekirdağ da faaliyet 
göstermektedir. 

Tekirdağ’da %2 oranın da sanayi sicile kayıtlı işletmeler vardır. Tekirdağ bu payla en fazla sanayiciye sahip 10. 
İldir. Tekirdağ geniş sanayi alanları ile Tablo 1’de de görülüyor ki en fazla pay %35,81 oranla Giyim, dokuma ve 
deri sanayi ön plandadır. Bu sektörü %16,92’lik payla cam, kimya, boya ve plastik sanayi takip etmektedir. 
Sanayi alanında bir diğer ön planda olan sektör ise gıda sanayisidir.  

Tablo 1. Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Sektörel Dağılımı, 2013 

Sektörler İşletme Sayısı % 

Giyim, Dokuma ve Deri sanayi 491 35,81 

Cam, Kimya, Boya ve Plastik Sanayi 232 16,92 

Gıda, İçki ve Tütün Sanayi 142 10,35 

Toprak, Taş, Maden 135 9,84 

Metal Eşya, Makine, teçhizat, Otomotiv Yan San. 135 9,84 

Kâğıt ve Ambalaj 38 2,77 

Orman Ürünleri ve Mobilya 24 1,75 

Enerji 18 1,31 

Beyaz Eşya Elektrik Elektronik 18 1,31 

Diğer 138 10,06 

Toplam 1371 100,00 
Kaynak: İşletme İstatistikleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü. 

Avrupa Serbest  Bölgesi,  Tekirdağ’ın Çorlu  ilçesinde  Velimeşe  ile  Karamehmet  köyü  arasında  200 hektarlık 
bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bölge 148 sanayi parsel sayısına sahiptir. İçerisinde 140 firma yer almaktadır. 
Çalışan sayısı 3.000 kişidir ve dünyanın önemli markalarının üretimleri gerçekleşmektedir. 

Tablo 2. Avrupa Serbest Bölgesinin Ticaret Hacmi 

 2012 (Dolar) 2013 (Dolar) 

Türkiye’den Bölgeye 148.462.386 166.284.143 

Bölge’den Türkiye’ye 485.671.925 504.305.531 

Yurtdışından Bölgeye 934.183.712 934.895.288 

Bölgeden Yurtdışına 796.587.312 834.441.995 

Toplam 2.364.905.335 2.439.926.960 
Kaynak: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Raporu, 2013. 
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2.2. EDİRNE İLİ SANAYİ YAPISI 

Edirne coğrafi olarak üç önemli Nehrin birleşme noktasındadır. Bunlar Meriç, Tunca, Arda Edirne verimli 
topraklara sahip olması nedeniyle tarımsal üretimin önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Türkiye de 
çeltik üretiminin%50 si yağlık ayçiçeği üretiminin %25 i ve Buğday üretimin %3’ü Edirne ilinde yapılmaktadır. 
Sonuç olarak Edirne de tarıma dayalı sanayinin ön planda olduğu görülmektedir. Kentte gelişen diğer sektör ise 
tekstil sektörüdür. Ayrıca Linyit Kömürü rezervlerini de bünyesinde barındırmaktadır. 

Edirne de bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına şu şekildedir. Gıda ürünlerinin imalatı %52 
Enerji %11, Giyim %5 Tekstil % 3 makine ekipman imalatı %3 kimyasal ürünlerin imalatı, % 2 Ağaç ve mantar 
ürünleri imalatı (mobilya hariç) %2  Mobilya İmalatı;  % 2 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı % 2 Kağıt ve kağıt 
ürünlerinin imalatı %2 olduğu görülmektedir. 

2.3. KIRKLARELİ İLİ SANAYİ YAPISI 

Kırklareli de sanayi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu durumun en temel nedeni İstanbul sanayisinin çevre illere 
yayılma çabasıdır. Kırklareli’nde268 sanayi tesisi vardır. Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bir kısmı Kırklareli 
ilinde bulunmaktadır. Bu tesisler hem il hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlarlar. 

Kırklareli’nde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda; Gıda % 31’lik oranla ve Tekstil % 
12 ile ilk sırada yer alır. %10 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı,  % 10 Ana metal sanayi,  %6 Giyim üretimi, %5 
Ağaç ve mantar ürünleri üretimi, saz ve saman  üretimi, % 3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 
üretimi, % 3 Fabrikasyon metal ürünleri, % 3 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin üretimi yer almaktadır. 

3. TRAKYA BÖLGESİNDEKİ İLLERİN İHRACATINDAKİ GELİŞMELER 

Bölge de yapılan ihracat, 2010 yılında yaklaşık 720 milyon dolarlık bir artış göstermiştir. 2007 yılında ise artış 
hızında düşüş görülmektedir. 2008 yılında düşüşün etkileri daha fazla görülmektedir. Ve bölge ihracatı mali 
krizle birlikte daralmıştır. 2008-2009 döneminden Bölge ihracatı 668.6 milyon dolardan 645.1 milyon dolara 
düşmüştür  2009 yılında Türkiye’nin ihracatı %22.6 oranında küçülme yaşamıştır, bu küçülme TR21 
Bölgesi’nde %3.5 ile daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir.  

Tekirdağ Temmuz 2015 te 57.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve bölge de diğer illere göre daha fazla 
ihracat yapan kent olmuştur. 2015-2014 yılı Ocak ayı ve Temmuz ayı kıyaslandığın da, Tekirdağ 2015 yılı Ocak-
Temmuz döneminde 377 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş ve Tekirdağ bir önceki yıla göre ihracatta yaklaşık 71 
milyon dolar düşüş yaşamıştır. Kırklareli’nin ihracatında bir önceki yıla göre 4 milyon dolarlık artış olmuştur. 
Edirne de ise durum şu şekildedir Temmuz 2015 te 2,5 milyon dolarlık ihracat yapan Edirne, 2015 Ocak-Temmuz 
döneminde 21.9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, yani görülüyor ki Edirne bir önceki yıla göre ihracat 1.9 
milyon dolarlık yükseliş yaşamıştır.  

Tablo 3. Trakya’daki İllerin İhracat Tutarları (2002-2015) 

 2000 2001 2003 2004 2005 

Edirne 9.620 9.303 13.079 21.555 27.549 

Kırklareli 21.388 24.136 38.368 43.819 39.005 

Tekirdağ 231.314 239.074 347.296 365.354 369.256 

Trakya 262.323 272.513 398.743 430.729 435.809 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Edirne 41.595 93.564 101.266 9.3267 79.095 

Kırklareli 30.856 35.784 40.997 68.639 94.341 

Tekirdağ 441.775 525.206 526.384 483.255 546.461 

Trakya 514.226 654.553 668.648 645.161 719.897 

 Mart2011 2012 2013 2014 2015 

Edirne  17.827 46.906 31.347 20.007 2.533 

Kırklareli 31.037 14.121 25.873 130.975 15.750 

Tekirdağ 148.918 59.658 91.157 448.227 57.286 

Trakya 197.782 120.68 148.377 599.209 75.569 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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3.1. EDİRNE’NİN BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI  

Edirne İline ait ihracat verileri ele alındığında, başlıca ihracat olan ülkeler sırasıyla Tablo 4’te ele alınmıştır. 2015 
yılı itibariyle dikkat çeken ülkeler arasında İspanya ve Tayland başı çekmektedir. 

Tablo 4. Edirne İlinin Dünya’daki başlıca ihracat pazarları  (milyon $,%) 

 2000 2005 2010 2014 2015 

Bulgaristan 4 7 14 290 251 

Hollanda 0 0 4 0 0 

Kosova 0 0 4 340 0 

İtalya 0 1 2 0 0 

Rusya 1 0 2 0 0 

Filipinler 0 0 0 429 421 

Bosna hersek 0 0 0 235 0 

Arnavutluk 0 0 0 215 196 

İspanya 0 0 0 0 500 

Tayland 0 0 0 0 255 

Çin 0 0 0 0 0 
Kaynak: Türkiye ihracatçılar meclisi(2015) 

3.2. İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

2000 yılında ihracatta öne çıkan sektörlere baktığımız da (milyon $);  giyim eşyası, aksesuarlar sebzeler ve 
meyveler 0 gösterirken metal dışı mamuller 2 hububat ve mamulleri 4 milyon doları göstermektedir. 

Sektörlerin il ihracatındaki payı ise; giyim eşyası ve aksesuarlarda %11,0 sebze ve meyve mamulleri %6,6 metal 
dışı mineral mamuller %0,6 hububat ve mamuller %1,3 

Türkiye’nin sektördeki ihracatında Edirne’nin payı ise; giyim eşyası ve aksesuarda %0,6 Sebze ve meyveler 
de %1,3 metal dışı  mineral mamuller %0,2 hbubat ve mamuller %1,1 göstermektedir 

2010 yılına baktığımızda sektörlerin ihracat miktarları incelendiğinde giyim eşyası ve aksesuarlar 74,5 sebze ve 
meyve mamulleri 7,3 metal dışı mineral mamuller 5,4 hububat ve mamuller 4,4 milyon $. 

Sektörlerin il ihracatında ki payları ise şu şekildedir; giyim eşyası ve aksesuarlar %33,0 sebze ve meyve 
mamulleri %16,5 metal dışı mamuller %12,3 hububat ve mamuller %10,0 

Türkiye’nin sektördeki ihracatında Edirne’nin payı; giyim eşyası ve aksesuarlar %0,1 sebze ve meyve 
mamulleri %0,1 metal dışı mineral mamuller %0,1 hububat ve mamuller %0,2 (Dış Ticaret Müsteşarlığı). 

3.3.SATIŞLARIN YOĞUNLAŞTIĞI SEKTÖRLER  

2005 yılında toplan satış miktarına baktığımız da sıvı ve katı yağ imalatı 634 milyon TL. Gıda içecek ve tütün 
toptan ticareti 212 milyon TL. Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 123 milyon TL dir. 

Sektörün ilin satışlarında ki payı ele aldığımız da sıvı ve katı yağ imalatı %23,9 gıda içecek ve tütün toptan 
ticareti %8,0 öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı %4,6 olduğu görülmektedir. 

Türkiye de Edirne’nin payı ise; sıvı ve katı yağ imalatı %26,6 gıda içecek ve tütün toptan ticareti %0,9 öğütülmüş 
hububat ve sebze ürünleri imalatı % 4,3 olduğunu görmekteyiz. 

2010 yılında toplan satış miktarına baktığımız da sıvı ve katı yağ imalatı 940 milyon TL. Gıda içecek ve tütün 
toptan ticareti 326milyon TL. Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 302 milyon TL dir. 

Sektörün ilin satışlarında ki payı ele aldığımız da sıvı ve katı yağ imalatı %17,6 gıda içecek ve tütün toptan 
ticareti %6,1öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı %4,8 olduğu görülmektedir. 

Türkiye de Edirne’nin payı ise; sıvı ve katı yağ imalatı %10,9 gıda içecek ve tütün toptan ticareti %0,5 öğütülmüş 
hububat ve sebze ürünleri imalatı % 3,4 olduğunu görmekteyiz 
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3.4. KIRKLARELİ İLİNİN BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI 

Kırklareli ilinin başlıca ihracat pazarlarını ele aldığımız da 2014 yılında Ukrayna ve Türkmenistan ile olan ticaret 
verileri dikkat çekmektedir. Ve yine 2015 yılında İspanya, Kırgızistan dikkat çeken ülkeler arasındadır. 

Tablo 5.Kırklareli ilinin Dünya’daki başlıca ihracat pazarları   

 2000 2005 2010 2014 2015 

İSPANYA 0 1 9 0 2.844 

ÇİN  0 0 9 1.322 0 

UKRAYNA 2 4 7 3.394 1.217 

BULGARİSTAN 0 1 6 0 0 

FRANSA 9 19 5 0 0 

TÜRKMENİSTAN 0 0 0 1.293 0 

ALMANYA 0 0 0 1.120 0 

KIRGIZISTAN 0 0 0 796 1.782 

NİJERYA 0 0 0 0 1.064 

LİTVANYA 0 0 0 0 805 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

3.5. İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER  

2000 yılına ait ihracat verilerine baktığımız da; tekstil lifleri 1,1 sebze ve meyve mamulleri 0,8 giyim eşyası ve 
aksesuarları 24,7 hububat ve mamulleri 0,4 şeker ve şekerli meyveler 0,7 milyon dolardır.  

Sektörün il ihracatında ki payı ise; tekstil lifleri %19,0 sebze ve meyve mamulleri %0,1 giyim eşyası ve 
aksesuarları %41,1 hububat ve mamuller %0,1 şeker ve şekerli meyveler %1,3 

Türkiye de Kırklareli’nin payı; tekstil lifleri %5,8 sebze ve meyve mamulleri %0,0 giyim eşyası ve 
aksesuarlar %0,4 hububat ve mamuller %0,0 şeker ve şekerli meyveler %0,3 olduğunu görmekteyiz. 

2010 yılına ait ihracat verilerine baktığımız da; tekstil lifleri 20 sebze ve meyve mamulleri 16,7 giyim eşyası ve 
aksesuarları 15,7 hububat ve mamulleri 9,5 şeker ve şekerli meyveler 2,6 milyon dolardır.  

Sektörün il ihracatında ki payı ise; tekstil lifleri %26,9 sebze ve meyve mamulleri %22,5 giyim eşyası ve 
aksesuarları %21,1 hububat ve mamuller %12,9 şeker ve şekerli meyveler %3,5 tir. 

Türkiye de Kırklareli’nin payı; tekstil lifleri %3,5 sebze ve meyve mamulleri %0,3 giyim eşyası ve 
aksesuarlar %0,1 hububat ve mamuller %0,5 şeker ve şekerli meyveler %0,7 olduğu görülmektedir. 

3.6 SATIŞLARIN YOĞUNLAŞTIĞI SEKTÖRLER  

2005 yılında Toplam satış miktarına baktığımız zaman gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret 119 milyon 
TL, otomotiv yakıtının perakende ticareti 59 milyon TL, içecek toptan ticareti 0 milyon TL iken hazır yem imalatı 
5,2 milyon TL dir. 

Sektörün ilin satışlarındaki payı ise; gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret %10,7 otomotiv yakıtının 
perakende ticareti %5,3 içecek toptan ticareti %0,0 hazır yem imalatı %0,5 olarak görülmektedir. 

Türkiye de Kırklareli’nin payı; ; gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret %0,5 otomotiv yakıtının perakende 
ticareti %0,3 içecek toptan ticareti %0,0 hazır yem imalatı %0,5 olarak görmekteyiz. 

2010 yılında Toplam satış miktarına baktığımız zaman gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret 370 milyon 
TL, otomotiv yakıtının perakende ticareti 263 milyon TL, içecek toptan ticareti 211 milyon TL iken hazır yem 
imalatı 167 milyon TL dir. 

Sektörün ilin satışlarındaki payı ise; gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret %9,8 otomotiv yakıtının 
perakende ticareti %6,9 içecek toptan ticareti %5,6 hazır yem imalatı %4,4 olarak görülmektedir. 

Türkiye de Kırklareli’nin payı; ; gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret %0,5 otomotiv yakıtının perakende 
ticareti %0,4 içecek toptan ticareti %2,7 hazır yem imalatı %5,4 olarak görmekteyiz. (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 
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3.7. TEKİRDAĞ İLİNİN BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI 

Tekirdağ ilinin başlıca ihracat pazarlarını ele aldığımızda 2000 yılından 2015 yılına kadar ihracat pazarlarını ve 
ihracat miktarlarının arttığını görmekteyiz. 2015 yılında ihracat en fazla Almanya ile gerçekleştirilirken en düşük 
ihracat İtalya ile yapılmıştır. 

Tablo 6.Tekirdağ ilinin Dünya’daki başlıca ihracat pazarları   

 2000 2005 2010 2014 2015 

ALMANYA 118 85 137 11.256 10.536 

FRANSA 12 17 43 0 2.519 

İNGİLTERE 11 34 35 0 0 

İTALYA 12 9 29 2.975 2.89 

BULGARİSTAN 12 40 26 0 0 

İSPANYA 0 0 0 3.976 0 

BİRLEŞİK KRALLIK 0 0 0 4.810 3.787 

LİBYA 0 0 0 2.947 0 

HOLLANDA 0 0 0 0 2.514 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

3.8. İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER  

2000 yılında ki ihracat miktarlarına baktığımız da giyim eşyası ve aksesuarlar 50,3 elektrikli makine ve cihazlar 
99,9 tekstil mamulleri 40,3 kauçuk mamulleri 10,8 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar 0,69 milyon 
dolar olarak görülmektedir. 

Sektörün il ihracatında ki payı; giyim eşyası ve aksesuarlar %20,3 elektrikli makine ve cihazlar %40,4 tekstil 
mamulleri %16,3 kauçuk mamulleri %4,4 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazların ise  %0,3’lük paylara 
sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye de Tekirdağ’ın payı; giyim eşyası ve aksesuarlar %0,8 elektrikli makine ve cihazlar %8,4 tekstil 
mamulleri %1,1 kauçuk mamulleri %2,9 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar %0,2 paylara sahiptir. 

2010 yılında ki ihracat miktarlarına baktığımız da giyim eşyası ve aksesuarlar 111,1 elektrikli makine ve cihazlar 
76,4 tekstil mamulleri 72,4 kauçuk mamulleri 63,3 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar 36,5 milyon 
dolar olarak görülmektedir. 

Sektörün il ihracatında ki payı; giyim eşyası ve aksesuarlar %19,9 elektrikli makine ve cihazlar %13,9 tekstil 
mamulleri %13,0 kauçuk mamulleri %11,4 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazların ise  %6,6’lük paylara 
sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye de Tekirdağ’ın payı; giyim eşyası ve aksesuarlar %0,9 elektrikli makine ve cihazlar %1,0 tekstil 
mamulleri %0,8 kauçuk mamulleri %3,4 sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar %1,3 paylara sahiptir. 
(Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

3.9.SATIŞLARIN YOĞUNLAŞTIĞI SEKTÖRLER  

2005 yılında toplam satış miktarına bakıldığında kara yolu ile yük taşımacılığı 61 milyon TL, binaların inşaatı 207 
milyon TL, otomotiv yakıtı ticareti 176 milyon TL, gıda, içecek, tütün ticareti 577 milyon TL, iş ve işveren 
firmaların faaliyetleri 165 milyon TL dir. 

Sektörün ilin satışlarında ki payı ise; kara yolu ile yük taşımacılığı %1,4 binaların inşaatı %4,9 otomotiv yakıtı 
ticareti %4,2 gıda, içecek, tütün ticareti %13,6 iş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri %3,9 olarak görmekteyiz. 

Türkiye de Tekirdağ’ın payına baktığımızda kara yolu ile yük taşımacılığı %0,5 binaların inşaatı %0,7 otomotiv 
yakıtı ticareti %1,0 içecek, tütün ticareti %2,6 iş ve işveren firmaların faaliyetleri %98,0 dir. 

2010 yılında toplam satış miktarına bakıldığında kara yolu ile yük taşımacılığı 1200 milyon TL, binaların inşaatı 
1069 milyon TL, otomotiv yakıt ticareti 630 TL, gıda, içecek, tütün ticareti 367 milyon TL, iş ve işveren 
kuruluşlarının faaliyetleri 324 milyon TL dir. 
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Sektörün ilin satışlarında ki payı ise; kara yolu ile yük taşımacılığı %9,2 binaların inşaatı %8,2 otomotiv yakıtının 
perakende ticareti %4,8 gıda, içecek, tütün ağırlıklı perakende ticaret %2,8 iş ve işveren firmaların 
faaliyetleri %2,5 olarak görmekteyiz. 

Türkiye de Tekirdağ’ın payına baktığımızda kara yolu ile yük taşımacılığı %3,4 binaların inşaatı %1,1 otomotiv 
yakıtı ticareti %0,9 içecek, tütün ticareti %0,5 iş ve işveren firmaların faaliyetleri %91,7 dir. (Dış Ticaret 
Müsteşarlığı) 

 Genel olarak Trakya bölgesinin ihracat payına baktığımızda Temmuz 2015 ten itibaren  Edirne’nin ihracatı en 
yoğun yaptığı ülke İspanya olmuştur. İspanyadan sonra Filipinler, Tayland, Bulgaristan ve Arnavutluk Edirne’nin 
en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almıştır. Kırklareli 2015 yılından itibaren en çok ihracat yaptığı ülke 
İspanyadır. Kırgızistan, Ukrayna, Nijerya ve Litvanya Kırklareli’nin ihracat yaptığı ülkelerdir. Avrupa Birliği'ne 
olan ihracat %6,6 oranında düşüş göstermiştir. En çok Almanya ile ihracat yapılmıştır. Almanya'ya 2015 Haziran 
ayında 1 milyar 138 milyarlık ihracat yapılmıştır. İngiltere (814 milyon dolar), Irak (689 milyon dolar) ve İtalya 
(595 milyon dolar) takip etmiştir. Tekirdağ 2016 Kasım ayında 66,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 
Trakya Bölgesinde en yüksek ihracatı yapan şehir olmuştur. 2016 yılı ile 2015 yılı Ocak-Kasım dönemi 
kıyaslandığında Tekirdağ 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 668,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 
Tekirdağ bir önceki yıla göre ihracatta yaklaşık 62 milyon dolar artış göstermiştir. Aynı yıllarda Kırklareli ili 
ihracatında ise bir önceki yıla göre 66 milyon dolar azalış olmuştur. Edirne Kasım 2016 da 3,3 milyon dolar,  
Ocak-Kasım döneminde ise 31 milyon dolarlık ihracat yapmıştır, bir önceki yıla göre ihracatta 2 milyon dolarlık 
bir düşüş gerçekleşmiştir. 

4. TRAKYA BÖLGESİNİN TÜRKİYE İTHALATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

2009 yılında ithalatta kriz sebebiyle  %28,5 küçülme yaşanmıştır. Aynı yıl Türkiye’nin de ithalatında yaklaşık %30 
oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise Trakya Bölgesinde ithalat yaklaşık 897 milyon dolara 
ulaşmıştır.  2011 Mart ayında ithalat bir önceki yıla göre yaklaşık %46 oranında artmıştır. Yani  285.6 milyon 
dolar düzeyine ulaşmıştır. Bölge ithalatındaki ilk 30 sektör, toplam ithalatın yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. 
İthalatta özellikle tekstil, deri, gıda, kauçuk, plastik, kimya, kağıt, ambalaj, elektronik tartı ve ölçü aletleri vb. 
sanayiler için gerekli olan hammadde ve yarı mamul ithalatı bölge ithalatında öne çıkmaktadır.  

Tekirdağ Trakya Bölgesinin ithalatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İlde ara ve sermaye malları ağırlık 
göstermektedir. 2007 yılında ilk sırada ki 10 sektörün toplam ithalattaki payı düşmüştür. 2010 yılında bu 
oran %59 dur. TUİK verilerinde 2010 yılında il ithalatının %13,7 sini ana metal demir çelik sanayi 
oluşturmaktadır.  

Edirne de ithalat tarıma dayalıdır. 2010 yılında il genelinin ithalatını tarım ürünleri oluşturmaktadır %44.9’u tahıl 
ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler ve %35.9’u bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlardan 
oluşmaktadır. İl ithalatının %5.8’i kimyasal gübre ve azotlu bileşikler, %3.1’i atık ve hurdalar ve %3’ü tekstil 
elyafından iplik ve dokunmuş tekstile aittir. Sonuçta 2010 yılında il ithalatının yaklaşık %93’ünü yukarıdaki beş 
sektöre ait olduğu görülmektedir. 

TÜİK verilerine göre 2010 yılında Kırklareli ithalatının yaklaşık %52’si tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış 
bitkisel ürünler, %11’i oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve mukavvadan ambalajlar, yaklaşık %10’u kağıt 
hamuru, kağıt ve mukavva, %3.6’sı ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) ve %3’ü 
tekstil elyafından iplik ve dokunmuş tekstilden oluşmaktadır.  

4.1. EDİRNE İLİNİN YILLARA GÖRE İTHALAT VERİLERİ 

Edirne Ekim 2016  5,5 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirdi. Türkiye de ithalat 2016 yılında bir önceki yıla 
göre %0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Edirne’de ithalat 2016 yılı Ekim ayında 2015 
yılının aynı ayına göre %21,2 azalarak 5,5 milyon dolar oldu. En çok ithalat %44,3 pay ile Rusya ile 
gerçekleştirilmiştir. Rusya’yı %34,9 ile Bulgaristan, %14,1 ile Macaristan, %2,5 ile Bosna Hersek ve %1,3 ile Çek 
Cumhuriyeti takip etmiştir. 2000/2005/2010 verileri ise tablo 7 deki gibidir.  

Tablo 7.Edirne ilinin Dünyada ki başlıca ithalat partnerleri (milyon $) 

 2000 2005 2010 

UKRAYNA 1.1 2.9 80.9 

BULGARSİTAN 4.6 65.4 68.7 
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RUSYA FED. 7.6 0.3 16.2 

ROMANYA 1.8 11.1 8.5 

ENDONEZYA 0 1.3 6.0 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

 4.2 KIRKLARELİ İLİNİN YILLARA GÖRE İTHALAT VERİLERİ  

Kırklareli Ekim 2016 da 15 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye de ithalat 2016 yılında bir önceki 
yıla göre %0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kırklareli’nde ithalat 2016 yılında bir 
önceki yıla göre %14,9 artarak 15 milyon dolar olmuştur.  

 Tablo 8.Kırklareli ilinin Dünyada ki başlıca ithalat partnerleri (milyon $) 

 2000 2005 2010 

BULGARİSTAN 1.1 32.7 17.7 

UKRAYNA 0 0 6.6 

FİNLANDİYA 0 0 5.5 

AVUSTURYA 1.5 4.9 5.0 

ÇİN 0.1 5.1 3.5 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

4.3 TEKİRDAĞ İLİNİN YILLARA GÖRE İTHALAT VERİLERİ 

Tekirdağ Ekim 2016 da ithalat 74,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tekirdağ’da ithalat 2016 yılında bir 
önceki yıla göre  %11 artarak 74,8 milyon dolar olmuştur. Tekirdağ’da Ekim ayında en çok ithalat ise ihracatta 
da olduğu gibi %14,9 pay ile Almanya ile gerçekleştirilmiştir. Almanya’yı %11,1 ile Çin, %7,9 ile İtalya, %5,5 ile 
Bulgaristan ve %5,4 ile Rusya takip etmiştir. 

Tablo 9.Tekirdağ ilinin Dünyada ki başlıca ithalat partnerleri (milyon $) 

 2000 2005 2010 

ALMANYA 72.3 132 121.0 

BULGARSİTAN 6.7 16.8 102.0 

İTALYA 12.1 46.1 59.2 

ÇİN 7.4 19.8 45.1 

GÜNEY KORE 14.4 14.2 34.0 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Trakya Bölgesindeki illerin İstanbul gibi büyük şehre yakın olması, bölgenin sanayileşmesinde başlarda negatif 
bir etkiye sebep olmuştur. Ancak zamanla Bölgeye yönelen sanayi yatırımları (başta tekstil, giyim, deri ve gıda 
olmak üzere) imalat sanayi faaliyetlerini arttırmıştır. Tekirdağ, çorlu, Çerkezköy önemli sanayi merkezleri haline 
gelmiştir.  

 Edirne ve Kırklareli de  ihracat taarım ve tarıma bağlıdır. Ve bu sektörlerin payları %50’nin üzerindedir. İki ilde 
de sanayi yatırımları Tekirdağ ile kıyaslandığında daha düşük olduğu görülmektedir. 

Trakya Bölgesinin ihracatında önemli yer tutan tekstil ve giyim sektörlerinin ihracatında Çin gibi Asya ülkeleri 
tehdit oluşturmaktadır. 

Trakya bölgesinde Edirne ve Kırklareli’nin tarım ticaretinde daha fazla paya sahip olduğunu görmekteyiz. 
Bölgede tarım ürünlerinin daha da önemlisi tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ihracatının arttırılması için teşvik 
projeleri geliştirilmeli, ihracatta uzmanlaşmış firmalar kurulmalı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) uzmanları 
tarafından bilgi aktarımı sağlanmalıdır. 

Katma değer açısından yüksek ürünlere geçişte tarım ürünlerinin birincil ya da hammadde olarak satışı ile 
beraber, işlenmiş tarım ürünleri olarak pazara sunulması bölgenin dolayısıyla da ülkenin gelir arttırıcı satış 
yapmasına olanak verecektir. 
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AB’ye adaylık sürecinde Trakya Bölgesinin tarımsal ve kırsal kalkınmasında Birliğin proje ve fonlarından 
yararlanma etkin bir araç olarak kullanılabilir. 
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Özet: Flört şiddeti, flört esnasında partnerin (genellikle erkek) diğerine fiziksel, cinsel, sözel ve duygusal istismar uygulaması 
ve sosyal kısıtlamalardır. CDC (Amerikan Hastalık koruma ve Önleme Merkezi) flört şiddetini “flört ilişkisi esnasında herhangi 
bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve duygusal ve sözel kötü muamele olarak ele almıştır. Partnerlerden birinin karşı tarafa 
şiddet göstererek egemenlik kurmaya çalışması,  kontrol etme ve gücünü gösterme isteğini içerir.  Fiziksel flört şiddeti, cinsel 
flört şiddeti,  psikolojik flört şiddeti, sosyal flört şiddeti,  dijital flört şiddeti,   ısrarlı takip (stalking) gibi farklı biçimlerde 
ortaya çıkabilmektedir. Araştırma, her geçen gün yaygınlık kazanan ve oluşumu ve sonuçları itibariyle diğer şiddet 
türlerinden ayrılan bir şiddet  biçimi olan flört şiddetinin nedenleri ve etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma “odak grup görüşmesi” ve derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her öğrenciyle bireysel 
olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak, 15 dk  yüz yüze görüşme yapılmıştır. İkinci aşamada kızlar ve erkekler  
ayrı olmak üzere grup görüşmeleri yapılmıştır. Üçüncü aşamada tüm öğrencilerin birlikte olduğu ve aynı soruların sorulduğu 
görüşmeler yapılmıştır. İlk kısımda giriş, ikinci kısımda  flört şiddeti kavramı verilmiş, üçüncü  kısımda flört şiddetinin 
çeşitleri, dördüncü kısımda flört şiddetiyle başa çıkmanın yolları, beşinci kısımda araştırmaya ve en son kısımda 
değerlendirme ve sonuca yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört şiddeti, Gençler  

Dating Violence by Causes and Consequences 

Abstract: Dating violence is the partner's (usually male) physical, sexual, verbal, and emotional abuse practices and social 
restrictions during dating. The CDC (American Center for Disease Control and Prevention) treats dating violence as "any 
sexual assault, physical violence and emotional and verbal abuse during a flirting relationship. It involves the desire of one 
of the partners to try to dominate the opposing party, control it and show its power. It can be occurred as physical dating 
violence, sexual dating violence,  psychological dating violence, social dating violence, digital dating violence and stalking. 
The research was carried out in order to reveal the causes and effects of  dating violence, which is becoming more and 
more popular every day and which is a form of violence separated from other forms of violence by its formation and 
consequences. The research was conducted using "focus group interview" and in-depth interview method. A 15-minute 
face-to-face interview was conducted with each student using an individually semi-structured interview technique. In the 
second phase, group interviews were held with girls and boys separated. In the third phase, interviews were held with all 
the students and the same questions asked. In the first part introduction is given, in the second part the concept of dating 
violence, at the third part the types of dating violence,at the fourth part how to cope with dating violence are given and  
the fifth part research and at the last part evaluation and conclusion are given. 

Key Words: Violence, dating  violence, youths. 

1. Giriş 

Aslan vd. (2008)’e göre şiddet, toplum yaşamında değinilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Şiddetin 
günümüzde geldiği nokta çok farklı alt başlıklarda tartışılmaktadır. Bireylerin doğumundan başlayarak gelişimini 
tamamladığı süreçte, çevresinde karşılaştığı tutumlar başta olmak üzere davranışlarına etki eden; duyguları, 
fiziksel değişimleri ve bunlara bağlı oluşan düşünceleri söz konusudur. Birey gelişimi söz  konusu olduğunda 
gençlik dönemi göz önünde bulundurulmalıdır. Gençlik döneminde davranışların şekillenmesi ve bireyin bu 
süreçte, kendini kanıtlama, bağımsızlığını ilan etme gibi amaçlar güderek şiddete yönelmesinin yanı sıra 
romantik ilişkilerin de daha net bir biçimde yaşanmaya başlaması şiddet algısında yeni bir boyut olan, cinsiyet 
temelli  flört şiddetinin tartışılmasına neden olmuştur (akt. Mıhçıokur ve Akın, 2015:9). 

Güneş vd. (2000)’e göre bireyin psikolojik sağlığına, yaşam doyumu ve yaşam kalitesine etkileri çalışmalarla 
ortaya konmuş olan kadına yönelik şiddetin, kadın erkek ilişkilerinin başlangıç dönemi olan flört döneminde 
yaşanma sıklığını ve niteliğini araştıran yeterince çalışma olmadığı gözlemlenmektedir. Gençlerle toplumsal 
cinsiyet ve şiddet/kadına yönelik şiddetle ilgili sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Arı Hareketi ve KAGİDER’in 
(2008) araştırmasında genç kadınların % 34,4’ü erkeklerin % 32.7’si evde fiziksel şiddet gördüğünü 
belirlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan bir çalışmada gençlerin % 68.3’ü annelerinin fiziksel ve sözel 
şiddete maruz kaldığını belirtmişlerdir (Kabasakal ve Girli, 2012: 108-109). 
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2. Flört Şiddeti Kavramı 

Flört şiddeti, romantik bir ilişkideki bir partnerin diğer partner üzerinde güç kullanması ve istismar etmesidir. 
İstismar eden taraf her cinsten olabilmektedir. 

Sevgili ilişkisindeki istismar her zaman gözle görülür olmayabilir ve fiziksel bir temele dayanmayabilir. Temelde 
istismar eden partner sadece kendi ihtiyaçlarının karşılanması için kurban olan partneri tehdit ve güç yoluyla 
kontrol etmeye çalışmaktadır. Birçok durumda istismar eden partner istismar ettiğinin ve sevgilisine flört şiddeti 
uyguladığının farkında olmayabilir. Aynı şekilde flört şiddetinde kurban olan taraf, ilişkide neler olduğunun ve 
kendisine flört şiddeti uygulandığının bilincine varmayabilir. Bireysel sınırları netleştirmek ve sağlıklı bir ilişki ile 
ilgili bilinçlenmek flört şiddetini önlemenin yollarıdır (http://dos.ozyegin.edu.tr/pgb/flort-siddeti/). 

Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerinden birisidir ve çiftlerin flört iliksisinde birbirlerine karsı sözel, cinsel, 
duygusal ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve birbirlerinin davranışlarına sosyal 
kısıtlamalar getirmesidir (Aslan, Vefikulucay, Zeyneloğlu, Erdost ve Temel, 2008). Başka bir tanıma göre ise flört 
iliksisi kapsamındaki herhangi bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet, sözel ve duygusal kotu muamele flört şiddeti 
olarak ele alınabilir (Ramisetty-Mikler, Goebert, Nishimura & Caetano, 2006). 

Flört şiddeti, nedenleri, yaşanma şekli ve sonuçları bağlamında  değerlendirildiğinde diğer şiddet türlerinden  
farklılaşmaktadır. Bunun bir nedeni, bu grubun yaşamsal değerlerinin yeni oluşuyor olması nedeni ile yaşadıkları 
şiddetin farkında olmayabilmeleridir. Bir diğeri yaşadıkları şiddetle nasıl başa çıkacaklarının bilincinde 
olmayabilmeleri, ilişki içinde oldukları kişiye olan sevgilerinden ötürü yaşadıkları şiddeti göremiyor 
olabilmeleridir. Bu nedenle hem şiddet görebilen hem de şiddet uygulayabilen bu yaş gruplarının şiddet 
konusunda, özellikle de flört ilişkilerinde şiddet konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır (Aslan 
vd.,2008: 3). 

Öztürk (1990)’e göre bireylerin özellikle sevgi ve saygıdan yoksun olarak bu dönemi geçirmeleri, sürekli 
reddedilmeleri ve ihtiyaçlarının önemsenmemesi gibi durumlar ergenlerin ve gençlerin hem kendilerine hem de 
çevrelerine karşı saldırgan davranışlar göstermelerine sebep olmaktadır (Karabacak ve Çetinkaya,2015: 14). 

DSÖ (1993)’ ye göre kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayanan, kadını  inciten, ona zarar veren , fiziksel, cinsel, 
ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve 
özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına  neden olan  her türlü davranıştır (Subaşı ve Akın,2003). 

Flört şiddeti hem duygusal hem fiziksel hem de cinsel şiddet içeren davranışları barındırmaktadır. Bu yüzden 
flört ilişkisinde şiddetin varlığından söz ederken sadece fiziksel şiddet içeren davranışların olup olmamasına 
göre değil; aynı zamanda duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet davranışlarına da odaklanmak gerekmektedir 
(Yumuşak, 2013: 2). 

Ely, Dulmus and Wodarski (2002)’ ye göre flört şiddeti, kız/erkek arkadaşlığında birisinin diğerine kasıtlı olarak 
cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik saldırıda bulunmasıdır (akt.Terzioğlu vd.,2016). 

Günümüzde flört şiddetinin uygulanma sıklığı ve alanı teknoloji ile birlikte daha kolay bir durum almıştır. Bu 
sayede partnerler bir arada değilken bile birbirlerine baskıcı ve kontrol edici tutumlar sergileyebilmektedirler. 
Partnerini sürekli telefonla aramak, kısa mesajlarını ve sosyal medya sayfasında kimlerle iletişim kurduğunu 
kontrol etme gibi davranışlar en sık görülen eylemlerdendir. Ayrıca sosyal medya hesaplarının şifresini isteme, 
video ya da fotoğraf göndermek için zorlama, en son saat kaçta çevrimiçi olduğunu kontrol etme teknolojik flört 
şiddeti yaşandığına işaret olabilmektedir (http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-
donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A,1). 

Flört şiddeti, flört esnasında partnerin (genellikle erkek) diğerine fiziksel, cinsel, sözel ve duygusal istismar 
uygulaması ve sosyal kısıtlamalardır. CDC (Amerikan Hastalık koruma ve Önleme Merkezi) flört şiddetini “flört 
ilişkisi esnasında herhangi bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve duygusal ve sözel kötü muamele olarak ele almıştır. 
Partnerlerden birinin karşı tarafa şiddet göstererek egemenlik kurmaya çalışması,  kontrol etme ve gücünü 
gösterme isteğini içerir.   

Fiziksel flört şiddeti,  Cinsel flört şiddeti,  Psikolojik flört şiddeti, Sosyal flört şiddeti,  Dijital flört şiddeti,   Israrlı 
takip (Stalking) gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Flort siddeti genel siddetin bir alt boyutu  olduğu 
gibi flort siddetinin de fiziksel, psikolojik ve cinsel  olmak üzere temel üç  boyutundan söz edilebilir.   

Yapılan araştırmalarda flort siddeti; psikolojik flort siddeti, sozel/duygusal flort siddeti ve cinsel/seksuel flort 
siddeti seklinde uc tur olarak belirginleşmiştir (Wekerle & Wolfe, 1999; Price, E.L; Byers, E.S; 1999;  Foshee & 

http://dos.ozyegin.edu.tr/pgb/flort-siddeti/
http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A,1
http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A,1
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Diğ., 2007). Fiziksel flort siddetine ornek davranıslar; tırmalamak, tokat atmak, itmek, birisini duvara sıkıstırmak, 
ısırmak, boğmak, yakmak,dovmek, silahla yaralamak seklindedir (Foshee ve Diğ., 2007).  

Duygusal/sozel flort siddeti ise icerisinde asağılamak, arkadaslarının onunde kucuk dusurucu davranıslarda 
bulunmak ya da azarlamak gibi fiziksel bir oğe icermeyen ancak karsıdakini psikolojik olarak yaralayan ifadeleri 
barındırmaktadır (Offenhauer & Buchalter, 2011). Ucuncu boyut olan seksuel/cinsel flort şiddet davranıslarına 
ornek ise tecavüz, tecavuz girişimi ve hatta doğum kontrolü ve kurtajı da icine alan genis bir cinsel istismar 
davranışlar topluluğu olarak gösterilebilir  (Rickert, Wiemann, Vaughan & White, 2004; Miller ve diğerleri, 
2007), fakat bazı kanıtlar olmasına rağmen çocukluk çağında bakım ve korumasından  birincil derecede sorumlu 
olan kişi tarafından kötü muamele veya yetersiz bakıma maruz kaldığını belirten bireylerin flört şiddetine maruz 
kalma açısından riskli durumda olabileceğini gösterebilecek veriler yetersiz ve tutarsızdır (Loh & Gidycz, 2006). 

3. Flört Şiddetinin Çeşitleri 

Özaktaç’a göre flört şiddeti, duygusal ilişki içerisindeki evli olmayan çiftlerin karşılıklı şiddet veya tehdit içeren 
davranışları olarak tanımlanmaktadır. Yalnızca bir partnerin diğerine uygulaması gibi, her iki partnerin de 
birbirine flört şiddeti uyguladığı görülebilmektedir. Genelde erkekler tarafından uygulandığı bilinse de kızlar da 
flört şiddeti uygulayabilmektedir. Flört şiddetinin altında fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve teknolojik boyutlar 
vardır. Kontrol etmek, güç göstermek, baskılamak, ilişkiye hükmetmek ve değersiz hissettirmek en belirgin 
örneklerindendir (http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur, 
lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A). 

Flört şiddetinin en yoğun yaşandığı dönem üniversite yıllarıdır (18-30). Bu dönemde kişi ailesinden ayrılmıştır ve 
farklı bireylerle yakınlık/bağlılık kurma isteği içerisindedir, yani aşk bu dönemin belirleyicilerindendir. Flört 
ilişkisi kişiye kendini iyi hissettirmekte ve koruyucu bir rol üstlenebilmektedir, bununla birlikte sağlıksız flört 
ilişkisi kişilerin ruh/beden sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Fiziksel flört şiddeti tahmin edileceği üzere 
bedenen kişiyi hırpalamak, cimciklemek, tokat atmak gibi gözlenebilir şeyleri kapsayabilmektedir; psikolojik 
şiddet ise intihar girişiminde bulunmakla tehdit etme, kıskançlık nedeniyle sık sık tartışmak, sürekli karşı tarafı 
kontrol altında tutmak, onun yerine karar vermek, sosyal çevresinden izole etmek, aşırı öfkelenmek, 
giyim/iletişim tarzına sürekli eleştirmek gibi şeyleri kapsayabilmektedir. Psikolojik şiddetin fark edilmesi güçtür 
ve  kişiye verilen zararlar görülmediği için tedavi edilmesi de güçtür bu yüzden şiddet türlerinin en tehlikelisidir. 
Yapılan araştırmalar fiziksel şiddet ile psikolojik şiddetin çoğunlukla birlikte uygulandığını göstermektedir 
(http://www.dergipdr.com/flort-siddetinin-onlenmesi-4382h.htm). 

Flört şiddeti türleri şunlardır (http://bianet.org/bianet/kadin/171508-flort-siddeti-nedir): 

➢ Fiziksel flört şiddeti : Fiziksel flört şiddeti, bir partnerin diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar 
vermesidir. 

➢ Cinsel flört şiddeti: Cinsel flört şiddeti, bir partnerin diğerini cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için 
zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. 

➢ Psikolojik  flört şiddeti : Psikolojik flört şiddeti, bir partnerin diğerinde korku uyandıracak,kendine olan 
güvenini ve saygısını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. 

➢ Sosyal flört şiddeti: Sosyal flört şiddeti, bir partnerin diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol 
etmesi ve sosyal çevreden soyutlamasıdır. 

➢ Dijital flört şiddeti  : Dijital flört şiddeti, bir partnerin  teknolojik araçları diğerini kontrol etmek için 
kullanması, bu araçlar aracılığıyla  tehdit etmesidir. 

➢ Israrlı takip (Stalking) : Israrlı takip, ayrılmış olunan ya da halen birlikte olunan partnerin diğerini 
sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı, korku uyandırmayı, gözdağı vermeyi ve güvencesiz 
hissettirmeyi hedeflemektedir. 
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4. Flört Şiddetiyle Başa Çıkma Yolları 

Baskı altında tutan davranışlarda bulunan partnerin değişeceğine ve düzeleceğine inanmak, yaşananları yok 
saymak ya da kabullenip ilişkiye devam etmek durumu daha da zorlaştırabilir ve tarafları bir çözüme 
ulaştırmayabilir. Yakın hissedilen ve güvenilen bir kişiyle durumu paylaşmak ve destek almak, sorunla başa 
çıkmak konusunda atılacak önemli bir adımdır. Bu sayede birey kendini daha dayanıklı ve güçlü 
hissedebilmektedir ve alternatif çözüm yolları bulma konusunda daha emin adımlar atabilmektedir. 
Fiziksel şiddete maruz kalınırsa Polis, Jandarma, Alo 183 (Kadın, Çocuk, Özürlü, Aile Danışma Hattı) ya da Mor 
Çatı gibi dayanışma merkezlerinden destek alınabilir. Diğer yandan, şiddet uygulayan taraf olarak birey kendini 
kabul ediyorsa, olumsuz duygu ve davranışlar sonlandırılmak isteniyorsa psikoloji ya da psikiyatri alanında 
uzman kişilerden yardım alınabilir (http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-
donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A). 

Flört şiddetinden korunma yolları şunlar olmaktadır (Mıhçıokur ve Akın, 2015: 13-14): 

➢ Nereye gidileceği ve ne zaman dönüleceği  mutlaka üçüncü kişilere bildirilmelidir.  

➢ Kişi buluşmaya kendi aracıyla gitmelidir. Buluşmanın iyi gitmediği bir durumda ortamdan 
ayrılabilmelidir.  

➢ Henüz yeni tanışılan bir kişiyle buluşulacağında, başka bir çiftle birlikte hareket edilmesi daha 
güvenlidir.  

➢ İlk buluşmada yalnız kalmak yerine, halka açık mekânlarda buluşulması tavsiye edilmektedir.  

➢ Buluşmada alkol dikkatli kullanılmalıdır.  

➢ Eğer istenmeyen bir durum varsa “Hayır” denilebilinmelidir.  

➢ Kişi içgüdülerini dinlemelidir. Eğer bir durum, kişide kötü bir his uyandırıyorsa mutlaka bir nedeni 
vardır.  

➢ Kişi buluşma süresince içeceğinden gözünü ayırmamalıdır. İçeceğine başka bir madde konulup 
konulmadığından emin olunmalıdır.  

➢ Kişi yanında mutlaka nakit para taşımalıdır. Ters giden bir durumda ortamdan ayrılabilmelidir. 

➢ Kişi buluşmaya gitmeden önce bir arkadaşıyla anlaşıp, buluşma sırasında durumu kontrol ettirmek 
amacıyla kendini arattırmalıdır.  

➢ Güvende olunduğundan emin olunmalıdır. Eğer kişi veya arkadaşı daha önce flört şiddetine uğramışsa 
her şeyden önce güvenli bir yerde bulunduklarından emin olmalıdırlar. 

➢ Bireyler, flört şiddeti konusunda bu olguların varlığı konusunda bilinçlendirilmelidir.  

➢ Okullarda genç çiftler arasında yaşanan şiddetin önlenmesi ve azaltılması için programlar oluşturulup 
yaşama geçirilmelidir.  

5. Araştırma  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma, her geçen gün yaygınlık kazanan ve oluşumu ve sonuçları itibariyle diğer şiddet türlerinden ayrılan 
bir şiddet biçimi olan flört şiddetinin nedenlerini ve etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören  30 erkek ve 30 kız öğrenci ile gerçekleşmiştir. Örneklem 
oluşturulurken “kartopu örnekleme metodu” kullanılmıştır. Öncelikle öğrencilere erkek arkadaşından şiddet 
gören ve  kız arkadaşına şiddet uygulayan arkadaşlarının olup olmadığı sorulmuş ve onlardan alınan bilgiler 
çerçevesinde  ilgili öğrencilere ulaşılmış, çalışmaya dahil olmayı kabul eden  öğrencilerle  örneklem 
oluşturulmuştur.  

http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A
http://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A
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3.3. Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışmada nitel araştırma tekniği olan odak grup1 görüşmesi kullanılmıştır.  Nitel araştırmalar, araştırma 
yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları deneyimlerinden doğan anlamların sistematik olarak  
incelenebilmesinde tercih edilen bir tekniktir (Ekiz, 2003).  Araştırma “odak grup görüşmesi”  ve “derinlemesine 
mülakat yöntemi” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her öğrenciyle bireysel olarak yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği kullanılarak, 15 dk  yüz yüze görüşme yapılmıştır. İkinci aşamada kızlar ve erkekler  ayrı olmak üzere grup 
görüşmeleri yapılmıştır. Üçüncü aşamada tüm öğrencilerin birlikte olduğu ve aynı soruların sorulduğu 
görüşmeler yapılmıştır.  

3.4. Bulgular  

3.4.1. Demografik Bilgiler  

Tablo 1. Demografik Bilgiler 

 Sayı 

Cinsiyet 
Kız 
Erkek 

 
30 
30 

Yaş 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 
8 
7 

22 
10 
5 
5 
2 
1 

Sınıf 
1 
2 
3 
4 
5 

 
5 

15 
21 
11 
8 

Fakülte 
Siyasal Bilgiler F. 
Mühendislik F. 
Hukuk Fakültesi 
Fen Edebiyat F. 
Teknoloji F. 
Sağlık Bilimleri F. 
Eğitim F. 
İletişim F. 
Güzel Sanatlar F. 

 
10 
5 
5 
6 
4 
7 

13 
4 
6 

 

Araştırmaya katılan öğrenciler yaş itibariyle incelendiğinde 21-22 yaşındaki öğrenciler daha fazladır. Diğer 
yandan 2. ve 3 sınıf öğrencileri de fazladır.  

 

 
1 Nitel araştırma  tekniklerinin  doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü  olması, bütüncül bir 

yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını  sağlaması belirleyici bir etkendir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu 
bağlamda nitel  araştırmalar, araştırmanın üretildiği sosyal bağlama duyarlılığı sağlamaktadır.    (Kuş, 2003).  Bireysel 
görüşmelerin yanında odak grup görüşmelerinde sorulara verilen yanıtlar, gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileşimleri 
sonucu oluşur. Gruptan bir  bireyin sorulan soruya verdiği yanıtın diğer bireyler tarafından duyulması, onlara  kendi 
düşüncelerini oluşturma fırsatını verecektir. Araştırmacı eğer toplanacak  verilerin daha zengin olacağını  düşünüyorsa ve 
daha fazla bireye ulaşması  önemli ise odak grup görüşmesi yapmasında yarar vardır (Yıldırım ve Şimşek,  2005). 
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Tablo 2. Flörtün Nedenleri 

Flörtün nedeni Kız öğrenci Erkek öğrenci 

Birlikte zaman geçirmek 
Sevmek ve beğenmek 
Yalnız kalmamak 
Evliliğe hazırlık 

7 
8 
6 
9 

13 
7 
6 
4 

Birlikteliğin hangi zamanında şiddet meydana geldi 
İlk 6 ayında 
6. ayından sonra  1. Yılına kadar 
1. yıldan sonra 
2. yıldan sonra 

 
15 
5 
6 
4 

 
16 
4 
7 
3 

 

Şiddetin olduğu birlikteliklerde  erkeklerde “birlikte  zaman geçirme”  isteğinin  kızlarda ise “evlilik” 
düşüncesinin temel istek olduğu görülmektedir.  “Sevmek veya beğenmek”  birincil neden olarak yer 
almamaktadır. Flörtün zamanı araştırıldığında ise, şiddetin flörtün  ilk 6 ayında yaşandığı yani ilişkinin 
başlangıcında yaşandığı  görülmektedir.  

3.4.2. Karşılaşılan Şiddetin Türü  

Yapılan araştırmada şiddetin yönü, erkek öğrenciden  kız öğrenciye doğrudur. Ancak kız öğrencilerin karşılık 
verdiği durumlar da söz konusudur.  Bireysel görüşmelerde  kız öğrencilerin tamamı psikolojik  ve sosyal flört 
şiddetine maruz kaldığını,   9 kız öğrencinin  cinsel ve 10 öğrencinin ise fiziksel flört şiddetine maruz kaldığı ifade 
edilmiştir.  Erkek öğrencilerin tamamının  psikolojik  ve sosyal flört şiddeti uyguladığı, 3 erkek öğrencinin  cinsel 
ve 12 öğrencinin ise fiziksel şiddet uyguladığı görülmüştür.  

Flört şiddeti türlerinden  fiziksel ve cinsel şiddetin fazlalığı dikkat çekmektedir. Fiziksel şiddette sırasıyla  tokat 
atma, yumruk atma, tartaklama, sürükleme, saçını çekme, itme-kakma ve  tekmele dile getirilmiştir.  

Cinsel şiddet ise;  rızası dışında öpmek istemesi, özel bölgelere dokunması, aynı evde yaşama konusunda  baskı  
yapması, zorla cinsel birlikteliğin gerçekleşmesidir.  

Sosyal ve psikolojik şiddette ise; hayatını kısıtlama, sürekli beraber olunması yönünde baskı yapma, giyimine 
karışma, okula devamını engelleme, aşağılama, küfretme, konuşma veya tavırlar ile alay etme, sürekli terk 
etmekle tehdit etme, kontrol etme, sosyal medyada takip  gibi boyutlar dikkat çekmektedir.  

3.4.3. Flört  Şiddetinin Nedenleri  

Tablo 3. Flört Şiddetinin Nedenleri 

Bireysel görüşmeler Erkek öğrenciler Kız öğrenciler Birlikte görüşmeler 

 
1.Erkeğin öfkeli olması 
2. Sevginin bitmesi 
3. Bir tarafın aşırı sevgisi 
4. Anlaşmazlığın fazla 
olması 
5. Kültürel farklılıklar 

 
1. Kızın söz dinlememesi 
2. Kızın beklentilerinin 
fazla olması 
3. Kızın  sürekli kontrol 
etme isteği 
4. Kızın bağımsız hareket 
etmesi 
5. Çok sevmek ve 
kıskanmak 

 
1. Erkeğin istediğinin 
yapılmasını istemesi 
2. Erkeğin bağımsız 
davranmak istemesi 
3. Erkeğin az zaman 
ayırması 
4. Cinsel birliktelik 
istemesi 
5. Hayatını kısıtlamasına 
karşı çıkması 

 
1. Erkek ve kızın aşırı 
sahiplenme ve hayatına 
müdahale isteği 
2. Erkeğin  kişilik ve 
ruhsal durumu 
3. Kültürel farklılıklar 
4.  “Hastalıklı sevgi” ve 
takıntılı tavırlar (ayrılmak 
istemeye karşı çıkılması) 
5. Cinsel birliktelik 
istenmesi ve karşı 
çıkılması 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi dört ayrı görüşmede şiddetin hem kız öğrencinin hem de erkek 
öğrencinin  beklentilerinin farklı olması ve “sahiplenme”  anlayışının yaygınlığıdır. Ancak bireysel görüşmelerde 
verilen cevaplar ile grup görüşmelerinde verilen cevaplar faklılaşmaktadır. Çünkü ortak deneyim yaşamış 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

394 
 

bireylerin şiddet olgusunu anlamlandırması ve  gerekçelendirmesi farklılık arz etmekte  ve bakış açılarını 
farklılaştırmaktadır. Özellikle kız öğrenci ve erkek  öğrencilerin birlikte olduğu görüşmede kız öğrencilerin daha 
baskın olduğu  ve kız öğrencilerin yaşadıkları anlattıklarında erkek  öğrencilerin “ bu boyutu ile düşünmemiştim”  
veya “bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim”  sorgusunu yaptığı görülmüştür.  Bireysel ve erkek ve kız 
öğrencilerin ayrı  olduğu grup görüşmelerinde daha çok bireysel tecrübeye dayalı olarak nedenler sıralanırken, 
birlikte yapılan görüşmelerde  farklı tecrübelerin bilinirliği çerçevesinde genel değerlendirmelerin yapıldığı 
görülmektedir.  Böyle olunca öğrenciler arasında  hem kız hem de erkekler açısından “sahiplenme” rahatsız 
edici bir durum olarak algılanmaktadır. Bunun nedeni de sevgi ve beğenmeye dayalı duygusal temeller yerine 
farklı beklentileri içeren birlikteliklerin olduğudur.  

3.4.4. Şiddetin Meydana Geldiği Mekan  

Şiddetin meydana geldiği mekanlar incelendiğinde çok farklı mekanlar olduğu dikkat çekmektedir.  Sırasıyla; 
kampus alanı,  kafeterya,  yurt yolu, araba, erkeğin evi, cafe-restoran, sokak olduğu ifade edilmiştir.  Görüldüğü 
gibi daha çok kamuya açık alanlarda olduğu görülmektedir.  Ancak cinsel şiddetin “erkeğin yaşadığı evde”  
ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun nedeni sorgulandığında ise cinsel şiddet uygulayan erkeklerin büyük 
çoğunluğunun “erkeğin evinde  kalıyorsa o da istiyordur”  anlayışına sahip oldukları dikkat çekmektedir.     

3.4.5. Şiddetin Sonucu  

Kız öğrenciler, maruz kaldığı şiddeti partnerinin karakterine, sosyal çevreye ve kendi tutumuna atıf yaparak 
normalleştirme ve olağanlaştırma  sürecine girmektedir. Erkek öğrenciler ise “sahiplenme” olarak 
değerlendirmektedir. Böyle olunca  şiddet çok belirgin bir sorun olarak öğrenciler arasında dikkat çekmektedir.  
3 kız öğrenci maruz kaldığı şiddet sonucunda psikolojik destek almak zorunda kaldığını ve 5 öğrenci ailesinden 
destek istediğini ifade etmiştir. Öğrencilerden 1’i intihar girişiminde bulunmuştur.  Kampus önünde fiziksel 
şiddete kalan 1  kız öğrenci ise uzun süre okula gidememiştir.  

Öğrencilerin hiçbiri güvenlik güçlerine başvurmamıştır. Sebebi sorulduğunda, polise gidecek kadar 
önemsemediğini, ailesinin haberinin olmasından korktuğunu ve polise giderse şiddetin daha fazla olacağını 
ifade etmiştir.  

Şiddetin yaşanması sonucunda kızların 5’ i ilişkiyi sonlandırmış,  erkek öğrencilerin ise 10’unun ilişkisi sona 
ermiştir. Yani şiddetin varlığına rağmen ilişkiler devam etmektedir. Şiddet yaşanmasına rağmen ilişkinin sona 
ermemesinin nedenleri sorgulandığında ise sırasıyla; anlık ve geçici olarak düşünülmesi, ilişkinin başında daha 
birbirlerini tanımadıkları için yaşandığı ileride yaşanmayacağı düşüncesi, erkek bazen sinirlenebilir ve yapabilir 
düşüncesi, cinsel birliktelik yaşanması ve ayrılmayı diğer tarafın kabul etmemesi ve  her şeyin daha güzel olması 
ve bu olayın unutulması olarak ifade edilmiştir.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Flört şiddeti, partnerlerden birinin (çoğunlukla erkeğin)  karşı tarafa fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital 
şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Flört şiddeti gittikçe  yaygınlaşmasına rağmen  gençler arasında 
bilinen ve önemsenen bir konu olmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmada “Flört Şiddeti”nin  kız 
öğrencilerden 5’i tarafından daha önce duyulduğu, erkek öğrencilerden de 1’i tarafından duyulduğu 
anlaşılmıştır.  

Bireysel görüşmelerde  kız öğrencilerin tamamı psikolojik  ve sosyal flört şiddetine maruz kaldığını,   9 kız 
öğrenci  cinsel ve 10 öğrenci  ise  fiziksel flört şiddetine maruz kaldığını ifade etmiştir.  Erkek öğrencilerin 
tamamının psikolojik  ve sosyal flört şiddeti uyguladığı, 3 erkek öğrencinin ise cinsel ve 12 öğrencinin ise fiziksel 
şiddet uyguladığı görülmüştür. Öğrenciler arasında flörtün birliktelik ve özel arkadaşlıktan çok “sahiplenme” ve 
“sahip olma”  anlayışı ile değerlendirilmesinin şiddete  neden olduğu görülmektedir. Taraflardan birinin bu 
düşünceye sahip oluşu şiddetin altında yatan belirleyici bir neden olarak ortaya çıkmıştır.  Kız öğrenciler, maruz 
kaldığı şiddeti  partnerinin karakterine, sosyal çevreye ve kendi tutumuna atıf yaparak normalleştirme ve 
olağanlaştırma  sürecine girmektedir.  Erkek öğrenciler ise “sahiplenme” olarak değerlendirmektedir. Bu da 
şiddetin devamlılığına neden olmaktadır.  

Şiddetin yaşanması sonucunda kızların 5’ i ilişkiyi sonlandırmış,  erkek öğrencilerin ise 10’unun ilişkisi sona 
ermiştir. Yani şiddetin varlığına rağmen ilişkiler devam etmektedir. Bu da öğrenciler arasında flört şiddetinin 
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bilinmemekte ve önemsenmemekte olduğunun kanıtıdır. 3 kız öğrenci maruz kaldığı şiddet sonucunda 
psikolojik destek almak zorunda kaldığını ve  5 öğrenci ailesinden destek istediğini ifade etmiştir.  

Aşağıdaki tabloda kız öğrenci –erkek öğrencilerin şiddetle ilgili düşüncelerinin değişim süreci görülmektedir. 
Başlangıçta suçlu hisseden kız öğrenciler, savunmasız ve son aşamada kızgınlık hissettiklerini ve kararlı 
olduklarını ifade etmişlerdir. Erkek öğrenciler ise başlangıçta  önemsiz  gördüklerini ve son aşamada hatalı ve 
şuçlu olduklarını ifade etmişlerdir.  Kız  öğrenci ve erkek öğrencilerin birlikte olduğu grup görüşmesi  iki tarafın 
şiddetin  neden ve sonuçlarını farklı bakış açıları ile değerlendirmelerine imkan vermiştir.  

Tablo 4. Kız Öğrenci –Erkek Öğrencilerin Şiddetle İlgili Düşüncelerinin Değişim Süreci 

KIZ ÖĞRENCİ 

Bireysel görüşme  Kız öğrenciler grup görüşmesi  Kız-erkek öğrenci grup görüşmesi  
Suçlu ve korkulu  Savunmasız –korkak  Öfkeli ve kararlı  

ERKEK ÖĞRENCİ 

Bireysel görüşme  Kız öğrenciler grup görüşmesi  Kız-erkek öğrenci grup görüşmesi  
Önemsiz  Davranışlarını kontrol edemeyen  Hatalı ve Suçlu  

 

Araştırmada şiddetin daha çok kamuya açık alanda meydana geldiği görülmektedir. Şiddet olayında dışarıdan 
bir müdahale olup olmadığı araştırıldığında iki vakada dışarıdan müdahale olmuştur. Her ikisinde de kız 
öğrencinin arkadaşları müdahale etmiştir.  Ancak öğrenciler dışarıdan bir müdahaleyi olumlu karşılamamakta 
kendilerinin çözebileceklerini dile getirmektedir.  
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Özet: “Başkalarının müdahalesi olmadan bireylerin tüketim, üretim ve gönüllü mübadele kapasitesi” olarak tanımlanan 
ekonomik özgürlük, toplumsal adalet ve refahın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ülkelerin, ekonomik özgürlükler 
sıralamasının ve karşılaştırılmasının yapılması için ise çeşitli endeksler üretilmiştir. Bunlardan en önemli iki indeks; “Dünya 
Ekonomik Özgürlük Endeksi-Economic Freedom of the World–EFW” ve diğeri de “Ekonomik Özgürlük Endeksi- Index of 
Economic Freedom–IEF” dir.  

Sadece ekonomik kalkınmayı değil beraberinde sosyal kalkınmayı da destekleyen ekonomik özgürlüğün çeşitli sosyal ve 
ekonomik göstergeler ile olan ilişkisi de farklı yöntemler ile ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada, IEF ile önemli bir sosyal 
kalkınma göstergesi olan sağlık göstergeleri arasındaki ilişkiler, çok değişkenli istatistik yöntem olan ile kanonik korelasyon 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Sağlık Göstergeleri, Çok boyutlu Ölçekleme 

1. Giriş 

Özgürlük kavramı geçmişten günümüzde gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan her dönem ele alınıp 
incelenen, tartışılan ve sınırlarının çizilmesinde ortak bir payda da buluşulamayan bir konu olmasına rağmen 
bireyler için “olmazsa olmaz” bir durum olduğu açıktır. 

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinin dördüncü maddesine göre özgürlük; ”başkasına zarar 
vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal haklarının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin 
aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir” şeklinde 
ifade edilir. 

Özgürlük kavramı, farklı ortam ve durumlarda ortaya çıkarak isimlendirilir. Örneğin politik özgürlük, akademik 
özgürlük, çalışma özgürlüğü vb. Bu çalışmada özgürlüğün farklı boyutlarını içine alan ekonomik özgürlük ele 
alınacaktır.  

Başkalarının müdahalesi olmadan bireylerin tüketim, üretim ve gönüllü mübadele kapasitesi” olarak tanımlanan 
(Lawson, 2011: 68) ekonomik özgürlük, toplumsal adalet ve refahın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. 
(Hickerson, 1984: 91), ekonomik özgürlüğü, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde baskı ya da zorlamanın 
olmayışı şeklinde tanımlarken Heritage Raporuna göre emek ve mülkiyetini tamamen kendisi kontrol edebilen 
bireyi, ekonomik özgür olarak kabul etmektedir (The Foundation of Heritage, 2017).Yapılan tanımlar dikkate 
alındığında ekonomik özgürlüğe ait ilkeler, kişisel seçim, gönüllü mübadele, serbest rekabet ve kişilerin ve 
mülkiyetin korunması şeklinde sıralanabilir (Kaya ve Çalışkan, 2016). 

Toplumsal adaletin yanı sıra refah ve kalkınmanın göstergelerinden biri ekonomik özgürlük olarak kabul edilse 
de bir diğer önemli gösterge de sağlık sektörüdür. Özellikle az gelişmiş ülkelerde sağlık, piyasa yetersizliği 
nedeniyle devlet müdahalesinin yoğun olduğu sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
ülkelerin sağlık sektöründeki etkinlik göstergeleri ile ekonomik özgürlük ilişkisi incelenecektir. Sağlıktaki etkinlik 
makro boyutta farklı göstergeler ile ifade edilebilir. Bu çalışmada gösterge olarak sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri ile ilgili göstergeler analize dahil edilecektir.  

2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki Sağlık Göstergeleri 

25 Eylül 2015 tarihinde, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, dünya liderleri tarafından kabul 
edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündem 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), Ocak 2016'da 
yürürlüğe girmiştir.  

SDG; Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) başarısının daha da ileri gitmesini sağlayacak şekilde yoksulluğun her 
türünün üzerine gidilerek gezegenin refahını sağlamayı teşvik edecek yeni hedeflerden oluşturmaktadır. 

Bu hedefler ile gezegenin refahını sağlamayı teşvik etmektedir. Her türlü ekonomik sınıfa dahil olan tüm ülkeler, 
yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye yönelik, içine eğitim, sağlık ve 
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sosyal koruma ve iş olanaklarını da dahil eden, sosyal ihtiyaçlar ile iklim değişikliği ve çevre koruma 
mücadelelerini de kapsayan stratejilerle işbirliği içinde olmayı temel almaktadır. 

BKH ile her ne kadar yoksulluk, açlık, hastalık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve temiz su ve sanitasyona erişme 
gibi yoksullukla mücadelede ilerleme sağlansa da yoksulluğun ortadan kaldırılması, henüz herkes için 
sağlanamamıştır. SDG ile halen ortadan kalkmayan yoksulluğun temel nedenlerine çözüm bulmak ve tüm 
bireyler için fayda sağlayacak bir ihtiyaç olan sürdürülebilir kalkınma amaç edinilmektedir. SDG; “entegre ve 
bölünme” ilkesi temelinde, bir alanda ilerlemenin diğer alanlardaki ilerlemelere de bağlı olduğu ilkesini esas 
almaktadır. 

17 hedeften oluşan SDG’ın üçüncü hedefi; sağlık ile gelişmenin bağımlı olduğundan yola çıkılarak tüm insanlar 
için sağlık ve iyi olma halinin gerçekleşmesine yönelmiştir. Hedef 3, “insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve 
herkesin her yaşta refahını sağlamaktır” şeklinde ifade edilmektedir.  

SDG’nın sağlık ile ilgili hedeflere ulaşabilmesi için birçok politik arenalarda yönetimi etkilemek gerekmektedir. 
Çünkü kişilerin sağlığından sadece sağlık sektörü sorumlu tutulamaz. Ulaştırma, tarım, ticaret, dış politika vb. 
birçok sektörde sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Sağlığın belirleyicilerinin, çok sektörlü 
doğası nedeniyle birçok sektördeki uygulanan politikaların sağlığı teşvik edici nitelikte olması gerektiği ilkesi göz 
önünde bulundurulmalıdır. SDG, her ne kadar küresel sorunlara odaklanmış gibi gözükse de bu buzdağının 
görünen yüzüdür ve aslında ulusal ve bölgesel düzeyde sağlık için yönetişimin önemini vurgulamaktadır.  

Bu çalışmada SDG’nın üçüncü hedefi olan sağlık ile ilgili göstergeler ele alınmıştır. Hedeflerin ölçülmesi ile ilgili 
yapılan literatür çalışması ve elde edilebilir veriler doğrultusunda SDG’ya ait sağlık göstergelerinden anne ölüm 
oranı-y2 (100.000 canlı doğumda) beş yaş altı çocuk ölüm oranı-y3 (1000 canlı doğumda) erişkin doğurganlık 
oranı-y4 (15-19 yaş arası 1000 kadında), tüberküloz insidansı- y5 (100.000 kişide), intihar ölüm oranı-y6 (100.000 
kişide), kişi başı alkol tüketimi- y7 (lt) ve trafik kazası ölüm oranı- y8 (100.000 kişide) kullanılmıştır. Bu 
değişkenlere ek olarak yaşam beklentisi-y1 de göstergelere dahil edilmiş ve ilgili değişkenlere ait veriler, Dünya 
Sağlık Örgütünün Raporundan (WHO, 2016) elde edilmiştir. 

3. Ekonomik Özgürlüklerinin Ölçülmesi 

Smith, “Ulusların Zenginliği” kitabında; ekonomik refah ve özgürlüğün maksimize edilmesi için devlet 
müdahalesinin mümkün olduğu kadar az, özel sektörün mümkün olduğu kadar fazla hareket alan ve 
serbestliğine sahip olduğu bir piyasaya sahip olunması gerektiğini ifade etmektedir. Smith’in refah ve ekonomik 
özgürlük teorilerinde ifade ettiği bu ifadelerden yola çıkılarak ülkelerin, ekonomik özgürlükler sıralamasında ne 
durumda olduğunu görmek ve ülkeler arası karşılaştırmaların yapılabilmesi için Dünya Ekonomik Özgürlük 
Endeksi-Economic Freedom of the World–EFW” oluşturulmuştur. Bu endekse benzer çeşitli endeksler de 
üretilmiş ancak kullanım alanı fazla bulamamıştır. Ancak bu endesin yanında en çok kabul gören bir diğer indeks 
de “Ekonomik Özgürlük Endeksi- Index of Economic Freedom–IEF” dir. EFW, Kanada Fraser Enstitüsü isimli 
uluslararası bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanırken, IEF, ABD’deki bir sivil toplum örgütü olan 
Heritage Foundation’ın Wall Street gazetesi tarafından yayınlanmaktadır. Farklı merkezli olsa da iki endeks 
arasında yüksek bir korelasyon gösterilmiş ve ülke sıralamaları arasında büyük benzerlik olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, kullanılacak olan IEF endeksi, dört ana kategoride, 10 özgürlük bileşeninden oluşmakta ve her 
bileşen,  0-100 arasında puanlanmaktadır. Endeksten hesaplanan genel özgürlük endeksi, bu 10 bileşenin 
aritmetik ortalamasından elde edilmektedir. IEF endeksinde kullanılan 10 özgürlük bileşeni şunlardır: 

➢ Mülkiyet Hakları -x1  
➢ Yolsuzlukla Savaş -x2  
➢ Mali Özgürlük-x3  
➢ Kamu Harcamaları-x4  
➢ İş Özgürlüğü -x5 
➢ İşgücü Özgürlüğü -x6 
➢ Parasal Özgürlük -x7 
➢ Ticaret Özgürlüğü -x8 
➢ Yatırım Özgürlüğü -x9 
➢ Finansal Özgürlük -x10 

İlgili göstergelere ait veriler, Heritage kuruluşunun veri bankasından  (http://www.heritage.org/index/about) 
elde edilmiştir. 

http://www.heritage.org/index/about
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4. Literatür 

Endekslerin gelişimi ile ülkelerin ekonomik özgürlüklerinin, sosyo-ekonomik göstergeler üzerinde incelenmesine 
yönelik çeşitli çalışmalarda literatürde yer bulmaya başlamıştır.  

Ekonomik özgürlükler ile sosyo-ekonomik göstergelerin incelendiği çalışmada, özellikle ekonomik özgürlüğün 
insani gelişme endeksi (HDE)  ile ilişkisi dikkat çekicidir. Çalışmada, dikkat çekici bir önemli nokta ise bebek 
ölümleri ile ekonomik özgürlük arasındaki yüksek korelasyonların olduğu ve ekonomik özgürlük arttıkça bebek 
ölümlerindeki azaldığı gösterilmiştir (Grubel, 1998).  

Ekonomik özgürlük, yaşam kalitesi ve demokrasi arasındaki ilişkisinin incelendiği bir başka çalışmada (Stroup, 
2007),  temel sağlık göstergesi olarak yaşam beklentisi ve beş yaş altı çocuk ölüm oranı değişkenini analize dahil 
edilmiştir. Çalışmada, bu göstergelerin yanında ayrıca hastalıklardan korunma için sanitasyon ve DPT (difteri, 
boğmaca ve tetanos) aşılanma oranı ile de ekonomik özgürlüklerin pozitif ilişkisi gösterilmiştir. Ancak 
kalkınmada, her ne kadar belirlenen bu değişkenler üzerinde etkili bir faktör gibi gözükse de ekonomik özgürlük 
seviyesi yüksek olan ülkelerde bu etkinin azaldığı da belirtilmiştir.  

1990’lı yıllardan itibaren geliştirilen bu endeksler kullanılarak ekonomik özgürlüğün, ülkelerin çeşitli 
parametrelerini nasıl etkilediği konusunda farklı yöntemleri esas alan çalışmalar yapılmıştır. Örneğin; Acar 
(2010), ekonomik özgürlük seviyesi yüksek olan ülkelerin, diğer ülkelere göre kişi başına gelir düzeyleri ve 
ortalama beklenen yaşam süresinin daha yüksek bulurken işsizlik oranı ve yolsuzluk düzeylerinin daha düşük, 
aynı zamanda da büyümelerinin daha hızlı olduğunu göstermiştir. Acar (2010), bir refah göstergesi olarak 
görülen doğumda beklenen ortalama yaşam süresinin arttığını göstermiştir. Buna göre en düşük özgür 
ülkelerde, doğumda beklenen yaşam süresi 57,7 yıl iken en özgür ülkelerde bu süre ortalama 79 yıla kadar 
çıkmaktadır. 

Nikolaev (2014), OECD ülkelerindeki yaşam kalitesi ile ekonomik özgürlükler arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmada, temel sağlık göstergesi olarak yaşam beklentisini ele almış ve aralarındaki pozitif ilişkiyi göstermiştir. 
Esposto ve Zaleski’nin (1999) de yaptığı çalışmada, özgürlük düzeyindeki artışın, sağlık ve eğitim özelinde yaşam 
kalitesini artırdığını göstermektedir.   

Ekonomik özgürlük üzerinde eğitim ve sağlığın etkilerinin ölçülmesine yönelik bir başka çalışma da Kaya ve 
Çalışkan (2016) tarafından yapılmıştır. Çalışmada, diğer çalışmalara paralel şekilde ekonomik özgürlük düzeyi 
yüksek olan ülkelerde ortalama yaşam beklentisinin arttığı ve bebek ölüm oranlarının düştüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, Sroup (2007) çalışmasında olduğu gibi, gelir seviyesinin yükselmesinin ekonomik 
özgürlüklerin sağlık göstergelerine olan olumlu etkisinin azalttığı sonucu da belirtilmiştir. 

Razvi ve Chakraborty (2016), panel data regresyon analizi ile bazı sağlık hizmeti sonuçları ile ekonomik özgürlük 
endeksi ilişkilerini Hindistan için ortaya koymuştur. Buna göre ekonomik özgürlük artışının anne ve bebek 
ölümleri ile ters bir ilişki içinde olduğu, ekonomik özgürlük değeri artarken bebek ve anne ölümlerinde düşüş 
belirlenmiştir. 

5. Araştırma 

5.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, ülkelerin ekonomik özgürlüklerinin sağlık göstergelerine yansımakta olduğu düşüncesinden yola 
çıkılarak, sağlık göstergeleri ve ekonomik özgürlük endekleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Ortaya çıkarılan 
ilişkiler ile ülkelerin sağlık göstergelerinin ülke özgürlükleri ile de ilişkili olduğu, sağlıkta etkinliğin sadece bir ya 
da birkaç belirleyici ile düzelemeyeceği gösterilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan sağlık 
göstergelerinde iyileştirme yapılması gerektiğinden ele alınacak tek yönlü bir politika olmaması gerektiği ve 
ekonomik özgürlüğün de bir sağlık belirleyicisi olduğu ortaya koyulacaktır. Ülkelerin değişik göstergeleri 
incelenerek ekonomik özgürlüklerin arttırılmasına yönelik politikaların uygulaması ele alınması 
hedeflenmektedir. 
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5.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada ilk olarak ekonomik özgürlük ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde yer alan sağlık ile ilgili 
göstergeler arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile gösterilmiştir. Çalışmadaki ülkelerin seçiminde, aynı 
ekonomik grupta yer alan ülkeler, analize dahil edildiğinden, belirlenen değişkenlere göre farklılaşmada gelirin 
etkisinin arındırılması hedeflenmiştir.  

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin dahil olduğu üst-orta ekonomik gelir grubu ülke sayısı 56’dır. Ancak 
endekslerinin hesaplanamaması nedeniyle 7 ülke (American Samoa, Grenada, Iraq, Libya, Marshall Islands, 
Palau, Tuvalu) analize değil edilmemiş ve analiz 49 ülke ile gerçekleştirilmiştir. İlgili ülkeler ait ekonomik 
özgürlük endeksi, 2016 yılı için Heritage Vakfı tarafından yayınlanan Ekonomik Özgürlükler Endeksi’ndeki yıllık 
verilerden elde edilmiştir. 0-100 arasında puanlanmaktadır. IEF endeksinde kullanılan 10 özgürlük bileşeni daha 
önceki bölümlerde belirtilmiştir. Analizde 10 özgürlük bileşeni arasında yüksek korelasyonlar belirlenmediği için 
tümü kullanılmıştır. 

SDG’ya ait sağlık göstergeleri de bir önceki bölümde belirtilmiştir. Belirlenen bu sekiz değişken arasındaki 
korelasyonlar incelendiğinde de yüksek korelasyonlara rastlanmamış ve analizde SDG’ya ait sekiz sağlık 
göstergesi yer almıştır. 

5.3. Analiz Sonuçlar 

Birden fazla bağımlı ve birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan kanonik 
korelasyon analizi çoklu regresyon analizinin genelleştirilmiş biçimi olarak kabul edilmektedir (Levine, 1977). 
Hotelling tarafından geliştirilen analiz çok değişkenli bir istatistik yöntemdir.  

Veriler ile kanonik korelasyon analizi uygulanmadan önce değişkenler arasında basit korelasyon katsayıları 
incelenmiş ve çoklu doğrusal bağlantının olmadığı belirlenmiştir. Kanonik korelasyon analizinde, değişken 
setlerindeki minimum değişken sayısı kadar kanonik fonksiyon ve kanonik korelasyon katsayısı elde edilir. 
Araştırmada, değişken setlerindeki minimum değişken sayısı, sağlık göstergelerine aittir. Buna göre sekiz 
kanonik fonksiyon ve kanonik korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Ancak elde edilen bu kanonik 
fonksiyonlardan sadece ilkinin anlamlı olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 2. Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Testleri 

  
Kanonik Korelasyon 

Katsayısı 
Özdeğer 

Wilks  
Lamda  

Sig 

1 0,865 0,748 0,032 0,001 

2 0,676 0,457 0,128 0,154 

3 0,614 0,377 0,236 0,306 

4 0,59 0,348 0,378 0,451 

5 0,453 0,205 0,58 0,705 

6 0,426 0,181 0,729 0,717 

7 0,276 0,076 0,891 0,839 

8 0,188 0,035 0,965 0,728 

 

Analizde, birinci kanonik fonksiyona ait bağımlı kanonik değişken (v1) ve bağımsız kanonik değişken (u1) ile 
gösterilsin. Bu iki kanonik değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,865’tir. (p<0,05). Diğer kanonik 
fonksiyonlara ait kanonik korelasyon katsayıları anlamlı olmadığından yorumlar sadece birinci kanonik 
fonskiyon için yapılacaktır. 

Kanonik fonksiyonun yorumlanması için her bir değişkenin kendi kanonik değişkenindeki ağırlık ve işareti 
incelenecektir. Bunun için kanonik fonksiyon şu şekilde gösterilebilir. 

v1=-0,067y1-0,275y2+0,826y3-0,165y4+0,445y5+0,388y6+0,270y7-1,074y8 

u1=0,754x1-0,206x2+0,722x3-0,270x4-0,351x5+0,082x6-0,022x7+0,831x8-0,823x9-0,587x10 
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Ekonomik özgürlük değişkenlerinden, ticaret özgürlüğü değişkeni, birinci bağımsız kanonik değişkene en büyük 
katkıyı yapmaktadır. Sağlık göstergelerindeki değişkenlerinden, trafik kazası ölüm oranı, birinci bağımlı kanonik 
değişkene en büyük katkıyı sağlayan değişkendir. 

Analizin bundan sonraki aşamasında, değişkenin kendi kanonik değişkeni ile arasındaki basit doğrusal 
korelasyon katsayısını gösteren kanonik yükler incelenmiştir. Kanonik yüklerin incelenmesi ile kanonik 
değişkene ve kanonik korelasyon katsayısına en fazla katkı yapan orijinal değişken belirlenecektir. Kanonik 
yükler, Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Kanonik Yükler 

Bağımsız Sete Ait  
Kanonik Yükler 

 Bağımlı Sete Ait  
Kanonik Yükler 

Değişken 
I. Kanonik  
Fonksiyon 

  Değişken 
I. Kanonik  
Fonksiyon 

x1 -0,132  y1 -0,182 

x2 -0,087  y2 -0,357 

x3 0,376  y3 0,000 

x4 -0,341  y4 -0,065 

x5 -0,138  y5 0,614 

x6 0,098  y6 0,408 

x7 -0,082  y7 0,041 

x8 0,262  y8 -0,406 

x9 -0,374    

x10 -0,230    

 

Bağımsız kanonik değişken ile orijinal bağımsız değişken arasındaki en yüksek basit korelasyon katsayısı 
0,376’dır. Bir başka ifade ile ekonomik özgürlük kanonik değişkeni ile x3 (mali özgürlük) değişkeni arasındaki 
basit korelasyon katsayısı 0,376’dır.  

Bağımlı kanonik değişken ile orijinal bağımlı kanonik değişken arasındaki en yüksek korelasyon ise y5 (intihar 
ölüm oranı) arasındadır ve değeri, 0,614’tür.  

Orijinal bağımlı (bağımsız) değişkenler ile bağımsız (bağımlı) kanonik değişkenler arasındaki basit doğrusal 
korelasyon katsayısı, kanonik çapraz yükler ile gösterilmektedir. İlgili çapraz yükler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Buna göre bağımsız orijinal değişkenlerden x3’ün (mali özgürlük), bağımlı kanonik değişken ile arasındaki basit 
korelasyon en yüksektir (0,325). Diğer taraftan bağımlı orijinal değişkenlerden y5’in (intihar ölüm oranı), 
bağımsız kanonik değişkenle arasındaki basit korelasyon katsayısı en yüksektir ve değeri 0,531’tir. Her iki 
korelasyon katsayısı da pozitiftir. 

Çalışmada ayrıca, kanonik değişkenlere ait açıklanan varyans oranları da hesaplanmıştır. Buna göre bağımsız 
kanonik değişkene ait açıklanan varyans %5,7 ve bağımlı kanonik değişkene ait açıklanan varyans oranı 
ise %10,9 olarak hesaplanmıştır.  

i’ninci kanonik değişkenin açıklanan varyans oranı ile kanonik korelasyon katsayısı çarpılarak elde edilen 
gereksizlik katsayıları da elde edilmiştir. Buna göre birinci bağımsız kanonik değişkenin, bağımlı değişkenlerdeki 
değişmeyi açıklama oranı %5,7 iken Birinci bağımlı kanonik değişkenin, bağımsız değişkenlerdeki değişmeyi 
açıklamadaki oranı %9,45 olarak elde edilmiştir.  
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Tablo 4. Kanonik Çapraz Yükler 

Bağımsız Değişken  
Setine Ait Çapraz Yükler 

  
Bağımsız Değişken  

Setine Ait Çapraz Yükler 

Değişken v1   Değişken u1 

x1 -0,114  y1 -0,158 

x2 -0,075  y2 -0,309 

x3 0,325  y3 0,000 

x4 -0,295  y4 -0,056 

x5 -0,119  y5 0,531 

x6 0,085  y6 0,353 

x7 -0,071  y7 0,035 

x8 0,226  y8 -0,351 

x9 -0,324    

x10 -0,199    

6. Sonuç 

Yapılan analizde, kanonik değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı 0,865’tir bulunmuştur. Buna göre 
ekonomik özgürlüklerin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmadaki sağlık göstergeleri ile pozitif ve önemli düzeyde 
ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık göstergeleri ile doğrudan veya dolaylı ilişkileri olan ekonomik 
özgürlüğe en büyük katkıyı mali özgürlüğün yaptığı görülmektedir. Sürdürülebilir sağlık hedeflerine ise en büyük 
katkıyı, trafik kazası ölüm oranının yaptığı görülmektedir. Önemli bir kalkınma göstergesi olan sağlık 
göstergelerinde ilerleme kaydetmek isteyen ülkelerin, ekonomik özgürlüklere önem vermeleri ve ekonomik 
özgürlüklerin düzeyini arttıracak politikaları uygulamaya geçirmeleri gereklidir. 
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Özet: Sosyal bir varlık olan insan yaşamı boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kişilerin karşılaşabileceği sorun ve 
sıkıntılara hayatında her daim yardım bulabileceği kişilerin olması ve bu kişilerden de yardım alabilmesi algılanan sosyal 
desteği ifade etmektedir. İçgüdüsel satın alma davranışı ise genellikli zorunlu olmayan ihtiyaçların, kişilerin satın almaya 
karşı koyamadıkları bir dürtü ile gerçekleştirdikleri satın alma davranışlarıdır. İçgüdüsel satın alma davranışı genellikle 
plansız olarak gerçekleştirilen ve kişilerin mağazaya gitmeden önce almayı düşünmedikleri fakat karşı konulamaz bir istek ile 
ilerideki hedef ve amaçlar göz ardı edilerek gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı kişilerin içgüdüsel olarak satın alam 
davranışlarında algıladıkları sosyal destek boyutlarının (aile, arkadaş, özel bir insan) hangisi veya hangilerinin daha etkili 
olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda İstanbul ilindeki AVM’lerden alış veriş yapan tüketiciler arasından tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile seçilen 485 kişiye 7 tanesi demografik olmak üzere toplam 51 sorudan oluşan anket formu 
yöneltilmiştir. Sosyal destek ölçeği; aile, arkadaşlar ve özel bir insan tarafından verilen destek olarak üç boyuttan oluşurken, 
içgüdüsel satın alma davranışı; duygusal ve bilişsel olmak üzere iki boyuttan oluşmakta ve bu iki boyutunda kendi alt 
boyutları bulunmaktadır. Araştırmada algılanan sosyal desteğe ve içgüdüsel satın alma davranışına ilişkin literatür 
taramasının ardından, tüketicilerin demografik değişkenlerinin algılanan sosyal destek ve içgüdüsel satın alma davranışlarına 
etkisi ile algılanan sosyal desteğin içgüdüsel satın alma davranışı üzerine etkisi SPSS paket programı kullanılarak 
incelenmiştir. Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek tüketicilerin algılanan sosyal destek algısı ve içgüdüsel 
satın alma davranışlarına ilişkin görüşlerinde çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Algılana sosyal destek, içgüdüsel satın alma davranışı, AVM tüketicileri 

Determination Of Effects On Perceived Social Support On İnstinctive Buying 
Behavior 

Abstract: A person who is a social entity can encounter various problems throughout his life. People will encouter problems 
in their lives, and the fact that there are people who can help them and the fact that those people will help them, expresses 
perceived social support. Instinctive purchasing behavior on the general non-essential needs are the purchasing behaviors 
that people make with an impulse that they cannot resist. Instinctive buying behavior usually takes place in an unplanned 
manner, without intending to buy before going to the store, and having an irresistible desire that ignores the future goals 
and objectives. The purpose of this study is to determine which social support dimensions (family, friends, a special person) 
are perceived as more effective in their intuitive purchasing behavior. Within this scope, among the consumers shopping in 
shopping malls in İstanbul province, a questionnaire consisting of 51 questions where 388 persons were selected and 
surveyed by chance sampling method, 7 of which were demographic. Social support scale; consisting of three dimensions 
which are support given by family, friends and a special person, while instinctive buying behavior is emotional and 
cognitive, and these two dimensions have their own sub-dimensions. Following the search for perceived social support and 
instinctive buying behavior in the literature, the effect of consumer demographic variables on perceived social support and 
instinctual buying behaviors, and the impact of perceived social support on instinctual purchasing behavior were examined 
using the SPSS package program. In the last part, the research findings were evaluated and various results were obtained in 
the opinions of the consumers regarding perceived social support perception and instinctive buying behavior. 

Keywords: Perceptive social support, Instinctive buying behavior 

1. Giriş  

İnsanlar ilk günden başlayarak hayatının sonuna dek içerisinde bulundukları toplumun destek ve onayını almak 
istemektedirler. Desteklenmek ve onay almak bireyleri hayata bağlamakta olan temel unsurlar arasındadır. 
Bireyler mutlu zamanlarında olduğu kadar sıkıntıda oldukları zamanda içinde bulunmuş oldukları toplumu 
oluşturmakta olan aile, arkadaş, öğretmen ve diğer bireylerin de desteklerine ihtiyaç duymaktadırlar (Ateş, 
2012: 2).  
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Algılanan sosyal destek kişilerin anne ve babaları, arkadaşları, öğretmenleri ve diğer kişiler tarafından değer ve 
ilgi görme algısı şeklinde ifade edilmektedir. Kişilerin algılamış oldukları sosyal destek işlevleri, gereksinim 
duyulan hizmetleri sağlayarak duygusal açıdan bir rahatlık sağlayabilmektedir (Argon ve Selvi, 2013: 184). 
Bunun yanında sosyal destek sorun ve problemlerle etkili bir biçimde başa çıkmanın yol ve yöntemlerini de 
sunmakta, kişilere performansları hakkında geliştiren geribildirimler sağlamakta, olumlu bir uyum yaratmada ve 
bireysel gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Bu işlevler yolu ile, sosyal destek kişilerin karşı karşıya kaldıkları 
sorunları daha gerçekçi biçimde değerlendirebilmelerine ve bunlarla baş edebilme yeteneklerini 
geliştirebilmelerine olanak sağlamaktadır (Kaner, 2010: 17). 

Tüketiciler,  tatmin edilebilecek bir gereksinimi, mevcut bir parası ve bu parayı harcamak için istekli olan 
bireyler, kurumlardır. Pazarlamanın birinci basamağını meydana getiren tüketiciler, pazarlama biliminin ve 
işletmelerin odağını oluşturmaktadır. Özellikle tüketici davranışları konusu tüketicilerle ilgili üzerinde 
durulmakta olan davranışlarıdır (İlban vd., 2011: 65). Tüketici davranışlarının temeli güdülenmedir. Güdülenme 
durumu kişileri harekete geçirmekte olan itici bir güç konumundadır ve henüz karşılanmamış olan bir ihtiyacın 
karşılanması yönündeki istektir. Çeşitli içsel ve dışsal faktörler bireylerin satın alma hareketlerini etkilemektedir 
ve güdülenme de bu faktörlerden biridir (İşler, 2013: 184). Tüketiciler satın almada fayda ve maliyet noktasında 
çeşitli değerlendirmeler yaptıklarında tüketim davranışlarında rasyonellik sergilememektedirler. Kişiler satın 
alma eylemlerinde ekonomik bir biçimde hareket etmekten ziyade isteklerinei, duygularını ya da ruh hallerini 
dikkate alarak davranış sergilemektedirler (Akturan, 2009: 63). Kişiler mal ve hizmetleri satın alırlarken fiziksel 
bir tatmin sağlamalarının yanında duygusal bir tatmin sağlamaları da içgüdüsel satın alma davranışının olumlu 
yanlarına dikkat edilmesini sağlamıştır. Günümüzde tüketiciler,  mal ve hizmetleri sağlamış oldukları temel 
faydaların yanında verdikleri duygusal fayda ve hazdan ötürü de satın alabilmektedirler. Tüketicilerin, hedonik 
(hazcı) nedenlerle de (kendilerini özel ve önemli hissetme, eğlence, sürpriz gereksinimi vb.) anlık bir şekilde 
satın alma davranışı gerçekleştirdikleri bilinmektedir (Hausmann, 2000: 403).  

2. Algılanan Sosyal Destek Algısı 

Kişiler hangi yaşta olurlarsa olsunlar herkes açısından sosyal ilişki öne arz etmektedir. Bireylerin tümü yaşamları 
boyunca, diğer bireyler ile etkileşimde bulunma ve ilişki kurmaya gereksinim duymaktadırlar. Bireylerarası 
ilişkiler çeşitli sebeplerden ötürü yürütülememektedir ve kişiler arasında yaşanan sorunların  sayısında hızlı bir 
artış gözlenmektedir (Kılınç vd., 2005:  72-73). Sosyokültürel seviyede uyum; arkadaşlar, aile ve diğerleri ile 
ilişkileri, mevcut düzenin normlarını, baskılarını, gelenek ve göreneklerini çevrede yaşanan değişmeleri ve hızla 
ilerleyen teknolojiyi içinde barındırmaktadır. Sağlıklı bir ilişkide sosyal sistemlerin etkinlikleri ve yeterlilikleri 
oldukça önemlidir  (Softa vd., 2016: 2).  

Sosyal destek; bireylerin davranış, düşünce ya da hisleriyle eğlenmeleri ve dinlenmeleri doğrultusunda olumlu 
sosyal etkileşim hakkındaki geribildirim sağlayabilme şeklinde tanımlanmaktadır (Nakigudde vd, 2009: 9). Sosyal 
destek; kişilerin ihtiyaç duyduklarında çevrelerinden elde edebilecekleri sosyal, duygusal ve çeşitli bilgisel 
yardımları içermektedir. Sosyal destek genel olarak öğüt ve bilgi vermekten çok duygusal desteği içeren ve çok 
boyutlu, geniş bir kavram biçiminde düşünülmektedir (Baran vd, 2014: 9). Bu kavram kişilere etrafındaki diğer 
insanlarca yapılmakta olan yardımdır. Gerginlik dönemlerinde ve kriz durumlarında kişiler, doğal birer yardımcı 
şeklinde olan arkadaş ve ailelerindeki üyelere dayanma gereksinimi duymaktadırlar. Bu informal yardımcıların 
meydana getirdiği destek ağı kişilerin uyum süreçleri ve sağlıkları üzerinde olumlu etki yapmaktadırlar (Yılmaz 
vd., 2008: 72). Algılanmakta olan sosyal destek, bireylerarası ilişkilerin varlığının ve kalitesinin bilişsel olarak 
değerlendirilmesidir. Bir bakımdan desteklerin davranışsal bir biçimde değerlendirmesi ve belirli bir zamanda 
desteği sağlayanlardan elde edilmekte olan sosyal destek miktarıdır. (Argon ve Selvi, 2013: 184). Sosyal destek, 
bir anlamda da bireylerin kendilerine biçtikleri genel değerlerdir. Diğer insanlarca sevildiklerini, sayıldıklarını, 
gerektiği olduğu zamanlarda yardım bulacaklarını, ilişkilerinin tatmin edici olduklarını düşünmekte olan 
bireylerin algıladıkları sosyal destek oldukça fazladır. Destek algısı, kişisel özellikler şeklinde kalıcı olan çeşitli 
özelliklerin yanında, mizaç, tutum, huy gibi kolay değişebilen özelliklerden etkilenebilmektedir. Sosyal destek 
algısının benlikteki saygıyı zenginleştiren bileşeni, kişi sağlığının korunabilmesinde de oldukça önemlidir 
(Ardahan, 2006: 70). 

Sosyal destekler aile ve çocuk hal ve hareketlerini, gelişimlerini, davranışlarını etkileyerek ve kişilerin 
yeterliliklerini de güçlendirerek bir bakımdan eğiten ve önleyen bir işlev görmektedirler. Özellikle ailelerdeki 
sosyal destek ağları etkili iletişimi sağlayabilmekte, kronik rahatsızlıklara uyumları kolaylaştırabilmekte, sağlığı 
geliştiren faaliyetleri ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik edebilmektedirler (Kaner, 2010: 17). Sosyal destek ağının 
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kişilerin psikolojik ve sosyolojik problemlerin çözümlenebilmesi, önlenebilmesi ve tedavi edilmesinde, güç 
durumlar ile baş edilebilmesinde güçlü ve etkili bir kaynak olduğu ortaya çıkarılmıştır (Baran vd, 2014: 9-10). 

3. İçgüdüsel Satın Alma Algısı 

Kişiler gereksinin olmadığı durumlarda, bir kimliği ortaya koyabilmek, depresif ruh durumunu düzeltebilmek 
veya yalnızca eğlenebilmek amacıyla çeşitli mal ve hizmetleri satın alabilmektedirler ve bu rasyonel 
gerçekleşmeyen satın alma biçimi içgüdüsel satın alma davranışı olarak ifade edilmektedir (İşler, 2013: 186). 
İçgüdüsel satın alma; kişilerin dayanılmaz ve güçlü bir tüketme isteği ile ani bir şekilde ve düşünmeden satın 
alma deneyimidir  (Tüfekçi vd, 2014: 589). Kişilerin etkisi altında bulundukları uyaranlar satın alma davranışı 
üzerinde son derece önemlidir. Ayrıca kişiler satın aldıkları mal hizmetlerde temel faydalar gözetmelerinin yanı 
sıra kendilerine getireceği duygusal fayda ve hazzı da gözetmektedir (Dursun ve Yener, 2014: 22). Satın 
almadaki içgüdüsel davranış, alınacak ürün üzerinde düşünülmeden ve değerlendirme yapılmadan, ilgili 
gereksinim acil olmadan, kişilerin plansız bir biçimde satın almalarıdır (Erkmen ve Yüksel, 2008: 686). Kimi 
alıcılar bu tür plansız satın almalara diğerler alıcılara göre, daha az bir oranda dayanaklılık gösterebilmektedir. 
Kişilerin tatmin ve zevk gibi ihtiyaçları içgüdüsel davranışlar bakımından önemlidir (Zhang vd, 2007: 80). 
İçgüdüsel satın alma, kişisel imajı arttıran eylemler olarak ifade edilmekte ve modaya uygun olan kıyafet vb. mal 
ve hizmetlerde daha çok dikkat çekebilmektedir. Yüksek derecedeki dürtüsel tüketici, fiyat gibi ekonomik 
kararlardan çok duygusal durumu öne çıkarmakta olan rasyonel olmayan kararların etkisindedir (Erkmen ve 
Yüksel, 2008: 686). Kişileri etkileyen uyarıcılar; ürünün kendisi ve satış ortamı olabilmektedir. Ortamda bulunan 
renkler, kokular, hoşa bir müzik alıcılara keyifli bir his verebilmektedir.  Tüketiciler yaratılan bu olumlu 
ortamlarda daha fazla bir süre geçirebilmektedir, yaratılan bu ortam da içgüdüsel olarak satın alma davranışını 
tetiklemektedir (Dursun ve Tolga, 2014: 23). İlk dönemlerde satın alma ile satın alma takıntısı karıştırılmıştır ve 
içgüdüsel satın alma davranışı sosyal bağlamda olumsuz bir davranış şeklinde değerlendirilmiştir. Sonraki 
dönemlerde mal ve hizmetlerin sembolik anlamları sebebi ile satın alındığının ortaya çıkarılması ve post modern 
tüketimin yaygınlaşmasıyla bu olumsuz algılar ortadan kalkmaya başlamıştır (Ünal, 2008: 153). Tüketicilerin 
olumlu içgüdüsel satın almaları, karşı konulamayan bir dürtü ile yapılmakta olan satın almalar olup, kişilerin 
kendilerini kontrol etmeleri ve arzuları arasında sıkışmış olan bir hareketleridir (Baumeister, 2002: 670). 
İçgüdüsel satın alma davranışı, uyaranlardan etkilenmekte olan, anlık olan, tepkisel satın almalar ve tüketicinin 
önceden problemi belirlemediği, bilgi toplamadığı, detaylı değerlendirmeye gitmediği alışverişler şeklinde 
tanımlanmaktadır. Öncesinde herhangi bir niyet, hatırlatıcı bir unsur ve bilişsel bir çaba olmayıp davranış 
kendiliğinden gerçekleştiğinden “mantığa dayalı olmayan tepkisel alımlar” şeklinde de ifade edilmektedir (Aydın 
ve Ünal, 2017: 177). 

4. Yöntem 

Çalışmanın amacı; alışveriş merkezlerinden alışveriş yapan tüketicilerin demografik özellikleri dikkate alınarak 
algıladıkları sosyal desteğin içgüdüsel satın alma davranışları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2016 yılında İstanbul ilinde bulunan çeşitli AVM’lerden alışveriş yapan tüketiciler 
oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 388 tüketici katılmıştır. 

Araştırmanın varsayımları; en uygun ölçme araçlarının kullanılan “algılanan sosyal destek ölçeği” ve “içgüdüsel 
satın alma davranışı ölçeği” olduğu varsayılmaktadır. Anketi dolduran katılımcılar samimi görüşlerini 
yansıtmışlardır. Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir. 

Araştırmanın Sınırlılıklar; araştırma 2016 yılında İstanbul ilinde bulunan AVM müşterileri ile sınırlandırılmıştır. 
Veri toplama aracı 7’si demografik olmak üzere toplam 51 soru ile sınırlandırılmıştır.  

Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Ankette ilk olarak demografik değişkenler ardından 
da sosyal desteği ve içgüdüsel satın alma davranışını ölçmeye yönelik olarak toplam iki ölçek kullanılmıştır. 
Sosyal destek ölçeği için; 2001 yılında Eker vd. tarafından geliştirilen “çok boyutlu algılanan sosyal destek 
ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı geçerlik ve güvenirliği” adlı çalışmasından faydalanılmıştır. 
Ölçekte arkadaşlar, aile ve özel bir insan olarak üç farklı boyut bulunmaktadır. İçgüdüsel satın alma davranışı 
için; Dursun ve Yener’in 2014 tarihinde gerçekleştirdikleri “içgüdüsel satın alma ölçeklerinin Türk tüketiciler için 
uyarlanmasına yönelik hazır giyim sektöründe bir uygulama” isimli çalışmada kullanılan ölçek kullanılmıştır. 
İçgüdüsel satın alma davranışı; duygusal ve bilişsel olmak üzere iki boyuttan oluşmakta ve bu iki boyutunda 
kendi alt boyutları bulunmaktadır. Her iki ölçeğin de cevap kategorisi 5’li likert tipi ölçek derecelemesine tabi 
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tutulmuştur ve bu kategoriler (5) “kesinlikle katılıyorum” (5) “kesinlikle katılmıyorum” biçiminde 
derecelendirilerek ifade edilmiştir. Kullanılan ölçeklerde tersten kodlanan sorular dönüştürülmüştür. 

5. Analiz ve Bulguların Değerlendirilmesi 

Araştırma da AVM tüketicilerinin; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, meslek, alışverişe ne zaman ve 
kiminle çıkıldığı biçiminde yedi farklı şekilde demografik özellikler ele alınmıştır. AVM tüketicilerinin demografik 
verilerine ait yüzde ve frekans tabloları değerlendirilerek araştırmada ter alan tüketicilerin özellikleriyle ilgili 
bilgiler elde edilmiştir. Ankete katılan toplam denek sayısı 485’tir. 

Tablo 1. Ankete Katılan Hemşirelerin Demografik Dağılımları 

 Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın 251 51,8 

Erkek 234 48,2 

Medeni Durum   

Evli 228 47,0 

Bekar  257 53,0 

Yaş   
18-30 268 55,3 
31-50 168 34,6 
51 ve üzeri 49 10,1 

Eğitim   
İlköğretim 79 16,3 
Lise 140 28,9 
Ön lisans 146 30,1 
Lisans  116 23,9 
Lisansüstü  4 0,8 

Mesleğiniz    
İşçi 107 22,1 
Memur  79 16,3 
Esnaf 22 4,5 
Ev Hanımı 56 11,5 
Serbest Meslek 28 5,8 
Emekli 22 4,5 
Öğrenci 142 29,3 
Diğer 29 6,0 

Alışverişe Genellikle Ne Zaman Çıkarsınız   
Hafta Sonu  200 41,2 
Hafta İçi Gündüz 26 5,4 
Hafta İçi Akşam  45 9,3 
Belirli Bir Zaman Yok 214 44,1 

Alışverişe Genellikle Kiminle Çıkarsınız   
Yalnız 111 22,9 
Eş 121 24,9 
Arkadaş 185 38,1 
Aile 62 12,8 
Diğer  6 1,2 
Toplam 485 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılanların cinsiyet dağılımları birbirine oldukça yakındır. %51,8’i kadın 
iken %48,2’si erkektir. Medeni durum değişkeninde de homojen bir dağılım görülmektedir; %47’si evli, %53’ü 
bekardır. Ankete katılanların yarısından fazlası %55,3’ü 18-30 yaş aralığında, %34,6’sı 31-50 yaş 
aralığında %10,1’i ise 51 yaş ve üzerindedir. Eğitim seviyesi açısından; %16,3’ü ilköğretim, %28,9’u lise, %30,1’i 
ön lisans, %23,9’u lisans ve %0,8’i lisansüstü mezunudur. Meslek dağılımlarına bakıldığında sırasıyla; öğrenci, 
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işçi, memur, ev hanımı, diğer grubu (anketlere verilen yanıtlar incelendiğinde diğer seçeneğini işaretleyenlerin 
çoğunlukla doktor, avukat oldukları belirlenmiştir) serbest meslek, esnaf ve emeklilerden meydana gelmektedir. 
Alışverişe genellikle ne zaman çıkarsınız sorusuna ankete katılanlar en çok oranla %44,1’i belirli bir zaman 
olmadığını, %41,2’si hafta sonları çıktıklarını, küçük oranlarla %9,3’ü hafta içi akşam ve %5,4’ü hafta içi gündüz 
çıktıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanların %38,1’i arkadaşları ile, %24,9’u eşleri ile, %22,9’u yalnız, %12,8’i 
aileleri ile ve %1,2’si diğer kişiler ile alışverişe çıktıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 2. Cinsiyet ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin T-Testi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

Değişkeni 
N �̅� t p 

Aile 
Kadın 251 15,0598 

-,567 ,571 
Erkek 234 15,2479 

Arkadaşlar 
Kadın 251 15,4143 

-1,122 ,263 
Erkek 234 15,7821 

Özel Bir İnsan 
Kadın 251 15,4900 

2,079 ,038 
Erkek 234 14,8291 

Algılanan Sosyal 
Destek 

Kadın 251 45,9641 
,120 ,904 Erkek 234 45,8590 

Erkek 251 15,0598 

 

Cinsiyet ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek için t-testi yapılmıştır. %95 anlamlılık 
düzeyine göre sadece cinsiyet ve sosyal destek algısı boyutlarından özel bir insan ile ilişki bulunmuştur 

(p=0,0380,05). Kadınların algıladıkları sosyal desteğin özel bir insandan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3. Cinsiyet ile İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin T-Testi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

Değişkeni 
N �̅� t p 

Duygusal Boyut 
Kadın 251 73,0956 4,607 

 
,000 

Erkek 234 64,2629 

Bilişsel Boyut 
Kadın 251 33,7689 2,154 

 
,032 

Erkek 234 32,1624 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

Kadın 251 106,8645 
4,152 ,000 

Erkek 234 96,4526 

 

Cinsiyet ile içgüdüsel satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen t-testi analizi 

sonuçlarına göre içgüdüsel satın alma ve alt boyutlarıyla % 95 anlamlılık düzeyinde ilişki bulunmuştur (p0,05). 
İçgüdüsel anlamda satın alma davranışı ve alt boyutları arasında yer alan duygusal boyut ve bilişsel boyutun her 
birinde kadınların ortalaması erkeklere göre daha yüksektir. Kadınlar erkeklere göre alışverişte daha çok 
içgüdüsel olarak hareket etmektedirler. Medeni durum ile algılanan sosyal destek ve içgüdüsel satın alma 
davranışı arasındaki ilişkiye ait t-testi yapılmış fakat anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

Tablo 4. Algılanan Sosyal Destek Algısı Puanlarının Yaş Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken Yaş Değişkeni �̅� p 
Post Hoc 

Karşılaştırması 
F 

Aile 
18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

15,8731 
15,2143 
15,3469 

0,158 
 

- 
1,853 

 

Arkadaşlar 
18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

15,7127 
14,6667 
13,9388 

0,000 
18-30 > 31-50 >  

51 ve üzeri> 
8,178 

Özel Bir İnsan 
18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

15,5448 
14,7679 
14,3061 

0,022 
18-30 > 31-50 >  

51 ve üzeri> 
3,844 

 

Algılanan Sosyal 
Destek 

18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

47,1306 
44,6488 
43,5918 

0,006 
18-30 > 31-50 >  

51 ve üzeri> 
5,101 
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Tablo 4’te algılanan sosyal desteğe yönelik yaşlar arası farklılıklar verilmiştir. Anova testi sonuçlarına göre %95 
güven düzeyinde algılanan sosyal destek değişkeninde ve bu değişkenin alt boyutu olan arkadaşlar ve özel bir 
insan boyutlarında 18-30 yaş arası kişiler 31-50 yaş arası kişilere göre ve 51 yaş ve üzeri kişiler de 31-50 yaş 

aralığındaki kişilere göre daha fazla değerlere sahiptirler (p0,05). Algılanan sosyal destek boyutlarından; aile 
değişkeni alt boyutuna ait anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 5. İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Puanlarının Yaş Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken Yaş Değişkeni �̅� p 
Post Hoc 

Karşılaştırması 
F 

Duygusal Boyut 
18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

70,0861 
69,2635 
60,7347 

0,019 
 

18-30 > 31-50 >  
51 ve üzeri> 

4,016 
 

Bilişsel Boyut 
18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

33,0075 
33,2321 
32,1020 

0,700 - 0,357 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

18-30 
31-50 

51 ve üzeri 

103,1124 
102,5150 
92,8367 

0,057 - 
2,880 

 

 

İçgüdüsel satın alma davranışı ve yaş arasındaki ilişkiyi test etmek için yapılan Amova testi sonuçlarına göre 
içgüdüsel olarak satın alma davranışının alt boyutu olan duygusal boyut ve yaş değişkeni arasında anlamlı bir 

farklılık bulunduğu sonucuna varılmıştır (p0,05). Genç tüketiciler satın alma eylemi gerçekleştirirlerken ileri 
yaştakilere göre duygusal olarak davranmaktadır. Diğer değişkenlere ait yapılan analizlerde aralarında anlamlı 
ilişki bulunan durumlar tablolaştırılmıştır. 

Tablo 6. Algılanan Sosyal Destek Algısı Puanlarının Eğitim Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken 
Eğitim 

Değişkeni 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Aile 

İlköğretim 
Lise 

Ön lisans 
Lisans 

Lisansüstü 

15,1899 
14,9357 
16,0890 
16,0000 
16,5000 

0,038 

lisans üstü> 
ön lisans> 

lisans> 
ilköğretim> 

lise 

2,562 

Eğitim ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiye bakıldığında sadece aile boyutu ile anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Lisansüstü eğitim alanlar en yüksek ortalamaya sahiptir. Sırasıyla da; ön lisans, lisans, ilköğretim 
ve lise eğitimi diye devam etmektedir. Sosyal destek algısının diğer alt boyutları ile anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır. 

Tablo 7. İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Puanlarının Eğitim Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken 
Eğitim 

Değişkeni 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Duygusal Boyut 

İlköğretim 
Lise 

Ön lisans 
Lisans 

Lisansüstü 

71,9114 
63,0719 
72,7877 
68,6435 
71,7500 

0,002 

ön lisans> 
ilköğretim> 
lisansüstü> 

lisans> 
lise 

4,272 

Bilişsel Boyut 

İlköğretim 
Lise 

Ön lisans 
Lisans 

Lisansüstü 

34,6076 
31,0143 
34,7671 
32,0345 
33,5000 

0,001 

ön lisans> 
ilköğretim> 
lisansüstü> 

lisans> 
lise 

5,027 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

İlköğretim 
Lise 

Ön lisans 
Lisans 

Lisansüstü 

106,5190 
94,1079 

107,5548 
100,6957 
105,2500 

0,002 

ön lisans> 
ilköğretim> 
lisansüstü> 

lisans> 
lise 

4,943 
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Eğitim ve içgüdüsel satın alma arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p0,05). 
Duygusal ve bilişsel boyut ile içgüdüsel satın alma davranışı ön lisans eğitimi almış olanlarda daha yüksektir. 
İçgüdüsel satın alma davranışı en düşük olan kesim ise lise eğitimi almış olanlardır. 

Tablo 8. Algılanan Sosyal Destek Algısı Puanlarının Meslek Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken 
Meslek 

Değişkeni 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Arkadaş desteği 

İşçi 
Memur 
Esnaf 

Ev hanımı 
Serbest meslek 

Emekli 
Öğrenci 

Diğer  

15,0561 
14,6203 
15,4091 
14,6429 
15,0357 
13,3182 
16,0423 
15,2069 

0,010 

öğrenci> 
diğer> 
esnaf> 

işçi> 
serbest meslek> 

ev hanımı> 
memur> 
emekli> 

2,685 

 

Algılanan sosyal destek ve meslek arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için gerçekleştirilen Anova analizinde 
sadece arkadaş desteği ve meslek arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. En çok öğrenciler arkadaş desteğini 
aldıklarını belirtirken arkadaş desteğini en az algılayanlar memurlar ve ev hanımlarıdır. Aile ve özel bir insan ile 
melsek arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Tablo 9. İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Puanlarının Meslek Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları 

Değişken 
Meslek 

Değişkeni 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Duygusal Boyut 

İşçi 
Memur 
Esnaf 

Ev hanımı 
Serbest meslek 

Emekli 
Öğrenci 

Diğer 

63,6698 
68,4051 
62,4545 
73,6786 
69,2857 
61,7727 
74,4225 
62,0000 

0,000 

öğrenci> 
ev hanımı> 

serbest meslek> 
memur> 

işçi> 
esnaf> 
diğer> 
emekli 

3,831 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

İşçi 
Memur 
Esnaf 

Ev hanımı 
Serbest meslek 

Emekli 
Öğrenci 

Diğer 

95,1792 
101,8228 
93,7727 

107,5893 
101,2143 
93,8636 

108,7887 
             94,0000 

0,002 

öğrenci> 
ev hanımı> 

memur> 
serbest meslek> 

işçi> 
diğer> 

emekli> 
esnaf 

3,390 

 

%95 güven düzeyinde meslek grupları ile duygusal boyut ve içgüdüsel satın alma arasında Anova analizine göre 
farklılık bulunmuştur. Bu farklılık her ikisinde de öğrencilerden kaynaklanmaktadır. İçgüdüsel satın alma 
davranışını en fazla öğrenci ve ev hanımları yaparken içgüdüsel satın alma davranışını en az yapan grup emekli 
ve esnaflardır. 
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Tablo 10. İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Puanlarının Alışverişe Ne Zaman Çıkıldığı Değişkenine İlişkin Anova 
Sonuçları 

Değişken 
Alışverişe Ne 

Zaman Çıkıldığı 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Duygusal Boyut 

Hafta sonu 
Hafta içi gündüz 
Hafta içi akşam 
Belirli bir zaman 

yok 

73,6181 
64,5769 
73,2889 
63,9859 

0,000 

hafta sonu> 
hafta içi akşam> 
hafta içi gündüz> 
belirli bir zaman 

yok 

8,241 

Bilişsel Boyut 

Hafta sonu 
Hafta içi gündüz 
Hafta içi akşam 
Belirli bir zaman 

yok 

34,7050 
33,1154 
34,0667 
31,1542 

0,000 

hafta sonu> 
hafta içi akşam> 
hafta içi gündüz> 
belirli bir zaman 

yok 

6,932 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

Hafta sonu 
Hafta içi gündüz 
Hafta içi akşam 
Belirli bir zaman 

yok 

108,3568 
97,6923 

107,3556 
95,1455 

0,000 

hafta sonu> 
hafta içi akşam> 
hafta içi gündüz> 
belirli bir zaman 

yok 

8,837 

 

İçgüdüsel satın alma ve alışverişe ne zaman çıkıldığına ilişkin %95 güven düzeyinde her boyutta anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p0,05). Hem duygusal hem bilişsel boyuttan içgüdüsel satın almayı gerçekleştirenlerin hafta 
sonu alışveriş yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Algılanan sosyal destek algısı puanlarının alışverişe ne zaman çıkıldığı değişkenine ilişkin anova testi yapılmış 
fakat anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Tablo 11. İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Puanlarının Alışverişe Kiminle Çıkıldığı Değişkenine İlişkin Anova 
Sonuçları 

Değişken 
Alışverişe 

Kiminle Çıkıldığı 
�̅� p 

Post Hoc 
Karşılaştırması 

F 

Duygusal Boyut 

Yalnız 
Eş 

Arkadaş 
Aile 

Diğer  

64,1091 
68,0248 
72,4162 
69,3443 
57,6667 

0,015 

arkadaş> 
aile> 
eş> 

yalnız> 
diğer 

3,125 
 

İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

Yalnız 
Eş 

Arkadaş 
Aile 

Diğer 

96,2364 
101,5372 
105,7027 
102,6557 
85,1667 

0,038 

arkadaş> 
aile> 
eş> 

yalnız> 
diğer 

2,563 

 

Alışverişe kiminle çıkıldığı ve İçgüdüsel satın alma davranışı arasındaki Anova analizi sonuçlarına göre 
tüketicilerin yanında arkadaşları bulunduğunda içgüdüsel olarak alışveriş yaparlarken diğer kişiler ve yalnız 
olduklarında içgüdüsel olarak daha az alışveriş yapmaktadırlar. 

Tablo 12. Algılanan Sosyal Destek ile İçgüdüsel Satın Alma Davranışı ve Boyutları Arasındaki Korelasyon 

Değişken  Duygusal Boyut Duygusal Boyut 
İçgüdüsel Satın 
Alma Davranışı 

Algılanan Sosyal Destek 
Pearson Correlation 0,313** 0,370** 0,349** 

Sig (p) 0,000 0,000 0,000 
N 485 485 485 

 

Algılanan sosyal destek ve İçgüdüsel satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi test etmek için korelasyon yapılmış 

ve %95 güven düzeyinde her boyutta anlamlı bir farklılık görülmüştür (p=0,0000,05). Algılanan sosyal destek 
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arttıkça içgüdüsel satın alma davranışı da artmaktadır. Aralarında pozitif yönlü ve çok kuvvetli bir ilişki 
bulunmaktadır. 

6. Sonuç 

Kadınların algıladıkları sosyal desteğin özel bir insandan (flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu) kaynaklandığı 
sonucuna varılmıştır. Kadınlar erkeklere göre alışverişte daha çok içgüdüsel olarak hareket etmektedirler. 
Medeni durum ile algılanan sosyal destek ve içgüdüsel satın alma davranışı arasındaki ilişkiye ait t-testi yapılmış 
fakat anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

Algılana sosyal destek ve yaş arasındaki ilişki de genç tüketicilerin diğer ileri yaş gruplarına göre özel bir 
insandan gelen ve arkadaşlardan gelen sosyal destek algısının fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Yaş ilerledikçe 
arkadaş ve özel bir insandan gelen sosyal destek algısı azalmaktadır. Genç yaştaki tüketiciler içgüdüsel satın 
alma eylemi gerçekleştirirlerken ileri yaştakilere göre duygusal olarak davranmaktadır. Duygusal boyut 
tüketicilerin; satın almaya karşı koyamama, duyguların çatışması, alışverişe yönelik olumlu duygular ve ruh 
halinin yönetimi unsurlarından meydana gelmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça aileden gelen sosyal destek algısı 
artmaktadır. Eğitim seviyesi ön lisans olanların içgüdüsel satın alma davranışları diğer eğitim seviyelerine göre 
daha yüksektir. Öğrenciler arkadaşlarının sosyal desteğini algılarlarken en az arkadaş desteğini ise memurlar 
algılamaktadır. İçgüdüsel satın alan tüketiciler genellikle hafta sonu alışveriş yapmaktadırlar. Çünkü hafta sonu 
kişilerin daha fazla boş vakitleri bulunmamaktadır ve alış verişe daha fazla zaman ayırabilmektedirler. 
Tüketiciler alışveriş yaparlarken yanlarında arkadaşları olduğunda içgüdüsel olarak yanlarında başkaları 
olduğundan daha fazla alışveriş yapmaktadırlar. 

Arkadaş, aile ya da özel bir insan ya da bir başkası tarafından tüketicilerin algıladıkları sosyal destek algısı 
arttıkça içgüdüsel satın alma davranışı da artmaktadır. Tüketiciler çevrelerinden destek aldıkça daha fazla 
içgüdüsel olarak alışveriş yapmaktadırlar. 
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Karasu Halkının Kentsel Yaşanabilirlik Göstergelerine Bakışı 

H.Burçin Henden Şolt 

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu, burcinhenden@hotmail.com 

 
Özet:Yerel yönetimlerin birincil görevi, halkın istek ve ihtiyaçlarını en iyi gözeten kamu kurumu olabilmektir. Bu beklentilerin 
karşılanabilmesi durumu, o şehirde yaşama isteğinin de göstergesi durumundadır. Bu nedenledir ki; dünyada ve ülkemizde 
pekçok kentin “yaşanabilirlik” sıralaması yapılmaktadır. Günümüzde yaşanabilirlik; ulaşım, eğitim, güvenlik, sağlık, çevre 
kalitesi gibi kriterlerle ele alınabilmektedir. Yaşanabilirlik göstergeleri, insanoğlunun zaruri ihtiyaçlarının yanısıra; hayat 
mutluluğuna erişiminde etken unsurların biraraya  toplanabilmesidir. 

Bu çalışmanın amacı; Sakarya’nın Karasu ilçesindeki halkın “yaşanabilirlik” göstergelerine bakışını irdeleyebilmektir. Veri 
toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Araştırma betimleyici niteliktedir. Karasu halkının kente ilişkin bilgilere 
ulaşmaya istekli olduğu; eğitim ve sağlık hizmetine büyük önem verdiği, ekolojik değerlerin sürdürülmesine olumlu baksa 
da; inşaat sektöründeki hızlı ilerlemeyi desteklediği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Yerel Yönetim, Yaşanabilirlik  

 

Abstract: The primary duty of local governments is to be a public institution that oversees the needs and claims of the 
people in the best way. Meeting these expectations is an indication of the will to live in that city. That is why the 
"liveability" ranking of many cities in the world and Turkey is reported. The liveability is addressed with criteria such as 
transportation, education, safety, health and environmental quality. The liveability indicators gather factors that are 
essential for happiness of people as well as their essential needs. 

This study aims to investigate the views of inhabitants of the Sakarya's Karasu district on the liveability indicators. A survey 
has been given to 300 people living in Karasu. Research is descriptive type. It was observed that the inhabitants of Karasu 
are willing to get information about the city, attach great importance to education and health services and support the 
rapid progress in the construction industry, despite their positive views about maintaining the ecological values. 

Key Words: City, Local Government, Livability 

1. Giriş 

Kentler ve bireyler daimi etkileşim halindedir. Toplumsal yaşamın fiziksel, sosyal, ekonomik yansıması kentlerin 
biçimlenmesindeki etkenlerden biri olarak görülebilir. Halkın ihtiyaçlarının yerine getirilebilmesinde kamuya 
önemli görev düşmektedir. Bu hizmetlerin etkin ve verimli sunumu, insanlar üzerinde o kentte yaşama arzusu 
oluşturabilmektedir. Herhangi bir bireyin kendi yaşam hayalindeki standartların gerçekleştiği ortamı bulduğu 
şehirler yaşanılası olarak tanımlanabilir. 

Yaşanabilirlik, insanın bireysel ve kolektif refahına ve o yerleşimin sakini olmaktan dolayı duyacağı tatmin 
duygusuna katkıda bulunacak mekânsal,  sosyal ve çevresel karakteristiklere ve kaliteye işaret eder (Keleş, 
2010). Kentlilerin yaşadıkları şehri hangi açılardan “yaşanabilir” olarak betimlediği önemlidir. Bu durum ülke, 
bölge vb. etkenlerle farklılaşabilir. Bu çalışmada; Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayanların kentsel yaşanabilirlik 
göstergelerine bakışı irdelenecektir. Ülkemiz ve dünya kentlerinde yaşanabilirlik sıralaması çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu araştırmalarda ele alınan göstergelerin, Karasu halkı tarafından nasıl değerlendirildiği; hangi 
hizmetlere daha fazla önem verildiği ele alınacaktır. Bir şehirde yaşayanların “yaşanabilirlik” göstergelerini ele 
alış biçiminin bilinmesi, yerel yöneticiler açısından hizmet planlamasında etkili olabilecektir. Böylece kentsel 
yaşanabilir mekanların sayısında artış gözlenebilecektir. 

2. Yaşanabilirlik Kavramı 

Şehrin niteliklerinin halkın hayatını sürdürebilmesine uygun oluşu yaşanabilir bir kent olduğunun göstergesidir. 
Parlak’a göre(2011) yaşanabilirlik, bir şehrin bireylerin yaşamasına elverişli tüm şartlarının değerlendirilmesi ve 
ölçülmesine ilişkin parametreler bütünüdür. Kentsel yaşanabilirliğin kişilerin algıları ve yaşadıkları çevreye ait 
tecrübelerinin bileşimi olduğunu benimseyen birçok araştırmacı bulunmaktadır (Sipahi, 2002). 

Yaşanabilirlik kavramı; yaşanılan yerin standartlarının beklentileri karşılama durumu olarak tanımlanabilir. 
Yaşanabilirlik olgusunun beklentilerle olan bağlantısı ise konuyu yerel yönetimlerle ilişkilendirmektedir. Çünkü 
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kentsel hizmetlerin çıkış noktası yerel yönetimlerdir. Belediyeler halka en yakın ve en ulaşılabilir kamu kurumu 
olma özelliği ile tanınmaktadır. Toplumsal ihtiyaçların sağlanabilmesinde kamuya önemli yükümlülükler 
düşmektedir. Eğitim,  sağlık,  güvenlik gibi toplumun temel gereksinimlerini oluşturan hizmetlerin kamu 
tasarrufunda gerçekleştirilmesi,  bireylerin eşitlik ve vatandaşlık hakları göz önüne alındığında önemli ve 
gereklidir. Kentsel yaşam kalitesi-yaşanabilirlik parametreleri içerisinde de kamu hizmetleri büyük önem 
taşımaktadır  (Karaaslan, 2005). Uygun kentsel altyapı sunumu, yeterli rekreasyon alanı, meslek kazandırma 
kurslarının çeşitliliği; eğitim, sağlık, spor gibi kamu hizmetlerinin erişilebilirliği kentsel yaşanabilir mekan algısını 
destekleyici niteliktedir. Yaşanabilirlik göstergeleri, insanoğlunun zaruri ihtiyaçlarının yanı sıra; hayat 
mutluluğuna erişiminde etken unsurların bir araya toplanabilmesidir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), ülkelerdeki bireylerin yaşamlarını etkileyebilecek çeşitli faktörleri 
göz önüne alarak; yaşanabilirlik sıralaması veya yaşam kalitesi endeksi adı altında bir sıralama ortaya 
koymuştur. Araştırmada ele alınan kriterler; konut, gelir, iş imkânı, toplum, eğitim, çevre, şeffaflık, sağlık, hayat 
memnuniyeti, güvenlik ve iş-özel hayat dengesidir (OECD, 2017). Şekilde görüldüğü gibi; OECD 2014 yılı 
araştırmasının Türkiye bölümünde yaşanabilirlik göstergelerinden en çok sağlık, hayat memnuniyeti ve eğitim 
kriterlerinin ön plana çıktığı görülmektedir(OECD, 2017). 

 
Şekil 1. Türkiye, Almanya ve Amerika’da yaşanabilirlik göstergelerinin dağılımı  

Kaynak: http://www.oecd.org/statistics/BLI 2014 Turkey country report.pdf, Erişim tarihi: 20.01.2017 

Türkiye İstatistik Kurumu “İllerde Yaşam Endeksi”(2016) adlı araştırmasında bireylerin ve hane halklarının 
yaşamını objektif ve sübjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, 
karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. İllerde yaşam endeksi; konut, 
çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal 
yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamaktadır. Görüldüğü gibi ele alınan 
göstergeler OECD’nin araştırdığı kriterler ile örtüşmektedir. Bu araştırmada, insanların yaşadıkları ilde yaşamını 
ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut 
olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya almıştır. Bu veri, Karasu halkının 
yaşanabilirlik göstergeleri açısından önemlidir.  

3. Karasu Hakkında Genel Bilgi 

Karasu, Marmara Bölgesi'nde, Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Sakarya şehirleşme oranı, yıllık nüfus artış hızı, 
Türkiye ortalamasının üstündedir. Sakarya ilinin işsizlik oranı 2013 yılı için % 9,4, işgücüne katılma oranı % 54,8 
ve istihdam oranı % 49,7’dir. Sakarya ilinin genç nüfusun ağırlığı dikkat çekicidir. 2013 yılında il nüfusunun % 
39,’u 25 yaşın altındadır. 25-64 yaş arası nüfus toplam nüfusun % 53’ünü, 65 yaş üstü nüfus toplam 
nüfusun %8’ini oluşturmaktadır. 2013 yılı yıllık nüfus artış hızı ‰ 16,6’dır. Aynı yılda 6 yaş üzeri nüfus için 
okuryazarlık oranı %96,4’tür. 2012-2013 yılları için Sakarya ilinin ‰ 3,93 net göç hızı ile göç aldığı 
anlaşılmaktadır. Sakarya ili, bitkisel üretimde toplam tahıl, buğday, çavdar, arpa, kuru baklagil, şekerpancarı ve 
üzümde ilk sıralarda yer almaktadır. Yine, kırmızı et, yumurta ve koyun sütü gibi hayvansal ürünler üretiminde 
de başta gelen illerden birisidir.(TÜİK, 2013) Sakarya’da mevcut Organize Sanayi Bölgeleri dışında yeni Organize 
Sanayi Bölgeleri için ön hazırlıklar yapılmış olup, bunlar yatırım taleplerine göre hizmete sunulabilecek konumda 
bulunmaktadır. Karasu’da yapılan liman, kentin uluslar arası deniz ticaretindeki önemini artıracaktır. Bu 

http://www.oecd.org/statistics/BLI%202014%20Turkey%20country%20report.pdf
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faaliyetin tersane ile ilişkilendirilmesi ile bölge için büyük bir avantaj yakalanacaktır. 2002 verilerine göre (TÜİK); 
Karasu’da %4,6 tarım, %27,3 sanayi, %68,1 hizmet sektörü bulunmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu ADNKS 2015 yılı verilerine göre; Karasu’nun nüfusu 59.130’dur. Merkez nüfusu 
36.329; ilçe dışı mahalleler 22.801 kişidir. Bu nüfus, 29.505(%49,90) erkek ve 29.625(%50,10) kadından 
oluşmaktadır (Nufusu, 2017). Kentin 6 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere toplam 40 adet mahallesi vardır. 
Konut sayısı oldukça fazladır. Turizm sektörü dolayısıyla merkez nüfusu yaz aylarında 120.000’i aşmaktadır. 
İnşaat sektörü oldukça hareketli alanlardan birisidir. Özellikle yazlık konut üretimi çok hızlı bir şekilde devam 
etmektedir.  

 
Şekil 2. Karasu’nun Coğrafi Konumu 

Karasu, Batı Karadeniz Bölgesinin bittiği, Marmara Bölgesinin başladığı yerde olduğu için iki bölgenin tesiri 
altında bir iklime sahiptir. Genel olarak, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Kış aylarında yağış 
genelde yağmurludur. Yağış ortalaması 1.200 mm.dir. Ormanlık alan 12.465 hektardır. İlçede Akdeniz bitki 
örtüsü haricinde bütün ağaç çeşitleri bulunmaktadır. Sahil uzunluğu 12 km.dir. Yerli ve yabancı turistlerin otel 
ve pansiyonlarda konaklama imkânları vardır. Maden Deresi, Küçükboğaz, Yeni Mahalle, Acarlar Longozu gibi 
pek çok mesire yeri mevcuttur (Karasu Kaymakamlığı, 2017). İl merkezine 50 km. uzaklıktaki Karasu İlçesi 
1933’te ilçe merkezi olmuş, 1954’te Sakarya’nın il olması ile Sakarya’ya bağlı ilçe olmuştur.(CSB, 2016) 

 
Şekil 3. Karasu’nun genel görünümü 

Kaynak: http://karasulu.com/wp-content/uploads/2015/09/Karasu-nasıl-bir-yer.png, Erişim tarihi: 25.01.2017 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre(2016); Karasu’nun kentsel nüfusu son 32 yıl içerisinde %23.05 
artmıştır. Bu durum Karasu’nun yaşamak için tercih edilir bir kent olduğunun göstergelerinden biri sayılabilir. 
Kentin İstanbul’a uzaklığı 208 km., Ankara’ya uzaklığı 298 km.dir. Büyük kentlere ulaşım kolaylığının olması, kısa 
süreli yazlık kullanımını kolaylaştırmaktadır. Karasu ilçesinin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri fındık ve 
kestanedir. Bu nedenle bu ürünlerin depolama, saklama ve pazarlama konularındaki tarım politikaları kent için 
önemlidir.  

http://karasulu.com/wp-content/uploads/2015/09/Karasu-nasıl-bir-yer.png
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Karasu kentini iyi analiz edebilmek adına sektörel dağılımına bakıldığında (MARKA, 2017); en çok inşaat 
sektörünün yer aldığı; bunu gıda, gayrimenkul acenteliği, taşımacılık, nalburiye, restoran ve giyim mağazalarının 
takip ettiği görülmektedir. Bu durumun en büyük nedeni Karasu’daki yazlık evlerin pazarlamasının çok ön 
planda olmasıdır. Turizm potansiyeli bu şehrin ekonomik göstergelerini şekillendiren unsur durumundadır. 

  
Şekil 4. Karasu’da İşletme Sayısına Göre Sektörel Dağılım 

Kaynak: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İlçe Durum Raporları, Karasu-Sakarya, 
http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/arastirmaveraporlar.aspx , Erişim tarihi: 25.01.2017 

4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacı Adapazarı’nın Karasu ilçesi halkının “yaşanabilirlik” göstergelerine bakışını 
irdeleyebilmektir. Çalışma betimleyici(descriptive) niteliktedir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 
Anket değerlendirmelerinden yola çıkarak olgulara eşlik eden özellikleri betimlemeyi amaçlayan sayım 
araştırması söz konusudur. Araştırmanın evreni Karasu merkezde yaşayanlardır. Kentin ilçe merkezinde 6 adet 
mahalle vardır. Aziziye mah. 6.991, İncilli mah. 8.010, Kabakoz mah. 5.290, Kuzuluk mah. 3.754, Yalı mah. 
11.791 ve Yemi mah. 493 kişidir. Böylece kent merkezi nüfusu 36.329 kişidir (Karasu Kaymakamlığı, 2017).  
Araştırmanın örneklemi olarak her mahallede 50 anket uygulaması yapılarak toplamda 300 katılımcıya 
ulaşılmıştır. Katılımcılar rastlantısal olarak seçilmiştir.  

Ankette 9 soru bulunmaktadır. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, kentte yaşama süresi, konut sahipliği 
gibi soruların yanı sıra katılımcılara yaşanabilirlik göstergeleri sıralanarak önem derecelendirmesi yapmaları 
beklenmiştir. Karasu’da yaşamayı tercih etme nedenleri sorulmuş ve ayrıca kente ait bazı ifadelerden 
kendilerine uygun olanları işaretlemeleri istenmiştir. 

5. Bulgular 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların (%45,33)136’sı erkek; (%54,67)164’ü kadındır. 

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı 

  n % 

Kadın 164 54,67% 
Erkek 136 45,33% 

  300 100,00% 

Yaş dağılımını aktaran tablo 2’ye göre, ankete katılanlardan 124(%41,33) kişi 35-54 yaş grubundadır. 
Bunu %37,67(113 kişi) oranla 55-74 yaş grubu izlemektedir. En düşük oran ise 75 yaş ve üzeri gruptadır. 
Yoğunlukla görülen dilimin çalışma yaşı olarak tabir edilen grup olduğu söylenebilir. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın ilçe raporunda da(2017); Karasu’da genç nüfusun fazlalığı dikkati çekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/arastirmaveraporlar.aspx
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Tablo 2. Yaş Dağılımı 

 n % 

18-34 54 18,00% 
35-54 124 41,33% 
55-74 113 37,67% 
75 ve üzeri 9 3,00% 
Toplam 300 100,00% 

 

3 nolu tabloda katılımcıların eğitim durumu görülmektedir. En yüksek oran 98 kişi(%32,67) ile lisans mezunları 
iken bunu 78 kişi(%26,00) ile önlisans mezunları takip etmektedir. Yüksek öğretim gören bireylerin fazla olması 
sevindirici bir sonuçtur. Ayrıca 300 katılımcıda sadece 4 kişinin(%1,33) okuryazar olması da olumlu olarak 
yorumlanabilir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA, 2017) tarafından hazırlanan Doğu Marmara Bölge 
Planı (2014-2023) Karasu için önemli bir veri kaynağı niteliğindedir. İlçe mevcut durum raporuna göre Karasu’da 
okuryazar nüfus oranı %94,07’dir. Kadınlarda okuryazarlık oranı ise %87,79’dur. Karasu ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü internet sayfası bilgilerine göre(2017); kent genelinde 65 okul, 442 derslik, 11.014 öğrenci ve 657 
öğretmen bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci ilk ve ortaokulda 24, genel ortaöğretimde 28 olarak 
belirtilmiştir. Sakarya Üniversitesi Karasu Yerleşkesi içerisinde Karasu Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

Tablo 3. Eğitim Durumu 

 n % 

Okur yazar 4 1,33% 
İlkokul 21 7,00% 
Ortaokul 9 3,00% 
Lise 73 24,33% 
Önlisans 78 26,00% 
Lisans 98 32,67% 
Y.Lisans-Doktora 17 5,67% 
Toplam 300 100,00% 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, katılımcılarımızın hane halkı ortalama aylık gelir durumuna bakıldığında 116 
kişi(%38,67) ayda 3.000-6.000 TL. arası geliri olduğunu belirtmiştir. 0-1.000 TL. arası geliri olan kişi sayısı ise 
sadece 4(%1,33)tür. Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (2016)’na göre yıllık ortalama 
fert geliri 16.515 TL.dır. Böylece Karasu halkının gelir durumunun Türkiye ortalamasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Hane Halkı Ortalama Aylık Gelir Durumu 

 n % 

0-1000 TL. 4 1,33% 
Asgari Ücret 21 7,00% 
1500-3000 TL. 81 27,00% 
3000-6000 TL. 116 38,67% 
6000 ve üstü 78 26,00% 
Toplam 300 100,00% 

 

Karasu’da oturma süresine bakıldığında; en yoğun grubun 117(%39,00) kişi ile 25-34 yıldır oturduğunu 
görmekteyiz. Tablo 5’te sırası ile 15-24 yıl arası oturanların sayısı 94(%31,33), 35 yıl ve üzeri oturanların sayısı 
ise 42(%14,00) kişidir. Buradan anlaşılacağı üzere Karasu’da uzun zamanlı oturma eğilimi söz konusudur.   

Tablo 5. Karasu’da Oturma Süresi 

 n % 

0-5 yıl 21 7,00% 
6-14 yıl 26 8,67% 
15-24 yıl 94 31,33% 
25-34 yıl 117 39,00% 
35 yıl ve üzeri 42 14,00% 
Toplam 300 100,00% 
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Tablo 6’ya göre katılımcılardan 178 kişi(%59,33) kendi evlerinde otururken; 122 kişi(%40,67) ise kirada 
oturmaktadır. Bu durum Karasu’da konut sahipliği oranının yüksek olduğunun göstergesi olarak sayılabilir. 

Tablo 6. Konut Sahipliliği Durumu 

  n % 

Kirada oturuyoruz 122 40,67% 
Kendi evimizde oturuyoruz 178 59,33% 
  300 100,00% 

 

Anketin 7. sorusunda katılımcılara OECD’nin ele aldığı yaşanabilirlik göstergeleri sıralanmış ve kendilerine göre 
önemli gördüklerini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcılar bir kentin yaşanabilir olması için sahip olması gerek 
niteliklerin başında sağlık geldiğini düşünmektedir. Bunu konut, gelir, iş imkânı ve çevre göstergeleri takip 
etmektedir. Yukarıdaki bulgulara bakıldığında; Karasu’nun konut sahipliliği, gelir durumu, eğitim durumu vb. 
konularda sözü edilen göstergelerle uyumluluk gösterdiği söylenebilir. 

 
Şekil 5. Yaşanılabilirlik Göstergeleri Önem Derecelendirilmesi 

Anketin 8.sorusunda katılımcılara Karasu’da yaşamayı tercih etme nedeniniz nedir? diye sorulduğunda; 286 
kişinin yeşil alan miktarının çokluğu yüzünden kenti tercih ettiği görülmektedir. Karasu, mesire yerleri oldukça 
bol bir kenttir. Doğal sit alanı olarak kabul edilen Acarlar longozu Türkiye’nin en büyük longoz (subasar) 
ormanlarındandır. Maden Deresi, Sakarya bölgesinin en önemli turizm kaynaklarından biri haline gelmiştir. 
Trekking ve piknik organizasyonlarının düzenlendiği dere yaklaşık 30 km. uzunluğundadır. Sakarya nehrinin, 
Karadeniz ile birleştiği noktaya ev sahipliği yapan Karasu Yeni Mahalle, gerek günübirlik ziyaretçiler, gerekse 
yerel halk tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerden biri konumundadır. Denize sıfır konumda bulunması 
sebebiyle Küçükboğaz gölü ile Karadeniz birleşebilmektedir. Bu tatilcilere aynı anda hem tatlı, hem de tuzlu 
suda yüzme imkânı sağlamaktadır. Burada olta balıkçılığı ve kamp imkânı bulunmaktadır.(Karasulu, 2017) 
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Şekil 6. Karasu Mesire Yerleri 

Kaynak: http://karasulu.com/, Erişim Tarihi: 31.01.2017 

273 katılımcı Karasulu olduğu için bu kentte yaşadığını beyan etmektedir. Kentte oturma süresindeki uzun yıllar 
bu bilgiyi desteklemektedir. Bu kent yaklaşık 20 km.lik kumsalı ile turizm açısından oldukça bilinen bir çekim 
noktasıdır. Karasu’da yaşamayı tercih etmek açısından bu nitelik ön planda tutulmaktadır. Sakarya iline olan 
yakınlık yerel halk tarafından önemlidir. 

 
Şekil 7. Karasu’da Yaşamayı Tercih Etme Nedenleri 

Anketin son sorusunda katılımcılara kente ilişkin çeşitli yargılar sunulmuş ve kendilerine uygun olanları 
işaretlemeleri istenmiştir.300 katılımcıdan sadece 16 kişi kentte yaşamaktan memnun olmayıp, mecburen 
yaşadığını belirtmiştir. Aynı şekilde olumsuz yargı olarak, yazlıkçı kesimin kente zarar verdiğini düşünen 139 
katılımcı vardır. Bunun dışındaki katılımcılar şehre ilişkin olumlu yargılarda bulunmuşlardır. Sivil katılımcılığın 
göstergesi olan yerel medyayı takip etme ve kentsel kararlara etki etme arzusu; şehir planlama ve yerel 
yönetimler açısından son derece pozitif yaklaşımlardır. Ekolojik değerler ve sürdürülebilirlik bakımından Karasu 
halkının yeşil alanlara değer vermesi memnuniyet vericidir. 300 kişilik katılımcı grubun 284 adedi turizmin 
kentin yerel ekonomisine katkısını iyi olarak değerlendirmektedir. Genel olarak bakıldığında; Karasu’da 
yaşayanların kentsel yaşanabilirlik göstergelerini değerlendirirken olumlu bakış açısına sahip olduğu 
söylenebilir. Kenti tanıyan ve memnuniyetini belirten kesimin fazla olması yerel yöneticiler açısından olumlu 
olarak görülebilmektedir.  

http://karasulu.com/
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Şekil 8. Karasu Şehrine İlişkin Değerlendirmeler 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Yaşanabilirlik kavramı ve türevlerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. 
Günümüzde çok farklı bağlamlarda,  farklı anlamlar içeren şemsiye bir kavram olarak kullanılan yaşanabilirlik,  
esas olarak insan-çevre-yerleşim-toplum arasındaki ilişkinin tanımlanmasında kullanılan bir ilkeler manzumesi 
olarak ortaya çıkmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2017) Günümüzde şehirlerin birbiri ile rekabet içerisinde 
olduğu olgusundan yola çıkılarak, tercih edilme nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi yerel yönetimler için 
önemlidir.  

Bu araştırmada Karasu halkının yaşanabilirlik göstergelerini nasıl değerlendirdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Karasu halkının OECD’nin araştırmasında ele alınan temel göstergeleri sıralarken; daha önce ortaya konulan 
Türkiye ortalamasına uyum gösterdiği görülmüştür. Kentlilerin çevresel unsurlara önem verdiği ve yeşil alanları 
değerli gördüğü gerçektir. Yaşam alanı ile iş çevresinin yakınlığı kentsel hayatın biçimlenmesi açısından önemli 
görülmüştür. Turizm bu kent için oldukça ön plandadır. Şehrin deniz kenarında olması ve yazlık konut 
pazarlamasının varlığı bu unsuru yerel ekonominin lokomotifi yapmıştır. Eğitim ve gelir durumunda olumlu 
özellikleri bulunan Karasu’da konut sahipliliği de yaşanabilirlik açısından olumlu bir nitelik olarak sayılabilir. 
Kentte uzun süreli ikamet eğiliminin varlığı da yaşanabilirlik olgusunun varlığının göstergelerinden biri olarak 
görülebilmektedir. 

Halkın beklentilerinin ne denli karşılandığının anlaşılabilmesi hizmet sunucularının planlama süreçlerine ışık 
tutmaktadır. Fiziki şekillenme ve sosyal yapılanma kentsel yaşanabilirliğin etken unsurlarındandır.  
Unutulmaması gereken nokta; yaşanabilirlik olgusunun yerel değerler, kentsel kalkınma ve sürdürülebilirlik 
konuları hesaba katılarak değerlendirilmesinin gerekliliğidir. Bu geniş perspektif kentlerin geleceği açısından 
olumlu olacaktır. 
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Özet: Yönetsel olarak, uluslararası tarımsal pazarlama, uluslararası alanda tarımsal faaliyetler ile ilgili olan tarımsal ürün, 
tarımsal hizmet ve benzeri gibi aktivitelerin üretilmesi, fiyatlandırılması dağıtılması ve tutundurulması eylemlerini içeren 
planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bu kavram, en fazla uluslararası tarımsal ticaret kavramı ile 
karıştırılmaktadır. Aynı şekilde, uluslararası pazar anlamı da karmaşık olan kavramlardan biridir. Uluslararası tarımsal 
pazarlama işlevi bakımından çok geniş kapsamda olduğundan, bunun uygulanmasında hükümetlerin aldıkları tutumların 
önemli rolü bulunmaktadır 

Hükümetin uluslararası tarımsal pazarlama faaliyetlerindeki rolü, birçok ülkede yapısal düzenlemeye devam eden tartışmalı 
bir konudur. Bu çalışmada, uluslararası tarımsal pazarlamanın ne olduğu, nasıl geliştiği, pazarlamaya olan yaklaşımların nasıl 
görüldüğü ve bu kapsamda hükümetlerce uygulanan politikaların ne olduğu ve pazarlama yaklaşımında bunun rolünün ne 
olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu tespitlerden hareketle geliştirilebilecek sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 

Absract: Administratively, international agricultural marketing can be defined as the planning and implementation process 
involving the production, pricing, distribution and promotion of activities such as agricultural products, agricultural services 
and the like related to international agricultural activities. This concept is mostly confused with the concept of international 
agricultural trade. Likewise, the international market is one of those concepts which are also complex in meaning. As 
governments have a wide range of agricultural marketing functions, the attitudes of governments have an important role in 
its implementation 

The Government's role in international agricultural marketing activities is a controversial issue that continues to be 
structured in many countries. In this study, it is emphasized what international agricultural marketing is, how it is 
developed, how the approaches to marketing are seen, what policies are applied to governments in this context and what 
role they can play in marketing approach. Based on these findings, the results that can be improved can be tried to be 
revealed. 

1. Giriş 

Türkiye’de uluslararası tarımsal pazarlama kapsamında uygulanan politikalarda piyasa ekonomisinin gelişmesi 
yoluyla, özel sektörün buna katılımını artırmak ve bu yönde özel sektörü teşvik etmek, küreselleşen dünyada 
hükümetlerin rolünü artırmak, tarımsal ürünlerde dağıtım ve tutundurma faaliyetlerini geliştirmek ve 
güçlendirmek, gelişen dış pazar koşullarına işletmelerin uyumunu sağlamak dikkate alındığı söylenebilir. Sürekli 
değişen dünya pazarlarındaki davranışlar dikkate alındığında, bu değişimi pazarlama yönlü anlamak ve geleceğe 
yönelik bu yönlü uygulanacak politikaların belirlenmesi önemli bir durumdur. Uluslararası tarımsal pazarlamaya 
yönelik uygulanacak politikalar, dış pazarlar açısından tarım ürünü üreten işletme ve bunların dış ticaretini 
yapan firmaların nasıl tepki vereceğinin ve sıkıntıların tespit edilip gerekli önlemlerin oluşturulmasını ele 
almasında önem bulunmaktadır. Türkiye’nin mevcut tarımsal potansiyelini dış pazarlarda daha iyi 
değerlendirebilmek açısından daha önce uygulanan politikalar ve gelinen durumun tespit edilmesi bu bakımdan 
önem taşımaktadır. 

Türkiye dış pazarlar açısından sanayi sektörünün daha fazla önemsenmesi ve bu yönlü politikaların ağırlık 
kazanmasının yanında, hala tarımsal potansiyel yüksektir ve dış pazarlardaki politik uygulamalara da daha 
öncelik verilebilecek durumdadır. Türkiye’de her ne kadar sanayileşme ve sanayi ürünleri dış satımı 
geliştirilmeye çalışılsa da, bu sanayi ürünlerinin çoğunun da hammaddesi tarıma dayalı sanayi ürünleri olduğu 
da inkâr edilemez. 2015 yılı Ocak ayı itibariyle, genel ihracat 12 milyar 331 milyon dolar olarak, genel ithalat 16 
milyar 636 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve genel dış ticaret dengesi 4 milyar 305 milyon dolar açık 
vermiştir. Genel ihracatın genel ithalatı karşılama oranı % 74,1’dir. 2014 yılı Ocak döneminde 12 milyar 400 
milyon dolar olan genel ihracat 2015 yılı Ocak döneminde % 0,6 azalmıştır.  Tarım ürünleri ihracatı 1 milyar 581 
milyon dolar, tarım ürünleri ithalatı 1 milyar 465 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve dış ticaret dengesi 116 
milyon dolar fazla vermiştir. Tarımsal ihracatın tarımsal ithalatı karşılama oranı % 107,9’dur. 2014 yılı Ocak 
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döneminde 1 milyar 642 milyon dolar olan tarımsal ihracat 2015 yılı Ocak döneminde % 3,7 azalmıştır. Gıda 
maddeleri ihracatı 1 milyar 507 milyon dolar, gıda maddeleri ithalatı 1 milyar 47 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş ve dış ticaret dengesi 459 milyon dolar fazla vermiştir. Gıda maddeleri ihracatının, gıda maddeleri 
ithalatını karşılama oranı % 143,9’dur. 2014 yılı Ocak döneminde 1 milyar 551 milyon dolar olan gıda maddeleri 
ihracatı 2015 yılı Ocak döneminde % 2,9 azalmıştır (Anonim,2017). Bu kısa vadeli rakamlar bile dikkate 
alındığında, ödemeler dengesi ve dış ticaret açısından Türkiye’de tarımın hala etkili olduğunu düşünülebilir.  

Dış pazarlama açısından (ihracat pazarlaması) Türkiye’nin tarımsal potansiyeli öncelikle ele alınması 
düşünülürken, yapılan çeşitli olumsuz politika uygulamaları, pazarlama sorunları, bu potansiyelden yeterince 
yararlanılamadığı ve hatta son dönemlerde önceki yıllarda kendine yeterli olarak gördüğümüz ürünlerde bile dış 
alım ağırlık kazanmaya başlamıştır.   

Bu çalışmada, uluslararası tarımsal pazarlamanın ne olduğu, nasıl geliştiği, pazarlamaya olan yaklaşımların nasıl 
görüldüğü ve bu kapsamda hükümetlerce uygulanan politikaların ne olduğu ve pazarlama yaklaşımında bunun 
rolünün ne olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu tespitlerden hareketle geliştirilebilecek sonuçlar ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Çalışmada şu başlıklarda konu incelenmektedir. Pazarlamanın anlamı ve uluslararası 
tarımsal pazarlama, uluslararası tarımsal pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler, Türkiye’de uluslararası 
tarımsal pazarlama anlayışındaki gelişmeler, işletmelerin uluslararası tarımsal pazarlama anlayışındaki 
gelişmeler, Türkiye’de çeşitli hükümet dönemlerinde (programlarında)   uluslararası tarımsal pazarlama ve 
ihracat pazarlamasına yönelik uygulamalar.  

2. Pazarlama Anlamı 

İngilizce “marketing” olarak ifade edilen ve Türkçede “pazarlama” kavramı, kök olarak pazar, piyasa anlamına 
gelen “Market” kelimesinden gelmektedir (İnan,1998). Pazarlama kelime anlamı bakımından “alış-veriş” 
manasındadır. Ancak akademik olarak pazarlama sözcüğü daha geniş anlamda kullanılmaktadır(Güneş,1996).  

Pazarlama anlamının gelişimi sürecinde, pazarlamaya çeşitli şekillerde yaklaşılarak tanımlama yapılmaktadır. 
Pazarlama kelimesinin kapsamı bakımından dinamik bir özellik kazanmaktadır. Bu dinamik yapı temelinde 
toplumların kültür yapısındaki, eğitimdeki, bilim ve teknolojideki değişmeler ile anlam bakımından farklı 
tanımlamalar söz konusu olmakla birlikte, pazarlama yaklaşımları bakımından da farklılıklar söz konusudur. 
Pazarlama çeşitli yaklaşımlarla farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. 

Dağıtım yönlü pazarlama tanımına göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan 
işletme faaliyetleridir (Cemalcılar,1987: 13). Mülkiyet değişimi yönlü pazarlama tanımına göre; pazarlama, 
ürünlerin mülkiyetlerinin değişimini yani malların el değişimini sağlayan etkinliklerdir. Yönetim yönlü pazarlama 
tanımları farklı şekillerde tanımlayan yazarlar söz konusudur. Amerikan pazarlama cemiyetinin yaptığı yönetim 
yönlü bir tanıma göre; pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) 
sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma 
çabalarının planlanması ve uygulanması sürecidir. Bir başka yönetim yönlü pazarlama tanımına göre; 
pazarlama, işletmenin amaçlarına ulaşmak için hedef pazarlarda değişimi sağlamak üzere yaptığı analiz, 
planlama, uygulama ve denetim faaliyetleridir (Tek,1997:5). İktisat bilimi yönünden pazarlama; malların, 
tüketici ihtiyaçlarını karşılamadaki, şekil faydası, yer faydası, zaman faydası, mülkiyet faydası gibi faydalılık 
yaratma durumudur (Mumcuk,1997:5). Fonksiyonel yaklaşım acısından pazarlama; malların üreticiden 
tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede, standardizasyon, dereceleme, paketleme, ambalajlama, depolama, 
fiyatlandırma, kayıt, dağıtım kanalları gibi fonksiyonların uygulamasıdır (Güneş,1996).Bu yaklaşıma göre, 
ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar yapılan işlemler ele alınıp, incelenmektedir.  

3. Uluslararası Tarımsal Pazarlama  

Uluslararası tarımsal pazarlamanın tanımını yapmadan önce tarımsal pazarlama kavramının anlaşılması daha iyi 
olacaktır. Tarımsal pazarlamanın tanımı yapılmaya çalışılırken, aslında bu tanım genel pazarlama anlamından 
farklı değildir. Bu tarımsal pazarlamaya konu olan faaliyetlerin, tarımsal içerikli faaliyetlerden 
kaynaklandığından dolayıdır. Daha önce yapılan pazarlama tanımları dikkate alındığında, Tarımsal pazarlama, 
dağıtım yönlü fonksiyonel işlemler bakımından; tarımsal ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdikleri, 
fonksiyonel işlemleri inceleyen bir bilimsel süreç olarak ifade edilebilir. Bu tanım, pazarlamadaki gelişmelere 
göre satış anlayışından kaynaklanan, klasik pazarlama, tüketici memnuiyetinden esinlenerek modern pazarlama 
ya da toplumsal pazarlama vb. formasyonlarla şekillendirilebilir. Tarımsal pazarlamada, üreticiden son 
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tüketiciye kadar yapılan işlevler belli noktalarda sınıflandırılarak, pazarlama ana ve yardımcı hizmetleri olarak 
incelenmiştir (Yurdakul,1997); (Güneş,1996) tarımsal pazarlamanın ana ve yardımcı hizmetleri: 

 Tarımsal Pazarlamanın Ana Hizmetleri: 

1. Toplama  

2. İşleme  

3. Dağıtım  

Tarımsal Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri 

1. Ürünün hasadı 

2. Dereceleme, Sınıflandırma ve boylama, standardizasyon, kalite kontrolü yönetimi  

3. Paketleme, ambalajlama 

4. Taşıma 

5. Depolama  

6. Risk Taşıma 

7. Fiyat Saptama 

8. Finansman 

9. Muhasebe İşleri 

10. Satış 

11. Talep Yaratma  

Bu yaklaşım, tarımsal ürünlerin pazarlanması sürecinde gerçekleştirilen, ifade edilen hizmetler çerçevesindeki 
işlevleri inceler. Her işlevin bilimsel çerçevede nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyar 
(Vanderblue,1921).   

Tarımsal pazarlama, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar mal ve hizmetleri içeren 
faaliyetleri inceleyen süreçlerin tamamıdır. 

Bu tanım tarımsal ürünlerin tarımsal işletmeden ayrıldıktan sonraki yapılan tarım dışı faaliyetleri 
sınırlamamaktadır. Pazara yönelik üretim yapan tarım işletmelerinde, eğer bir ürünün pazarı yoksa o ürün 
üretilmez. Bu bağlamda, tarımsal pazarlama tarımsal üretimle başlar. Yani işletmecinin tarımsal üretimden önce 
talep, fiyat, pazar vb. incelemesi pazarlama kapsamının içine girebilmektedir. Üretim kararındaki bazı 
incelemeler tarım dışı işletmelere de yaptırılabilir. 

Tarımsal ürünler üretildikten sonra bazı dağıtım kanalları ile tüketiciye ulaştırılmaktadır. Ürünlerin tüketiciye 
ulaştırılmasında çiftçiler, aracılar vb. hatta tarım dışı şirkeler ve/veya kooperatifler görev alabilir. 

Üretim işlemleri tarımsal işletmede durmaz. İşlemler çiftçiler olmadan da devam eder. Örneğin buğday tarımsal 
işletmeden alındıktan sonra, una, undan da ekmek vb. ürünlere dönüştürülmektedir. Üretimin esas temelini 
tarımsal işletmeler oluşturmaktadır. Bu bakımdan tarımsal işletmeler ile tarımsal pazarlama faaliyetleri arasında 
tamamlayıcı ilişki vardır. 

Tarımsal pazarlama tarımsal ürünlerin mekanik olarak işlenmesini (üretim tekniği) kapsamaz. Pazarlama burada 
sadece pazarlama kararlarını esas alır. Yani ürünün satış fiyatı ne olmalıdır? Ürün şimdi mi satılmalı veya 
depolandıktan sonra mı satılmalı? Reklamlar için ne kadar harcama yapılmalı? vb. kararlar tarımsal pazarlamayı 
ilgilendirir. Bu bağlamda tarımsal ürünlerin işlenmesi tarımsal pazarlamanın bir parçasını oluşturur.  

Buraya kadar açılandığı gibi tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte meydana 
gelen olaylar pek çok olup, bunların her birinin ayrı ayrı önemi vardır. Bu süreçte arz, talep, fiyat ve masraf 
faktörleri büyük rol oynamaktadır. Ayrıca bunların değişik zaman, yer ve şekil üzerine etkileri de farklıdır. Tarım 
ürünlerini bu faktörlere bağlı olarak, bu ana yoldaki değişikliklerini, bunlara ait teoriler üretmeyi, düzenli bir 
pazarlama sisteminin oluşturulmasını tarımsal pazarlama sağlamaktadır(Güneş, 1996). Bu yönlü yapılan 
tanımlardan tarımsal pazarlama tarım ürünlerini dikkate alacağı ifade edilebilir. Tarım ürünleri işlendikten sonra 
sanayi ürünü mü sayılması tartışılmaktadır. Bu ayrımı pazarlama sürecinde ortaya koymak için bazı yazarlar; 
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gıda ürünleri pazarlaması (Yurdakul, Koç,1995), tarım ve gıda ürünleri pazarlaması(Vural, 2014) yaklaşımı ile 
hareket etmişlerdir. Bazen de tarımsal girdilerin, tarımsal hizmetlerin tarımsal pazarlama kapsamında dikkate 
alınıp alınmaması da tartışılmalıdır. Tarımsal pazarlamada, tarımsal yönlü tüm faaliyetlerin dikkate alınması 
gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte tarımsal hizmet pazarlaması da,  ürün kapsamından ayrı olarakta 
incelenebilir. 

Konuya fonksiyonel yönde ve tarımsal pazarlama esas alınarak, uluslararası tarımsal pazarlama olarak adapte 
edildiğinde,  iç piyasayı hedef almış pazarlamacı ile uluslararası pazarlamacının amaç ve temel işlevleri aynıdır. 
Ayrı olan, içinde çalıştıkları ortamdır. Uluslararası pazarlamacının müşterileri kendi ülkesinin dışındaki bir ülkede 
veya ülkelerdedir. Dolayısı ile pazarladığı tarımsal ürünler uluslararası sınırlar içinde kalmaktadır. Sınırı geçmek 
demek değişik para birimleri, gümrük mevzuatları, yasalar, bankacılık sistemleri, dil ve kültürler, ekonomik ve 
politik sistemler gibi bir takım faaliyetlerin yapılması demektir. Kısaca, fonksiyonel yaklaşım yönlü uluslararası 
tarımsal pazarlama, bir ülkede üretilen tarımsal ürünlerin, o ülkenin dışındaki tüketicilere ulaşıncaya kadar 
yapılan faaliyetleri inceleyen bilimsel süreçtir. 

 Uluslararası pazarlarda üretici, o ülkede üretim yapan işletmeci, tüketici ise uluslararası alanda yer alan kişi ya 
da örgütlerdir ki, bu bakımdan üretici ile tüketici arasındaki mesafe uzak olmaktadır. Bu bakımdan pazarlamada 
başarılı olabilmesi için lojistik hizmetlerinin çok iyi bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Böylece uluslararası 
tüketicilere daha iyi ulaşılabilecek ve tüketici memnuniyeti kazanılmış olacaktır. Bu şekilde ortaya çıkacak başarı 
yapılacak faaliyetlerin en uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Uluslararası tarımsal pazarlamada, 
genel olarak sınıflandırılarak, dikkate alınan fonksiyonlar (pazarlama hizmetleri) şu şekilde ifade edilmektedir 
(Güneş,1996). 

1) Tedarik 

a) Ürün teslim edilmesi anlaşması  

b) Ortalama gelir sağlayan pazar stratejisinin belirlenmesi 

c) Ürün yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için bölümlenmesi 

d) Tedarikte üreticiye ürünün fiyatının ödenmesi  

2) İşleme 

a) Ürünün standartlaştırılması ve kalite farklılığının yaratılması  

b) Tüketici zevklerine ve tercihlerine göre hareket edilmesi 

3) Taşıma ve fiziksel dağıtım  

a) Yurtiçi ve uluslararası taşıma ağırlığının korunması 

b) Ürünün hacmi ile genel taşıma hacmi arasındaki ilişkinin kurulması  

c) Taşıma hacmini dikkate alarak taşımacılığın sürekli ve düzenli hale getirilmesi 

4) Pazar haber ve bilgilerinin toplanması  

a) Haber ve bilgilerin toplanması, gelecek ile ilgili bilinmeyen bilgilerin elde edilmesi 

b) Dış satım ürünü çok olan ve çok uluslu ticaret yapan dış satım firmaları ile sınırlı ürün ve ülke ile dış 
satım yapan firmalar hakkında bilgi toplanması, 

c) Pazarların ticari özellikleri hakkında bilgi toplanması, 

d) Firmaların dikey işbirliği kurmaları ve pazarlık gücü elde etmeleri gibi avantajlı durumlar hakkında 
bilgi sağlanması 

5) Satış  

a) Ürün sunumu, 

b) Ürün satışının arttırılması faaliyetleri 

c) Fiyatlandırma  

d) Satışla birlikte hizmet verilmesi 
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6) Finansman hizmetleri  

a) Para ödeme ve toplama şekilleri, 

b) Demirbaş masrafları, alacaklar ve krediler 

c) Dış para karşılıkları  

7) Belgelendirme, kayıt işleri  

a) Belgelerin özellikleri ve tamamlama süreleri  

b) Malların ve ödemelerin transferleri 

c) İşlemlerin tamamlanması 

8) Zarar tehlikesinin karşılanması  

a) Fiyat riskinin önlenmesi, 

b) Ticaret riskinin önlenmesi, 

c) Yabancı para riskinin önlenmesi,  

d) Politik riski ile ilgili işlemler, 

e) Fiziksel risklerin önlenmesi 

9) Dış pazarlamanın düzenlenmesi hizmetleri  

a) Gümrük tarifeleri, kotalar, devlet yardımları  

b) Sağlığa uygun ve güven veren standartların yerleştirilmesi ve malların etiketlenmesi  

c) Ticari düzenlemelerin yapılması 

Daha önce yönetsel olarak, Amerikan Pazarlama Cemiyeti tarafından tanımlanan pazarlama, uluslararası yönü 
ile adapte edilirse,  pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak 
üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının 
planlanması ve uygulanması sürecinin uluslararası alanda yürütülmesidir. Bu tanımın Uluslararası Tarımsal 
pazarlamaya adapte edilmesiyle tanım sadece tarımsal faaliyetlere yönelik olarak ele alınabilmektedir.  Buna 
göre uluslararası tarımsal pazarlama; uluslararası alanda tarımsal faaliyetler ile ilgili olan tarımsal ürün, 
tarımsal hizmet ve benzeri gibi aktivitelerin üretilmesi fiyatlandırılması dağıtılması ve tutundurulması 
eylemlerini içeren planlama ve uygulama sürecidir. Burada tarımsal faaliyetlerin, uluslararası tarımsal pazarlama 
olarak dikkate alınmasının nedeni, sektörün diğer sektör faaliyetlerinden ayrı bir özellik taşımasından 
kaynaklanmaktadır. Yoksa tarımsal sözcüğünün sonuna pazarlama koyarak genel pazarlama biliminden 
ayrılacağı anlamı taşımamaktadır. Ancak, ayrım noktası da pazarlama açısından önemli sayılabilecek niteliktedir. 

Her ne kadar tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar ki olan zincirde farklı aracılar içeriyor olması ve 
yönetsel olarak da çok sayıda yönetimi içermiş olması söz konusu ise de, her bir faaliyet kapsamı içerisinde de 
bir yönetim unsurunun olabileceği düşünüldüğünde, uluslararası tarımsal pazarlama sürecine yönetsel açıdan 
yaklaşılabileceği düşünülebilir. Aynı zamanda, tarımda işler yalnızca üretim safhasında değil, ürünlerin 
tüketiciye ulaşıncaya kadar, diğer safhalarda da yönetim sürecindeki gelişmeler ve yönetim unsuru söz konusu 
olup, bunlar gözardı edilemez. Bu bakımdan, onların da stratejik olarak yönetim yönünden incelenmesi gelişen 
işletmecilik anlayışında söz konusu olabilir. Bugüne kadar tarımsal pazarlamada yönetim unsurunun yeterince 
gelişmemiş olduğu dikkate alınarak, pazarlama konularını yönetimden çok hareket yönlü yaklaşım, yani 
fonksiyonel yaklaşım esas alındığı görülmektedir (Yurdakul,1997). Ancak, tarımda gelişmiş ülkelerde yönetimin 
daha etkin unsur haline gelmesiyle pazarlama konularına yaklaşımda, pazarlama yönetsel olarak ele 
alınmaktadır.  
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4. Uluslararası Tarımsal Pazarlama Kavram Ve Anlayışındaki Gelişmeler                    

Pazarlama alışveriş kavramı olarak, mülkiyet değişimi yönlü dikkate alındığında ve tarım ürünleri üretiminin de 
çok eskiden beri yapıldığı açıklığı ile tarımsal pazarlamanın geçmişinin çok eskiye dayandığı ifade edilebilir. 
Tarımsal üretime ilk geçiş, yerleşim ve şehirleşme olgusunu çıkarmış ve yerleşimle birlikte küçük tarım pazarları 
oluşturulmuştur. Her ne kadar tarımsal üretimde zati tüketim söz konusu olsa ve ticarette takas bulunsa da 
tarımsal ürünlerin yerel anlamda değişimi ortaya çıkmıştır.  

Pazarlama yaklaşık 100 yıllık geçmişi ile yeni bir bilim dalı olarak görülmekle birlikte,  dünyanın en eski 
mesleklerinden biridir. Plato ve Aristotoles gibi Yunan felsefecilerinin pazarlar, pazarlama ve pazarlamacılar 
hakkındaki düşünceleri, pazarlama uygulamalarının aslında çok eski olduğu konusunda fikir verir. Bununla 
birlikte pazarlama, sadece 100 yıldır sistematik ve bilimsel bir şekilde yazılmakta ve çalışılmaktadır. Oysaki ilkel 
takas zamanından, para ekonomisi aşamasına ve oradan da günümüze ulaşıncaya kadar, her aşamada 
değişmeler yer almıştır. Ne var ki değişme süreçlerinin ve ilişkilerinin resmen incelenmesi biçiminde tanımlanan 
pazarlama, ana bilim olan ekonominin, karşılaşılan sorunları görmemezlikten gelmesi üzerine ancak, 19. yüzyılın 
ilk yarısı başlarında doğmuş, 20. yüzyılda da, bu alandaki çalışmalar sayı ve nitelik olarak artmıştır. M.Ö. 8500-
7000 arasında dağlık bölgeye yerleşmiş birkaç topluluk bitkileri ekip biçip, hayvanları evcilleştirmiş, tarımsal 
faaliyet için (yar ve yak) orman açma sistemini kullanmışlardır. İlk çiftçiler, üç araca gereksinim duymuşlardır: 
Ağaçları kesmek için balta, toprakları kazmak için çapa ve ekini dermek için orak. Neolitik çağ (yeni taş çağı) 
çiftçileri bunlara ek olarak malları depolamak için sepetler, kilden kaplar, kerpiç evler, bez dokumak için 
tezgâhlar, yiyecekleri fırında pişirmeye elverişli fırınlanmış çömlek kaplar yapmayı ve mayalandırmayı da 
öğrenmişlerdir. Bir süre sonra gezici takımların yerini, köy toplulukları almıştır. M.Ö. 7000 dolaylarında çiftçilik 
çevredeki bölgelere yayılınca, surlu bir kent gelişmiştir. Neolitik köylerde, olasılıkla biyolojik aile sıradan çalışma 
topluluğunu oluşturmuş, her bir aile kendi tarlasındaki ürünlerini tüketmiştir. Törensel, dinsel fırsatlar dışında 
örgütlü işbirliğine gereksinim duyulmamıştır. Amforaların üretimi yağ, şarap ve çömleklere konacak diğer 
malların tarımsal üretimiyle yakından ilişkilidir. Amfora ticareti sadece çömlekçi, dağıtımcı ve alıcıları değil, aynı 
zamanda toprak sahiplerini ve onların çiftliklerdeki işgüçlerini de ilgilendirmektedir. Buna ek olarak gemi batığı 
kargolarından çıkan amforaların başatlığı, bunların ticaret birimi olarak kullanımını doğrulamaktadır. M.Ö. 561-
540 arasında daha önce tarımsal mülkler ile Sardis’teki pazar esnafı arasında alışveriş ilişkileri kurmakla yetinen 
gezginci tüccarlar, paranın kullanımının hızlı yayılımı sayesinde Babil’den Ionia’ya kadar geniş bir alanda 
dolaşarak yeni bir ticaret ağı kurmuşlardır. Bu dönüşümün en önemli kanıtı, ilk kez Sardis’te, devlet tarafından 
resmen tanınarak görevlendirilen kapeloi (tüccar) ve agoraioi’lerin (banker) ortaya çıkışıdır (Ünal Kestane,2015 ) 

 Tarımsal pazarlama, tarım ürünleri üretiminin geçmişi gereği eskidir; ancak, gelişen teknoloji kültür değişmeleri 
gibi faktörler de, bu yapıyı tarımsal işletmelerde de değiştirilmiştir. Böylece,  günümüze gelinceye kadar 
tarımsal pazarlamada da değişmeler söz konusu olmuştur. Esas pazarlama bilimindeki değişmeler sanayinin 
başlamasından sonraki dönemde gerçekleşmiştir ki, pazarlama araçları ve yöntemleri bakımından bu aşamada 
tavan yapmıştır.  

Sanayi Devrimi ile 1850’li yıllarda ABD’de başlamış olan pazarlama kavram ve anlayışı, evrimsel değişme 
göstermektedir. Pazarlama kavramı ve anlayışı ülkeden ülkeye, sektörden sektöre, hatta aynı ülkede aynı sektör 
içinde farklı anlamda pazarlama uygulamalarına rastlamak mümkündür. Örneğin, Türkiye’de geleneksel ve 
modern perakendecilerin karmaşık olduğu ve perakendecilik kesiminde aynı anda klasik ve modern pazarlama 
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Hatta modern perakendecilik kesimi bile zaman zaman klasik pazarlama 
anlayışıyla hareket edebilmektedir. Bu nedenle pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler pazarlamadan çok 
yönetim felsefesi anlayışını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede meydana gelen değişmeleri üretim ve pazarlama 
yönlü olarak inceleyebiliriz. 

1890’lü yıllarda dünyada üretim sorunu nedeniyle, ürün yetersiz olduğu için müşteri bulma ikinci planda 
kalıyordu. Bunun için üretim tekniklerinin geliştirilmesine, üretimin artırılmasına, maliyetin düşürülmesine, 
hareket ve zaman etütlerinin yapılmasına ağırlık verilmiştir. Arz talebi karşılayamadığından, talebin çok fazla 
olması, tüketicilerin bulabildikleri ürünleri satın alması üreticilerin üretimi artırmaya yöneltmiştir. 

Kitle üretim yapan işletmelerin ortaya çıkması belirli üretim faktörlerinden daha çok çıktının elde edilmesini 
sağlamıştır. Kitle üretimin gelişmesi pazarları genişletmiştir. Uzmanlaşmanın artması ve haberleşme 
sistemlerinin gelişmesi sonucu büyüyen sektörler ekonominin öteki sektörleri ile bir uyum sağlayabilir. 
Ekonominin bir bütün olarak gelişmesi, ekonomide yer alan tüm sektörlerin gelişmesini gerçekleştirecektir. 
Böylece pazarlama alanında da gelişme sağlanacaktır. 
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Üreticilerin üretim anlayışı, tüketicilerin veri fiyattan en iyi kaliteli, performansı yüksek ve önemli özellikler 
gösteren ürünlere yönelmektir. Bu anlayış, tüketicilerin sorunlarının ve isteklerin çözümü yerine, üreticilerin 
yalnızca ürün satın almakla yetindikleri, yalnızca ürünün kalitesiyle ilgilendikleri, rakip malların kalite ve 
özelliklerini, birbirinden farklarını bildikleri ve ödedikleri para karşılığında satar gibi varsayımlara dayanır. 

Satış anlayışı ise, üreticiler, tüketicilerin ilgisini çekmek için önemli bir çaba göstermediği sürece tüketicilerin ya 
hiç ya da yeterince mal almayacağı varsayımına dayanır. Üreticiler bu anlayışla, tüketicilerin çok gerekli olmayan 
şeyleri satın almaya karşı direndikleri, çeşitli satış geliştirme araçlarıyla daha fazla satın almaya ikna 
edilebilecekleri ve örgütün müşteri çekmek ve tutmak için satış yönlü güçlü bir örgüt kurması düşüncesi dışında 
kalır ki, bu baskılı ve agresif satış yöntemlerinin uygulandığı klasik pazarlama anlayışıdır. Klasik pazarlama 
anlayışında amaç ve hedef satış hacmini artırarak kar elde etmektir. Bunun için kullanılan araç ise tutundurma, 
reklam ve özellikle kişisel satış, çıkış noktası ya da odak ise tüketiciler olmayıp, firmalar malların satın alındığını 
değil satıldığını varsayarlar. Amaç talebi arza boyun eğdirmektir. 

1920-1930’lu yıllarda, ABD’de satış anlayışı satış hacminin artırılmasına dayandırılmıştır. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde kuralsız, kısıtlamasız klasik satış ve perakendecilik düzeninin egemen olması, tekel ve 
oligopollerin, satıcılar pazarı koşullarının varlığı bu satış anlayışının sürmesine yol açmıştır. Bu ülkelerde üretim, 
ürün ve satış anlayışları çoğu kez yan yana içiçe ve üstüste bulunmaktadır. 

1950’lı yıllarda modern pazarlama anlayışı belirginleşmeye başlamıştır. Buna göre, pazarlama kavram ve anlayışı 
ile firmanın temel görevinin önce hedef pazarların talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütünleşmiş pazarlama 
araçlarından yararlanarak tüketicilerin tatmin edilmesi amaçlamaktadır. Bu anlayışta pazarlama kavramı, mal 
üretip sat yerine istekleri sapta ve yerine getir, görüşü halik olmuştur. Modern pazarlama anlayışı, tüketicilerin 
istek ve gereksinmelerine göre farklı pazar dilimlerine ayrılabileceği ve tüketicilerin kendi istek ve 
gereksinimlerini en iyi karşılayanları tercih edecekleri görüşünden kaynaklanır. Satış anlayışı satıcının, pazarlama 
malını paraya çevirmeye, pazarlama anlayışı ürünle ve diğer yollarla alıcı gereksinimlerini tatmin etmeye 
yöneliktir. Böylece pazarlama kavramı satış kavramının yerini almaktadır.  

Modern pazarlama anlayışı çerçevesinde pazarlamanın örgütsel yapısı da değişmiştir. Birçok işletmede 
kullanılan ticaret müdürlüğü, satış müdürlüğü gibi pozisyonlar yerine tüm pazarlama fonksiyonlarını bir şemsiye 
altında toplayan pazarlama müdürlüğü veya pazarlama genel müdür yardımcılığı gibi mevkiler oluşturulmuştur. 
Satış müdürlüğü de pazarlama müdürlüğünün altında çalışır. Bu anlayışta tüketici örgüt şemasının en üstünde 
yer alır. Neyin üretileceğine yöneticiler değil tüketici karar verir. 1970’li yılların başından itibaren özellikle batı 
toplumlarında modern pazarlama anlayışını da aşan ileri bir pazarlama anlayışı gelişmiştir. Bu anlayış, toplumsal 
pazarlama anlayışıdır. Bu anlayış işletmenin sosyal sorumluluğu yüklenmelerine dayanır. Sosyal sorumluluk; 
işletme ya da örgütlerin eylem veya etkinliklerini toplum üzerindeki etkileri ile toplumun normlarına uyum 
açısından yasal ve moral sorumluluklarıdır. Yeşil pazarlama gibi toplumsal pazarlama anlayışı tüketici yönlü bir 
anlayış olup, işletme kendi amaçlarına ulaşabilmesi için müşteri tatminini, uzun vadeli tüketici refahını temel 
alır. Bütün toplumun menfaatine olan bu anlayışta firmalar bir yandan tüketicileri, bir yandan toplumu tatmin 
etmek, desteklemek ve/veya en azından engellememek, öte yandan da kar etmek ve işletmesinin amaçlarını 
yerine getirmek gibi özdeş çelişkilerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

Son dönemlerde dijital teknolojinin hızlı gelişmesi ile pazarlamanın bunlardan ayrı kalmayacağı fikri ortaya 
çıkmaktadır(Kotler,2001). Dijital ürün ve hizmetler günümüz insanının vazgeçilmez tercihi durumu haline 
gelmiştir.  Böylece, pazarlamada bu gelişmeye uymak durumunda kalmıştır. Dijital pazarlamayı bu kadar önemli 
ve tercih edilebilir kılan özelliklerin başında zahmetsiz, pratik vb. etkinliklerdir.  Dijital pazarlama sayesinde, bir 
tüketici dünyanın bir başka ucunda bulunan pazarlama ağından dilediği ürünü satın alabilmektedir. Aynı şekilde 
üreticide veya aracılarda dünyanın bir ucundaki tüketiciye ürün pazarlayabilmektedir. Bu Global ve dijital çağda 
pazarlama anlayışı da bu gelişmeye uyarak, ayrı bir dönem olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Ancak, pazarlama teknik ve taktikleri yönünden, tüketiciler üzerinde, pazarlama amaç ve araçları bakımından 
etkilerinin çok yoğunlaştığı izlenimi doğmaktadır. Pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeleri (şekil 1)de 
gösterilmektedir.  
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Tablo 1. Pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler 

Yaklaşım 
Kar çıkartan 
süreç 

Tanımlama 

Üretim 
Üretim 
yöntemleri 

Üretim anlayışı yaklaşımı üzerine odaklanmış bir işletme ürettiği mal ve 
hizmetleri mümkün olduğu kadar çok üretmek üzerine uzmanlaşır. Bu işletmenin 
teknik bakımdan en düşük etkin ölçekliliğe erişmek için ölçek ekonomilerini 
sonuna kadar kullanması gereğine işaret eder. Bir üretim yaklaşımının en uygun 
olduğu ortam üretilen ürün veya hizmet için yüksek talep olduğu ve bu yüksek 
talebin yakın gelecekte tüketici zevklerinin hızlı değişmesi nedeniyle 
değişmeyeceği hakkında bir kesin inançlılık bulunduğu zamanlardır. 

Ürün Ürün kalitesi 

Ürün yaklaşımını uygulayan bir işletme en başta ürettiği ürün veya hizmetin 
kalitesi ile ilgilidir. Bu yönlenmeyi kabul etmiş olan işletmeler ürünlerinde 
yetiştikleri kalite standartlarını korudukça tüketicilerinin bu ürünü satın alıp 
tüketeceklerine inanmışlardır. 

Satış 
Satıcılık 
yöntemleri 

Satış yaklaşımını uygulayan bir işletme bütün gayretini belirli bir ürünü için satım 
promosyonu yapmaya ve satıcı uğraşı vermeye gayret eder ve bu gayretleri 
içinde yeni tüketici isteklerini kısmen ve tamamen bir kenara iter. Böylece bu 
yönlenme mevcut bir ürünü satmaya ve eldeki promosyon araçları ile en yüksek 
satış seviyesine erişmeyi amaçlar. Bu yaklaşım ile işletme fazla değişmeyen 
yüksek stok seviyeleri gerektiren ürünleri üretmekte ise veya tüketim 
zevklerindeki hiç değişme beklenmeden yüksek talep doğuran ürünler için çok 
uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

Pazarlama 
Tüketici 
ihtiyaçları ve 
istekleri 

İşletmeler için en uygun olan ve uygulanan yaklaşım pazarlama yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşımı uygulayan bir işletme pazarlama planlarını tüketici zevklerinin 
değişmesi veya değiştirilmesi ile ortaya çıkan tüketici taleplerine uymayı kabul 
eden bir pazarlama konseptine bağlar. Örneğin işletme tüketici isteklerini 
değerlendirmek için piyasa pazarlama araştırması yapar; bu araştırmanın açığa 
çıkardığı bilgiye göre "araştırma ve geliştirme" planları uygulayarak tüketicinin 
gelecekteki zevklerine uygun ürün ortaya çıkartır ve promosyon teknikleri 
uygulayarak bu yeni ürün karakterlerini veya ürünü bütün tüketicilerin bilgisine 
sunmaya gayret gösterir. 

Kaynak: Anonim,2017/b. https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pazarlama 

Söz konusu bu yaklaşımlar yanında günümüzde pazarlamaya olan yaklaşımlarda şekillenmeler bulunmaktadır. 
Genellikle yaklaşımlar; tüketicileri odaklayan ilişkiler pazarlaması; tedarikçileri ve tedarik sağlanan işletmeleri ve 
organizasyonları odaklayan işletme pazarlaması veya sanayi pazarlaması ve topluma yarar sağlamaya hedefli 
sosyal pazarlama yaklaşımlarına işaret etmektedir. Pazarlamaya olan günümüz yaklaşımları Tablo 2 de 
gösterilmektedir.  

Sanayi sektöründe, sanayi ürünleri pazarlamasında olduğu gibi tarım sektöründe de tarım ürünleri 
pazarlamasının üretim üzerindeki büyük etkisi ve küreselleşme süreci son yirmi yılda birden bire ortaya 
çıkmamış ve tarım ürünleri üreten veya pazarlayan işletmeler uluslararası işletme haline gelmeye başlamıştır. 
Yerel pazarlarda, önce pazar alanındaki, daha sonra satış yöntemlerindeki gelişmeler üretimi kamçılamış; 
üretimdeki gelişmeler de bu kez, pazar alanının gelişmesi ihtiyacını doğurmuştur. Gelişen pazarlar, işletmelerin 
optimum büyüklüklerde kurulmaları görüşünü ortaya çıkarmıştır. Pazar alanının daha da genişlemesi, üretimin 
yeniden artırılması ihtiyacını yaratmıştır. Pazarlama ve üretimin bu şekilde karşılıklı etki ve tepkileri, ekonomik 
gelişmeyi hızlandırmaktadır. Önceleri tarım ürünleri ticareti kavramı içinde daha çok satışa önem verilirken, 
gelişen teknolojinin yardımı ile üretilecek tarım ürünleri pazarlamasında tüketiciye büyük önem verilmesi 
gerçeği ortaya çıkmıştır. Küreselleşme sonucunda ve dış ticaretteki gelişmeler sonucunda, işletmelerin 
uluslararasılaşmaya geçişiyle, uluslararası tarımsal pazarlama kavramı gelişmiştir. Böylece, Dünyada işletmelerin 
çoğu, tarım sektöründe, yerel pazarlardan uluslararası pazarlara geçmeyi hedeflemektedirler. Özellikle tarımsal 
üretimin çevreye olan etkileri, toplum sağlığı, organik tarım ürünlerine yaklaşım vb. olgular uluslararası tarımsal 
pazarlama kavramının daha iyi anlaşılmasını mümkün kılmaktadır.  

 

 

 

https://tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96l%C3%A7ek_ekonomileri&action=edit&redlink=1
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pazarlama
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Tablo 2. Pazarlamaya günümüzdeki yaklaşımlar 

İlişki pazarlaması / 
İlişki işletmesi 

Tüketicilerle yakın 
ilişkiler kurmak ve 
kurulan iyi ilişkileri 
devam ettirmek 

1960lı 
yıllardan 
günümüze 
kadar 

Bir ürün veya hizmeti tedarik eden tüm 
tedarik zinciri ile tüketiciler arasındaki tüm 
ilişkiler üzerinde dikkat odaklanır. Bu 
yönlenmenin hedefi en derin dikkati tüketici 
hizmetlerine vermek ve bu şekilde tüketicileri 
tatmin edip işletmenin ürünlerine sadık olan 
tüketicileri ortaya çıkartmaktır. 

İşletmeler arası 
pazarlama / 
Sanayi pazarlaması 

Organizasyonlar, 
özellikle tedarik 
zinciri üzerindeki 
işletmeler, arasında 
iyi ve yakın ilişkiler 
kurup bu iyi ilişkilerin 
devamlı olmasına 
gayret etmek. 

1980li 
yıllardan 
günümüze 
kadar 

Bu yaklaşımda pazarlama nihai tüketicilere 
değil, diğer işletme ve organizasyonlara 
yöneltilir. Genellikle bu türlü yönlenme nihai 
tüketici ürünleri üzerine değil sanayi girdileri 
veya yatırım ürünleri girdileri içindir. Bu 
yaklaşımda pazarlama yine promosyon, 
reklam ve kullanıcı ile iletişim şeklinde 
olmakla beraber bu türlü yaklaşımlardan 
bunlar nihai tüketicilere karşı olan 
yaklaşımlardan değişik karakterler alırlar. 

Sosyal pazarlama 
Topluma sağlanan 
yarar 

1990lı 
yıllardan 
günümüze 
kadar 

Bu şekil yaklaşımda yine pazarlama yaklaşımı 
gibi tüketici en önemli unsurdur. Ancak, bu 
yaklaşımdan işletme ürününün, üretim 
yöntemlerini veya satış yöntemlerinin 
topluma olan zararlarından bilerek kaçınmak 
ve topluma yararlı yaklaşımları tercih etmek 
hedefindedir. 

Kaynak: Anonim,2017/b. https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pazarlama 

5. Türkiyede İşletmelerin Uluslararası Tarımsal Pazarlama Anlayışndaki Gelişmeleri 

Dış pazarlar, ticaret aşamasında, uluslararasılaşmış 500 işletme dikkate alındığında, bu işletmeler için de Türk 
işletmelerinin yer almadığı söylenebilir. Küreselleşme ile birlikte uluslararası tarımsal ürünler tüketicisi iyi 
saptanmış ve uygulamalar pazarlama yaklaşımı açısından olumlu tepki vermektedir. Pek çok sektörde rekabet 
önemli boyutlara gelmektedir.    

Türkiye'deki işletmelerin genel olarak pazarlama anlayışına bakıldığında, Türkiye’nin kendi iç yapısı içeresinde 
bir gelişme özelliği gösterdiği ve bunun dış, uluslararasılaşmış işletmelerle kıyaslamanın da bir anlamı olmadığı 
söylenebilir Özellikle Marshall yardımı tarımda önemli bereketli yılları ve Kore Savaşı'na katılma karşılığında 
alınan yardımlar sonucu gelişmeye başlayan pazarlama sistemi, üretilebilen malın dağıtım ve satışı ön plana 
çıkmıştır. 1960-1970 dönemlerde ithal ikamesi, sanayinin korunması pazarlama sisteminin sağlıklı gelişmesine el 
vermiş, 1970'lerin petrol krizi bu gelişmeyi daha da engellemiştir. 1980 sonrası izlenen ekonomi politikalarının 
sonucunda, piyasadaki mal ve hizmetler çeşitlenmiştir. Yaygınlaşan kitle haberleşme araçlarının da katkısıyla 
tüketici tercihleri çoğalmış ve belirginleşmiş pazarlama sisteminin gelişme eğilimi yükselmeye başlamıştır(Tapan 
2017).  

Türkiye'nin 1980’lerde benimsediği dışa açılma politikası ve çeşitli küresel gelişmeler sonucunda uluslararası 
ticarette faaliyet gösteren işletmeler Türkiye pazarına ilgi duymaya başlamışlardır (Tapan 2017). Türk işletmeleri 
de bu yaklaşımdan etkilenmişlerdir. Türkiye kapsamında, dış pazarlarda etkili olabilecek en büyük 500 işletme 
sıralaması da yapılmaktadır.  1987 yılında İSO tarafından belirlenen en büyük 500 işletmenin, 90 işletmesinde 
yapılan çalışmaya göre, işletmelerin pazarlama anlayışı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucuna göre işletme 
yöneticilerinin pazarlama anlayışına yaklaşımları, işletmelerin yarısına yakın bir kısmı, klasik yaklaşımı 
benimsemekte, pazarlamayı satışları artırmak, üretilen malı satmak, alıcıyı satın almaya ikna etmek, malı 
tanıtmak ve benzeri şekilde tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Yöneticilerin diğer yarısı ise, çağdaş yaklaşımı 
benimsedikleri ve pazarlamayı hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun malları üretmek ve ilgili pazarlama 
fonksiyonlarının yerine getirmek olarak tanımlamışlardır. Yöneticilerin çoğunluğu satış ve pazarlama ilişkilerini 
doğru olarak ifade etmişlerdir (Tapan,2017). Burada dikkate alınan işletmelerin içinde genellikle ticari maksatla 
tarımsal ürün pazarlayan işletmeler söz konusu olabilir. Oysaki tarımsal ürünü üreten tarım işletmeleri 
uluslararası pazarlarda ve ülke içi yerel pazarlarda, pazarlama yaklaşımı çok farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pazarlama
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Her ne kadar dönemleri kesin çizgilerle bir birinden ayırmak mümkün olmasa da, genel olarak bir ayrım söz 
konusu olduğunda, dönemler şu şekilde ifade edilebilir.  

Ürün ve üretim yönünü anlayış; Türkiye'de tarım ve tarımsal ticareti yapan işletmeler yeterince gelişememiştir 
ve küçük işletmelerden oluşması da, işletmelerin daha çok, üretim yapma ve ürün elde etme yaklaşımı içinde 
olduklarını göstermektedir. Tarımsal üretim yıllardan beri yapılmaktadır, ancak çok eski yıllarda üretim ve ürün 
elde etme sadece zati tüketime yönelik yapılır iken, özellikle küresel yaklaşımda, bu anlayış ticari anlayışa 
dönüşmüş ve ekonomik sistem içeresinde, üretim yapma zihniyeti gelişmiştir. Özellikle 1980’li yıllardan önce 
yapılan üretim ve ürün üretme anlayışı, tarımsal yapı içeresinde, öncelik kazandığı ifade edilebilir. Bu tarımsal 
kapasite, daha çok, bu dönemlerde üretim yapma, yurtiçi pazarlarda satışını geliştirme yönlü olmuştur. 1980’li 
yıllardan sonra, bu yapıda değişme görülmüştür. Özellikle bu dönemlere kadar, ihraç tarım ürünleri yurt içi 
pazarlarda satılan ürünlerden ayrı bir özellik kazanmıştır. Bu ürünlere ihraç ürünleri olarak bir ürün anlayışı 
oluşturulmuş ve bu düşünce de hala günümüzde de devam ettiği söylenebilir.  

Satış yönlü anlayış; 1980’li yıllardan sonra dış pazarlara açınılmakla birlikte, yaklaşım daha çok satış yaklaşımı ile 
gerçekleşmiş ve bu dönem 2000’li yıllara kadar devam ettiği söylenebilir. Bu dönemde daha çok gösteriş ve 
reklam önemli duruma geçmiştir. Örneğin; iyi portakalları ambalajın üstüne koyup, kötüleri altına koyup, onu 
satma anlayışı hâkim olmuştur. Bu dönemde zaman zaman üretim anlayışı da göründüğü ifade edilebilir. 
Özellikle, 1990’lı yıllarda, dış ticarete yönelik hükümet uygulamaları satış anlayışının gelişmesine etkili olmuştur. 

Dünya tarım ürünleri ticaretinde GATT anlaşması önemli bir olgudur.  GATT 1947’de 23 ülke arasında 
imzalanarak 1948’de yürürlüğe girmiştir. GATT anlaşmasının temel amacı, dış ticarette serbestleşmeyi teşvik 
ederek sınırlardaki tüm korumacı uygulamalara son vermektir. Bu amaçla 1947 -1979 yılları arasında yedi adet 
gümrük tarife indirimi görüşmesi yapılmıştır. Dünya ekonomisinde ve uluslararası ticarette 1980’li yılların 
başından itibaren kendini hissettiren durgunluk ve dünya tarım piyasalarında yaşanan karmaşa, uluslararası 
ekonomik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Bu nedenle 1986 yılında sona eren en önemli 
ve en uzun görüşme olan Uruguay Raundu gerçekleştirilmiştir. Uruguay Raundu görüşmelerine kadar gündem 
dışı kalan tarım ürünleri dış ticareti, Uruguay Raundu’nun temel tartışma ve anlaşmazlık konusu olmuştur. GATT 
çerçevesinde çok tartışılan bir konu olmakla birlikte, dünya tarım ürünleri ticareti GATT ilkeleri dışında 
tutulmuştur. Tarım politikaları çerçevesinde uygulamaya konan kurallar ve özellikle ihracat teşvikleri GATT 
ilkelerine aykırı olmasına rağmen, zorunlu istisnalar olarak kabul edilmiştir. Bunun birçok nedeni vardır. İlk 
neden doğa koşullarına bağımlı bir ürünün piyasasında devlet müdahalesi olmadan belirli bir istikrarın 
olamayacağı gerçeğidir. İkinci neden İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya ve Batı Avrupa başta olmak üzere çok 
sayıda ülkenin insan beslenmesi gibi hassas bir alanda bağımsız olma stratejilerinin zorunlu kıldığı müdahaleci 
politikalardır. Dünya Tarım Ürünleri Ticaretinin Liberalleşmesine Yönelik Düzenlemelerin Türk Tarımına 
Yansımaları önemli neden ise ilk üç Round döneminde dünya tarım piyasalarının ihracatçı ülkeleri tatmin 
edecek kadar olumlu gelişme göstermesidir (Doğan,2002).  

Pazarlama yönlü anlayış;  Pazarlamada temel amacın tüketicilerin tatmini olduğu ve çalışmalar tüketici üzerinde 
yoğunlaştığı bir anlayış üzerinde gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda, tüketiciler de artık işletmelerden 
pazarlamayı öğrenmiş ve pazarda alışveriş taktikleri geliştirmişlerdir. Bu da eskiden olduğu gibi işletmeler 
açısından her tüketiciyi kârlı olmaktan çıkarmıştır. Bu durumda işletmelerin kendileri için en kârlı ve en sadık 
tüketiciyi bulmaları gerekmektedir (Öndoğan,2017).  

İşletmeler artık tüketicileri, tümü ile aynı olandan daha farklı olana, daha sonra da en özel olana doğru 
ayırmaktadır. Burada çok çeşitli tüketici yelpazesi ortaya çıkmakta ve bu tüketici sayısının daha da artmasına 
çalışılmaktadır. Ancak tüketicilerin algılama düzeyi yüksek olmalıdır ki hedefe ulaşılabilsin. Şüphesiz işletmelerin 
çok sayıda segmente hizmet verebilecek teknolojik alt yapı ve finansal güce sahip olması büyük önem 
taşımaktadır.  Bu manada, uluslararası pazarlarda, uluslararası pazarlama yaklaşımı ile kanal yönetimi son 
derece önem kazanmaktadır. Çünkü dünya pazarları karşılaştırıldığında tüketicilerin heterojen yapıda olduğu 
görülmektedir. Makro-ekonomik farklılıklar ve çevresel etkenler, kanal elemanları arasında davranış farklılıkları 
meydana getirmektedir. Çok zor olmasına rağmen bu farklılıkları en aza indirebilmek için, pazarlar arasında 
standardizasyon gerekmektedir. Bazı sektörler gibi gıda sektöründe yer alan fast-food sektöründe de 
uluslararası pazarlar arasındaki heterojenlik standardize edilebilmektedir (Öndoğan,2017).  

Dünyada tüketici haklarındaki gelişmelere kısaca bakıldığında, hakların daha çok batı ülkelerinde geliştiği 
söylenebilir.  Evrensel Tüketici Hakları, öncelikle başta ABD olmak üzere, AB ülkeleri gibi sanayileşmiş batı 
ülkelerinde sağlıksız, güvensiz, kalitesiz ve pahalı mal ve hizmetlere karşı 150 yıldan beri, özellikle de kadınların 
öncülüğünde verilen mücadeleler sonucunda 9 Nisan 1985 tarihinde Uluslararası Tüketiciler Örgütü’nün önerisi 
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ve girişimi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar başlığı altında 
oybirliği ile kabul edilmiştir (Durmaz,2017) 

  Bu dönemde, uluslararası ticaret, ulusları ekonomik bakımdan birbirlerine bağlama özelliği ile 
küreselleşme tartışmalarının odak noktasında yer almaktadır. Uluslararası ticaret sayesinde dünyanın farklı 
kıtalarında üretilen ürün ve hizmetler, bir başka kıtada kıyasıya rekabet etmektedir. Bu rekabet, iş güvencesi, 
gelecek endişesi gibi kavramları günlük hayatın bir parçası haline getirmiştir. Küreselleşme süreci dünyanın her 
yerinde günlük hayatı değiştirmektedir. Ekonomik ve sosyal bakımlardan dışa açılma, yeni imkânlar yaratırken, 
toplumlarda bazen içgüdüsel bir endişe kaynağı da olabilmektedir(Anonim,2017/a). 

Bu dönemde etkinliği bakımından önemli kuruluşlardan biri DTÖ (WTO)dur. DTÖ sistemi, Anlaşmazlıkların Halli 
Organı kararlarına uyulmaması halinde, şikâyetçi tarafa yaptırım hakkını tanımakta, bu yaptırımın nasıl olacağını 
ve ne şekilde uygulanacağını tanımlamaktadır. Bu yasal altyapı DTÖ'nün gücünün temelini oluştururken, 
DTÖ'den beklentileri de artırmaktadır. DTÖ'nün bu gücü, ulusal planda dahi olsa şikâyeti olan her türlü muhalif 
grubu veya çıkar grubunu ondan yararlanmaya yöneltmektedir(Anonim,2017/a). 

Gıda Ürünleri Piyasasında Pazarlama Anlayışının Gelişimi Bilgi çağı, küreselleşmeyle birlikte rekabetin çok yoğun 
olduğu piyasaları ortaya çıkarmıştır. Özellikle oligopol bir yapı arz eden gıda ürünleri piyasasında müşteriler, 
rekabetçi sunumların farkında olarak fiyat ve kaliteye karşı duyarlılıkları daha da gelişmekte ve geçmişe göre 
daha kompleks taleplerle işletmelerin karşısına çıkmaktadırlar. Değişim tarafındaki güç, gıda imalatçı ve 
perakendecisi tarafından alıcı tarafına geçmiştir. Yani mal ve hizmet arzına yön veren ana faktörler, müşterilerin 
istek ve tercihlerinden oluşmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler, iletişim ağlarının ivme kazanması ve 
tüketicilerin karmaşık talepleri, gıda işletmelerinin odaklarını ve piyasadaki konumlarını yeniden belirleme 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu değişim şartlarında çalışan işletmelerin yeni pazarlama stratejilerine ve 
pazarlama anlayışını işletmenin bütün bölümlerine yayma ve çapraz yönetim ile pazarlama yaklaşımına 
gereksinimleri vardır (Topcu vd,2007).  

Gıda, tekstil ve yağ işletmelerinde yapılan bir çalışmaya göre “Pazarlama anlayışında, tüketicinin tatmin 
edilmesi şarttır" sorusuna işletmelerin bakışı, pazarlama anlayışında, tüketicinin tatmin edilmesinin şart 
olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek bunların en iyi şekilde tatmin 
edilmesini içeren modem pazarlama anlayışının işletmeler tarafından benimsendiği görülmüştür( Çabuk 
vd,2003).  

Her ne kadar Türk tarımsal faaliyet işletmeleri kısmen pazarlama anlayışı içinde çok eski dönemlerden beri 
“Müşteri velinimetimizdir” anlayışı ile uygulaya gelse de, Türkiye’de pazarlama anlayışı ve uygulamalarının aynı 
yönde olduğunu söylemek güçtür. Bunun başlıca nedeni, işletmelerin karşılaştıkları çeşitli pazarlama 
sorunlarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür(Fidan,2016). 

➢ Tarımsal İşletmeleri Yönetenlerin Eğitim Durumu ve Pazarlama Bilgisi Seviyesi  

➢ Örgütlenme 

➢ Taşımacılık 

➢ Aracılar 

➢ Depolama  

➢ Hasat 

➢ Dereceleme, Standardizasyon 

➢ Fiyatlama 

➢ Ambalajlama 

➢ Tutundurma 

➢ Yasalar ve Devlet Yardımları  

➢ Finansman 

➢ Dağıtım 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

433 
 

6. Hükümet Programları ve Pazarlama ve İhracat Pazarı Anlayışının Rolü 

Küreselleşme ve pazar reformları kapsamında, Hükümet'in rolü, esasen politika oluşturma, kanun yapma, 
sürdürülebilir pazar destek hizmetleri geliştirmek vb faaliyetleri ve bunları uygulamaya sokabilmek için belli bir 
hükümet programında ele alınıp görüşülmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bu kapsamda günümüze kadar 
olan belli başlı hükümet programlarında pazarlama ve ihracat pazarı anlayışının rolü 
incelenecektir(Anonim,2017/c). 

30. I. Demirel Hük. (27.10.1965-03.11.1969),Bu hükümet programında, müteşebbisler ve idareciler için 
yetiştirme ve olgunlaşma kursları açılması, sanayiye pazarlama dış piyasalar alım satım işleri ve genel 
konjonktür hakkında lüzumlu bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. Bunun için Halk Bankası gibi kurumların 
imkânlarını takviye etmek, sanayi siteleri kurularak küçük sanatkârın makine ve alet ihtiyaçlarını ve donatımını 
kolaylaştıracak tedbirler almak, hammaddesini ucuz elde etmesine yardım etmek, pazarlama ve ihracat 
hususunda kendisine önayak olmak, el sanatlarının teşviki ve tanıtılması amacıyla sergiler açmak, imalatın 
kalitesini kontrol için prototipler tespit etmek, esnaf ve sanatkârların birer meskene ve dükkâna kavuşmalarında 
gereken bütün yardımları yapmak ve nihayet bu zümreyi sosyal güvenlik teşkilatı içine alarak yarınından emin 
bir hale getirmek planlanmıştır.   

Taze meyve ve sebze ihracatıyla, konserveciliğin teşviki için üretim ve imalattan başlayarak, sevkiyat ve 
pazarlamaya kadar ihracat faaliyetinin her safhasında Devlet yardımcı olacaktır. Mecliste bulunan “Tütün 
Ekicileri Tarım Satış Kooperatifi” kanun tasarısının kanunlaşmasına çalışılacağı programda yer almıştır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Tariş, Fiskobirlik, Çukobirlik gibi pazarlama kurumları takviye edilecek, ürünün 
değerlendirilmesinde daha yeterli hale sokulacağı benimsenmiştir. 

Dış ticaretin kesintisiz ve tıkanıklığa uğramadan devamı ekonomik kalkınmada son derece önemli bir rol 
oynayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle ihracat kapasitesinin artırılarak, döviz kazanma olanağının takviye döviz 
masraflarından tasarruf temin edecek ve sonuç itibariyle dış ticaret dengesizliğini süratle ortadan kaldıracak 
gayretleri sarf etmek, bu hükümetin üzerinde hassasiyetle duracağı bir konu olacağı ifade edilmiştir. 

Sanayi ürünleri için vergi iadesi, ucuz faiz, ihracat kazançlarında vergi indirimi, ihraç mallarının pazarlanmasında 
ve dış piyasalarda tanıtılmasında gerekli tedbirlerin alınması öngörülmüştür.  

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Türkiye’nin dış ticaret dengesini tesis edecek yönde uygulanacağı 
vurgulanmıştır. Uygulanacak bu kanunla ülkeye gelecek yabancı özel sermaye bilhassa ihracatın teşvik edilmesi 
ve ithalatı ikame edecek alanlara doğru yöneltilmesi üzerinde durulmuştur.  

Dünyada kalkınma hızı ve refah seviyesi itibariyle en dinamik bölge haline gelen Ortak Pazar camiasına, tam üye 
olmak için üretim organizasyonu ve sanayinin hızlı bir bünye değişikliği geçirmesi gerektiği düşünülmüştür. Ucuz 
hammadde ve iş gücü gibi, nispi avantajlara sahip olunan sanayi alanlarını süratle geliştirilip, Ortak Pazar 
ülkeleriyle olan ihracatın geliştirilmesine çalışılacağı benimsenmiştir. Tarım ürünleri ve diğer hammadde 
ihracatlarının Ortak Pazardaki evsaf ve standartlara uygun bir şeklide üretimi ve pazarlanması olanakları 
yaratılacağı ele alınmıştır. Geleneksel tarımsal ihraç maddelerinin yanında dünya piyasalarında rağbet 
görebilecek olan yeni tarım maddelerinin üretim ve ihracatını teşvik etmek gerekli görülmüştür. 

Hayvancılık politikalarının esasında, dış pazarlardaki talep sebebiyle ihracatın artırarak döviz kaynaklarının 
geliştirilmesi düşünülmüştür. 

Türkiye’de, balıkçılık ve diğer su ürünlerini, hem artan iç tüketimi karşılayan, hem de önemli bir ihracat konusu 
olan, bir kaynak olarak geliştirmeyi ve Su Ürünleri Kanununun süratle çıkaracağı hedeflenmemiştir. Sanayide ve 
ihracatta vergi indirimleri, vergi kolaylıkları gösterileceği belirtilmiştir. 

31. II. Demirel Hük.(03.11.1969-06.03.1970); Bu hükümet programında pazarlama ve ihracat pazarlaması ile 
ilgili programlar;  

➢ İhraç mallarının çeşitlendirilmesi ve üretiminin artırılması yolundaki politika yanında bu mallara 
beynelmilel standartlara uygunluğun ve dış pazarlarda aranılan niteliğin kazandırılması yönündeki 
tedbirlere ve çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, dış ülkelerde pazarlama ile ilgili yerleşme ve 
araştırma tedbirlerine ağırlık verilerek, yeni pazarlar kazanma gayretleri geliştirileceği ifade edilmiştir. 
Bu politikanın başarıya ulaşması ile ilgili iç ve dış organizasyon konuları yanında yetiştirici ve öğretici 
çok yönlü çalışmalara da ağırlık verilmiştir.  
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➢ Çay tarımı ile fabrikasyonun birleştirilmesini öngören bir projenin geliştirilmesine devam edilmiştir. 
Ayrıca çay sanayi ve pazarlama sistemi yeni baştan düzenlenmiştir. 

➢ Tarımsal ihracatın artırılması maksadıyla kurulan teşvik ve geliştirme fonlarının uygulanmasına devam 
olunmuştur. 

➢ Yatırım malları ve gelişen sanayinin ham madde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve daha büyük 
hacimde yatırım sağlamak daha büyük hacimde üretimi devamlı kılabilmek için dış ticarette ihracat 
politikalarının geliştirici tedbirlere büyük ağırlık verecek, bu arada ihracatın arttırılmasına, 
çeşitlendirilmesine, bu arada hemen imal edilip de değerlendirilemeyen ürünlere pazar bulunmasına 
ve ihracat hacminin önemli miktarda sanayi ürünlerinin eklenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, gerekli 
teşkilatlanma ve yeniden düzenlenme tedbirlerine başvurulmuştur. Kalkınma Bankası kurulmuştur. 

➢ Her şeyden evvel ihracat konusunda çeşitli bakanlıklar ve merciler arasında ahenksiz bir şekilde 
dağılmış olan yetkilerin ahenkli bir hale getirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Dış pazar arama, 
standardizasyon, ihracat kredisi, vergi iadesi, maddi ve manevi teşvikler konularında Dış Ticaret 
Bakanlığı kurulmuştur.  

32. III. Demirel Hük.(06.03.1970-26.03.1971);Bu hükümet programında, İhraç mallarımıza, milletlerarası 
standartlara uygun ve dış pazarlarda aranılan vasıflar kazandırılması yönündeki tedbirlere ve çalışmalara devam 
edileceği programlanmıştır. İhraç ürünlerinin dış ülkelerde sürümünü artıracak her türlü pazarlama 
çalışmalarının geliştirileceği, bu konuda yeni tedbirler alınacağı belirtilmiştir. 

Dış ticaret politikasının, ekonomik kalkınmanın devamı bakımından büyük bir önem taşıdığı üzerinde 
durulmuştur. Bu amaçla ihracatı geliştirici tedbirlere, dış ticaret politikamızda büyük ağırlık verileceği, özellikle 
sanayi ürünleri ihracatının artırılmasında büyük faydalar sağlayacak orta vadeli kredi vermekle görevli bir 
“İhracat ve Kalkınma Bankası” kurulacağı düşünülmüştür. 

33. I. Erim Hükümeti Programı; Dış ticaret, döviz, gümrük himayesi ve başkaca dış ekonomik ilişkiler 
konusundaki politikalarda yakın bir işbirliği sağlanmıştır. Bu konuda reform hazırlıklarını yapmak ve yürütmek 
üzere bir “Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı” kurulmuştur. Dış ekonomik işlerin en etkin biçimde yürütülmesi ile 
ilgili görevler ve bugün var olan birimler bu bakanlığa bağlanmıştır. Devlet eliyle ihracat ve ithalat yapan 
ülkelerin ihracat ve ithalat işlerinde muhatapları prensip olarak bu bakanlık olacağı ele alınmıştır. Bu yolla 
ihracatçıların aralarındaki tutarsız rekabetin olumsuz etkileri önleneceği programlanmıştır. 

34. II. Erim Hük.(11.12.1971-22.05.1972); Hükümetin özel sektör yatırımlarının süratle gerçekleşmesi ve 
ihracatın artırılması için gerekli teşvik tedbirlerini alacağı programlanmıştır. Nüfusunun büyük çoğunluğunun 
geçimini, milli gelirin yaklaşık olarak % 30’unu, ihracattan elde eden Türk tarım sektörüne layık olduğu değerin 
verileceği üzerinde durulmuştur. Tarım sektörü iç ve dış piyasa şartları gözönünde tutulmak suretiyle yeniden 
düzenlenecek olan 5 yıllık planların öngördüğü şekilde bir tarım planlaması yapılacağı düşünülmüştür. 
Türkiye’de büyük potansiyeli bulunan ve hem ülke beslenmesi hem de ihracat bakımından fevkalade önem ve 
imkânlar arz eden hayvancılığın gelişmesi için her türlü tedbirler alınacağı ön görülmüştür.  

35. Melen Hük.(22.05.1972-15.04.1973); Tekel ürünlerinin gereği gibi değerlendirilmesi ve bunlara önemli bir 
döviz kaynağı niteliği kazandırılması için ihracata dönük çalışmalara önem ve hız verileceği, memleket 
bünyesine ve gerçeklerine uygun bir ihracat, kredi ve sigorta sistemi kurulacağı programlanmıştır. Deniz Ticaret 
Filosunun, Türk ithalat ve ihracatının daha büyük bir kısmını taşıyabilecek şekilde güçlendirilmesine ve bu 
nedenle gemi sanayinin geliştirilmesi için yeni tersanelerin kurulmasına önem verileceği üzerinde durulmuştur. 

37. I. Ecevit Hük.(26.01.1974-17.11.1974);Tarımsal üretimin arttırılmasında tarım ürünlerinin iç ve dış 
pazarlamasında ve tarım araç ve gereçlerinin ithal ve dağıtımında kooperatifler ve üst kuruluşları daha etkili 
duruma getirileceği düşünülmüştür. Tarım girdilerindeki spekülatif fiyat artışları önleneceği üzerinde 
durulmuştur. Tarımda verimliliğin arttırılmasını sağlayacak girdilerin fiyatları, bunların yoğun biçimde 
kullanılmasını özendirici bir düzeyde tutulacağı belirtilmiştir. Büyük gelişme imkân ve eğilimi gösteren 
meyvecilik, sebzecilik, turfandalık ve çiçekçilik alanında fidan, tohum, fide ulaştırma depolama dağıtım 
pazarlama ve finansman güçlüklerinin giderilmesi tedbirlerinin alınacağı ön görülmüştür. Taze meyve, sebze ve 
çiçek üretim ve ihracatını arttırıcı projeler hızla uygulanacağı programlanmıştır. Hayvancılığın daha hızlı 
gelişmesi için yem üretimini arttırılacak, pazarlama alanlarındaki tıkanıklıkların planlanan eksiklikleri, 
örgütlenme aksaklıkları ve finansman yetersizlikleri gibi dar boğazların giderileceği hedeflenmiştir.  
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Sanayii geliştirme gayretlerinde imalat sanayi ürünleri ile tüketim ara ve yatırım malları sanayileri arasındaki 
ilişkiler kurularak ve sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının arttırılacağı programlanmıştır.  

38. Irmak Hük.(17.11.1974-31.03.1975); Özel ve kamu kesimi teşebbüslerinin uluslararası piyasada rekabet 
olanaklarını ve etkinliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla, gelişmiş ülkelerdeki ihracat ve ithalat 
bankası modellerine uygun bir finansman kurumunun tesisi imkânlarının araştırılacağı düşünülmüştür. 

39. IV. Demirel Hük.(3l.03.1975-21.06.1977); Gıda-tarım ve hayvancılık kesimine hizmet götüren ve halen çeşitli 
bakanlıklar bünyelerinde dağıtılmış bulunan kamu kuruluşları Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çatısı altında 
toplanarak bütünleştirilecek, bu konuda üretimden pazarlamaya kadar bütün ünitelerin teknolojik ve ekonomik 
yönlerden aynı sevk ve idare altında organize edilmeleri hedeflenmiştir. Bu maksatla ilk olarak halen Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu ve Yaş Sebze ve Meyve Müdürlüğü 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanmıştır. 

40. II. Ecevit Hük.(21.06.1977-21.07.1977); Bir yandan özendirici taban fiyatlarla ve destekleme alımlarıyla bir 
yandan da tarımsal girdileri zamanında ve ucuz fiyatlardan sağlamakla tarımsal üretimin ve tarım ürünleri 
ihracatının artmasının sağlanacağı programlanmıştır. İhracatta geleneksel pazarlar geliştirilirken, yeni pazarlar 
bulunması, özellikle Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleriyle karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
yoluna gidileceği ön görülmüştür. 

Dış ekonomik ilişkilerinin sağlıklı biçimde geliştirmek üzere araştırma, pazarlama ve iletişim olanaklarından, 
kamu sektörünün, özel sektörün ve halk sektörünün ortaklaşa yararlanabilecekleri bir dış ticaret kurumunun 
kurulacağı üzerinde durulmuştur. Tarım kesiminde üretim ve pazarlama için, bol ve ucuz araçlar- gereçler ve 
tüketim malları sağlamak için, tarımsal ve sınai yatırımlar yapabilmek için, yaygın, güçlü ve demokratik bir 
kooperatifçilik hareketinin destekleneceği düşünülmüştür.  

41. V. Demirel Hük. (21.07.1977-05.01.1978);  İhracatın geliştirilmesi ve bu arada bilhassa sanayi ürünü 
ihracatının artırılmasına en ileri teşvik tedbirleri ile destek verileceği ele alınmıştır. Avrupa Ekonomik 
Topluluğuyla Türkiye ilişkileri, milli sanayinin geliştirilmesi ve güçlenmesine hizmet edecek, ihracata pazar 
sağlayacak, milli menfaatlerin korunacağı biçimde ele alıp yeniden düzenleneceği programlanmıştır. 

42. III. Ecevit Hük.(05.01.1978-12.11.1979); Türkiye’nin sanayi ürünleri ihracatını artırmak amacıyla, ihracatta 
karşılaşılan darboğazları giderici yeni ve birbirleriyle uyumlu önlemlerin alınması için çalışılacağı ön 
görülmüştür. Demiryolu taşıtları sanayinin yurt içi kullanıma olduğu kadar, ihracata da dönük olarak 
geliştirileceği üzerinde durulmuştur. Tarımsal ürünlerin ihracatında Devletin ve üretici kooperatiflerinin 
ağırlıklarının artırılacağı düşünülmüştür. Dış ekonomik ilişkilerin sağlıklı biçimde geliştirmek üzere, araştırma, 
pazarlama ve haberleşme olanaklarından kamu kesiminin ve özel kesimin ortaklaşa yararlanabilecekleri bir “dış 
ticaret kurumu” kurulacağı programlanmıştır. 

43 .VI. Demirel Hük.(12.11.1979-12.09.1980); Tarımda, tohumluk ve damızlık teminine önem verileceği, nakliye, 
depolama, pazarlama hizmetlerinde karşılaşılan sorunların giderileceği programlanmıştır. Sigara kaçakçılığının 
ve döviz kaybının önlenmesi, ülke içi ihtiyacın karşılanması ile birlikte ihracata dönük bandrol sigara imalatı için 
yerli ve yabancı özel teşebbüse imkan tanınması konusu üzerinde önemle durulacağı ön görülmüştür. 

44. Ulusu Hük. (20.09.1980-13.12.1983);   Vergi politikası, ekonomide israfa yönelik tüketim ve harcamaları 
önleyici, buna mukabil, yatırım, üretim ve ihracatın artırılmasını teşvik edici yönde uygulanacağı hedeflenmiştir. 
Türk ekonomisinin dış rekabet şartlarına uygun bir hale getirilmesi, Türk sanayiinin ve müteahhitliğinin güçlü 
biçimde dünya pazarlarına açılabilmesi ve kalkınmanın devam ettirilmesi için, bu amaçlara yönelik olarak tespit 
edilen selektif teşvik tedbirleri uygulamasına devam olunacağı, ihracatın geliştirilmesinde karşılaşılan güçlükleri 
giderici yeni idari tedbirlerin alınması için sürekli olarak çalışılacağı ön görülmektedir.  İhracat için temel 
altyapılardan birisi olan İhracat Sigortası sisteminin uygulanmasına geçileceği programlanmıştır. 

45. I. Özal Hük.(13.12.1983-21.12.1987); Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri, üretim-pazarlama zinciri içinde 
bir bütün olarak ele alınacağı düşünülmüştür. Sanayi ürünlerinin dış pazarlamasında güven verici ve yardımcı 
olmak maksadıyla, Devletin daha aktif bir rol oynaması gerektiği ve ülke ekonomisinin dışa açılmasında, dış 
ödemeler dengesinin tesisinde, ihracat ve dış pazarlama hizmetlerinin taşıdığı önem üzerinde durulacağı 
programlanmıştır. Özellikle dış pazarlarda, sağlam rekabet şartlarının teşekkülü, mal ve hizmet 
pazarlamasındaki bütün faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması düşünülmüştür. Böylece 
tüketiciye her mevsimde kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet arz etmek mümkün olabileceği tahmin 
edilmiştir. Ticaretin gelişmesine, bunun için de özellikle düzenli bir pazarlama zincirinin kurulması için şu 
tedbirlere önem verileceği programlanmıştır: 
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➢ Sadece yurt dışına sermaye çıkışı kontrol altında tutularak, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Kanununa dayalı 17 sayılı Karar bütünüyle gözden geçirilerek basitleştirilecek, yurt dışına çıkış, ·ihracat 
ve ithalat serbest hale getirilecektir. 

➢ İktisadi büyümeyi, ihracatı artırmayı, yerli sanayinin sağlıklı ve dünya şartlarına uyumlu gelişmesini, 
tüketicinin korunmasını sağlamak maksadıyla, gümrük nispetleri, bütünüyle gözden geçirilerek, sektör 
ve madde bazında yeniden ayarlanacaktır. 

➢ Yatırımlar ve ihracat teşvik edilecektir. 

➢ Ülke ekonomisinin dışa açılmasında, dış ödemeler dengesinin tesisinde, ihracat ve dış pazarlama 
hizmetlerinin taşıdığı önem her şeyin ötesindedir. 

➢ Serbest bölgelerin, genel olarak ihracatın artırılmasında olduğu kadar, doğrudan hizmet ihracında 
önemli bir araç olduğuna, bu yüzden de süratle tesis edilmesi gerektiğine inanılmaktadır. 

➢ Dış pazarlar hakkındaki bilgilerin sağlam ve hızlı bir şekilde temini ve ihracatçıya aktarılması için gerekli 
sistemin kurulmasına çalışılacaktır. 

➢ Dış ticarette ihtisaslaşma teşvik edilecek, ihracatçıların kendi aralarında, yurt içinde ve yurt dışında 
meydana getirecekleri kuruluşlar desteklenecektir. 

➢ Devletin bütün iç ve dış kuruluşlarının ihracatçılarımıza dış ilişkilerde her bakımdan aktif destek 
vermesi sağlanacaktır. 

46. II. Özal Hük.(21.12.1987-09.11.1989); Ham ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatını artırmak için çok yönlü 
teşvik tedbirleri alınacağı ve bu bakımdan üretim, tasnif, ambalajlama, depolama, dondurma, işletme, nakliye 
ve pazarlama ayrı ayrı veya bir bütün olarak ele alınacağı vurgulanmıştır. Kalite ve standarda önem verileceği 
düşünülmüştür. Tüketicinin korunmasını sağlayacak unsurların başında ticaret sektörünün sağlıklı çalışması 
geldiği ve bunun için de sağlam rekabet şartlarının oluşturulması, mal ve hizmet pazarlamasındaki bütün 
faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ticaretin 
gelişmesine, bunun içinde özellikle sağlıklı bir pazarlama zincirinin kurulmasına yönelik tedbirlere önem 
verileceği benimsenmiştir. Her çeşit mal ve ürünün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi, bunların iç ve dış 
pazarlara zamanında ve yeterli miktarlarda verilebilmesi için tasnif, işletme, ambalajlama, depolama ve 
muhafaza tesislerinin kurulmasının destekleneceği programlanmıştır. Kaliteli projeler hazırlanarak, yatırımcı 
cezbedilecek ve yurt dışı pazarlaması yapılacağı esas alınmıştır. 

47. Akbulut Hük.(09.11.1989-23.06.1991); Çevre ülkelerle yapılacak sınır ticaretine devam edilerek ihracatın 
daha da geliştirilmesine çalışılacağı ele alınmıştır. İhracat; üretim safhasında teşvik edilerek, teşvikler istisnalar 
dışında nakdi olmaktan çıkarılarak, rekabet gücünün bulunduğu sahalar ile yüksek teknoloji teşvikine çalışılacağı 
ve teşviklerin tam istihdam ve tam kapasiteye yönelik olacağı programlanmıştır. İhracatın güvence içinde 
yapılması için, ihracat sigortası sistemi getirilmesi ön görülmüştür. 

48. I. Yılmaz Hük.(23.06.1991-20.11.1991); Hububat satışının çiftçilerin menfaatlerine uygun olarak yürütülmesi 
için dünya çapındaki borsalar gibi tahıl borsası kurulacağı ve bu sistem üreticinin malını hasattan önce 
pazarlama imkânı sağlayacağından, çiftçilere ek bir finansman imkânı getireceği düşünülmüştür. Gümrüklerde 
işlemlerin sadeleştirilmesine hız verilerek, ithalatçı ve ihracatçıların çok daha kısa zamanda, AT standartlarında 
işlemlerini bitirmelerinin hedef alınacağı ön görülmüştür. İhracatın güvence içinde yapılması için, ihracat 
sigortası sistemi çalıştırılacağı programlanmıştır. 

49. VII. Demirel Hük.(21.11.1991-25.06.1993); İhracat için yalnızca bir sanayileşme stratejisine sahip olmanın 
yetmeyeceği, sanayileşmenin doğru yönde ve doğru zamanlama ile yapılması gerektiği ve Türkiye’nin ekonomik 
gelişmesinde esas olan, üretim ve ithalat yoluyla bazı yeni mallara sahip olmak ve bunları ihraç edebilmek değil, 
dünya pazarlarında sürekli yer alabilecek stratejilerin geliştirilmesi, aksi ile yetinmeye çalışmak dünyada 
sanayileşme stratejisine verilen anlamın ve çağın gerisinde kalabileceği düşünülmüştür. Orta boy işletmelere, 
küçük esnaf ve sanayiciye yönelik yeni uygulamalarla bu kesimlerin finansman, pazarlama ve organizasyon 
sorunlarına çözüm getirilerek, ekonominin bu önemli birimlerinin ihracat potansiyelinin değerlendirileceği ön 
görülmüştür. Özellikle yaş sebze ve meyve üretiminin soğuk hava depoları ile desteklenmesi gerek ihracat 
gerekse tarımsal sanayi için gerekli olduğu ve teşvik edileceği programlanmıştır. 

50. I. Çiller Hük.(25.06.1993-05.10.1995); Türkiye'nin hedefi Dünya pazarlarında sürekli olarak yer tutabilecek 
stratejilerin geliştirilmesi, İhracat gelirlerinin arttırılabilmesi için ürün ve pazar çeşitlendirilmesiyle birlikte, 
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katma değer oranı yüksek ürünlerin satışının özendirileceği, ihracat yatırım ve üretim aşamasında 
destekleneceği programlanmıştır.  

51. II. Çiller Hük.(05.10.1995-30.10.1995); Sanayiler için Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerin 
tesisine yönelik desteklerin sürdürüleceği, küçük sanayi işletmelerinin finansmanı başta olmak üzere, teknik, 
bilgi, kalite, pazarlama ve araştırma konularındaki sorunların çözümü çalışmalarına ağırlık verileceği ön 
görülmüştür. 

54 Erbakan Hük.(28.06.1996-30.06.1997); 

Üreticilerin ürün ve bölge bazında teşkilatlanmaları için gerekli zemin hazırlanacak ve üretimin başlangıcından 
pazarlamaya kadar bütün sistem içinde üreticilerin kendi destek sistemlerinin tesisinin teşvik edileceği ön 
görülmüştür. Kalkınmada öncelikli yörelerin, başta komşu pazarlar olmak üzere, dış pazarlara ihracat 
imkânlarının geliştirileceği programlanmıştır. 

55. III. Yılmaz Hük.(30.06.1997-11.01.1999);İhracat artışına süreklilik ve dinamizm kazandırabilmek için ihracata 
dönük kaliteli ve çevreye duyarlı mal üretebileceği, bir kapasitenin oluşmasına, sanayinin rekabet gücünün 
verimlilik ve yüksek teknoloji kullanımıyla geliştirilmesine ve çeşitliliğin artırılmasına, yeni pazarlarda etkinliğin 
sağlanmasına öncelik verileceği esas alınmıştır. İhracata özel bir önem verileceği düşünülmüştür. Dış ticarete 
ilişkin düzenlemelerde, üretim ve ihracata yönelik desteklerin belirlenmesinde, uluslararası yükümlülüklerin 
dikkate alınacağı programlanmıştır. Tarımsal pazar ve pazarlama olanaklarını geliştirmek ve yönlendirmek 
amacıyla, kooperatifler, üretici ve yetiştirici birlikleri, ürün borsaları, üretici bölge halleri gibi örgütler ele 
alınarak gerekli yasal düzenlemeleri programa alınmıştır.  

59. Erdoğan Hük.(14.03.2003-29.08.2007); KOBİ’lerin ve kooperatiflerin desteklenmesi, özelleştirme sürecinin 
şeffaf ve etkin gerçekleştirilmesi, finansal hizmetler sektörünün yeniden yapılandırılması, yabancı sermayenin 
teşvik edilmesi ve ihracatın artırılması programa alınmıştır. Ticarî liberalleşmeyle dış ticaretin mallar ve ülkeler 
bazında uluslararası standartlar çerçevesinde gelişiminin sağlanacağı ve ihracata yönelik düzenlemelere ağırlık 
verileceği ön görülmüştür. 

60. II. Erdoğan Hük.(29.08.2007-06.07.2011); Geleneksel sektörlerde faaliyette bulunan işletmelerin 
markalaşma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, teknik altyapısından insan kaynaklarına, yönetişim sistemlerinden 
marka yönetimi ve pazarlamaya kadar tüm yeteneklerini uluslararası standartlara ulaştırarak, rekabet güçlerinin 
de artırılacağı programa alınmıştır. 

61. III. Erdoğan Hük. (06.07.2011-29.08.2014 );İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla 
yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı katma değeri yüksek markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama 
süreçlerinin destekleneceği programa alınmıştır. Yenilikçi fikirlere dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve 
hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin destekleneceği planlanmıştır.  

65. hükümet programı (24 MAYIS 2016-); Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan, ihracatı artıran bir ülke olma 
yolunda reel sektörü daha güçlü, daha rekabetçi yapılacağı ve bu çerçevede, atacak adımlarla, üretim yapısında 
ve ihracatta ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payının aratılacağı programa alınmıştır. 
Dünyada talep koşullarının çok olumlu seyretmediği gerçeğini dikkate alınarak Türkiye’nin potansiyelini hızla 
harekete geçirecek tam bir ihracat seferberliğinin yapılacağı programlanmıştır. GAP’ın, gıda üreten ve dünyaya 
ihraç eden bir ‘üretim ve ihracat merkezi’ haline geleceği ön görülmüştür. 

Buraya kadar dikkate alınan hükümet programları ele alındığında, pazarlama ve ihracat pazarlaması anlayış ve 
uygulamalarındaki gelişme, kısmen söz konusu olsa da, daha çok sanayi ürünler yönünde dış pazarlara 
girilmesinin gözetildiği görülmektedir. Tarım ürünlerinde dış pazarlarda avantaj sağlayacak hükümet 
programları yeterince olmamasına ve bu nedenle de tarım ürünleri dış satımının genellikle giderek azaldığı 
görülmektedir. Hükümet programlarının uygulamaya tarım ürünleri dış ticareti şeklinde yansıdığı ve bunun da 
giderek azaldığı ve bu yönde bir hükümet rolünün olduğu söylenebilir.  

 Türk işletmelerinin uluslararası pazarlamada başarısı, doyurucu değildir. Hükümet programları dikkate 
alındığında dış pazarlama konusunda işletmelere destek verecek programların olmadığı, hükümetlerin bir 
işletme kuruluşu gibi dış ticaret politikaları izlediği düşünülebilir. Özellikle Türk işletmelerinin küçük ihracat 
işletmelerinden oluşması, dünyadaki büyük işletmelerle rekabet etmesi de mümkün olamamaktadır. Sermaye 
kaynaklı yönetimin pazarlama anlayışının zayıflığı, pazarlama bilimi teorilerinin uygulama eksikliği, dış 
pazarlarda en büyük dezavantaj olmaktadır.  
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7. Sonuç ve Öneriler 

Pazarlama alışveriş kavramı olarak, mülkiyet değişimi yönlü dikkate alındığında ve tarım ürünleri üretiminin de 
çok eskiden beri yapıldığı açıklığı ile tarımsal pazarlamanın geçmişinin çok eskiye dayandığı ifade edilebilir. 
Genel mantıksal yaklaşımla hareket edildiğinde, uluslararası tarımsal pazarlamayı, uluslararası kelimesi içeriği 
nedeniyle, mekân durumu açısından sınıflandırılması uygun görülmektedir. Uluslararası tarımsal pazarlar, yer-
mal özelliğine göre isimlendirilebilir. Örneğin,  bu sınıflandırmaya göre pazarları; Almanya hububat pazarı, 
Hamburg fındık pazarı, İspanya narenciye pazarı vb adlandırılabilir. 

Türkiye’deki uluslararası tarımsal pazarlama anlayışının yerleştirilmesi, işletmelerin bu yönlü 
maksimizasyonundan faydalanmak ve küresel gelişmelerde bu anlayışın geliştirilmesini sağlamak, bilgi ve 
bilimsel gelişmelerin uygulaması ile başlanmasında yarar bulunmaktadır. Özelikle hükümet uygulamalarının 
sanayi ürünler pazarlamasının geliştirilmesi yönlü olması, Türkiye’nin tarım ürünleri dış pazarlarında etkisiz 
kalmasını doğurmuştur. Dünyanın gelişmiş çoğu ülkesinde olduğu gibi hükümetler dış pazarlarda işletmeler 
vasıtasıyla politikalarını uygularken, Türkiye’de bunun tersi durumu olduğu ifade edilebilir. Yine özellikle 
pazarlama anlayışının hükümetlerden çok işletmeler üzerinde gerçekleştirilmesi rekabet açısından önceliklidir.  

Tarımsal pazarlama anlayışı konusunda her hangi bir yasal düzenlemeye çeşitli hükümet uygulamalarında 
rastlanamamaktadır. Ancak son zamanlarda, tüketici hakları konusu yerel pazarlarda uygulamaya geçirilmeye 
çalışılmıştır. Uluslararası tarımsal üretim sözleşmeleri de son zamanlarda geliştirilmekle birlikte, yeterli değildir. 
Future ve Option pazarlar konusundaki yasalaşma bulunmamakta, tarımsal ürün için yerel borsalar ön plana 
çıkmaktadır. 

Uluslararası tarımsal pazarlarda rekabetin işletmeler için artırılması, dünya fiyatlarındaki olumsuz işletme 
etkilerinin ortadan kaldırılması, ürün gelişimi ve tutundurma faaliyetlerinin desteklenmesi için devlet 
teşviklerinin artırılması önemli olmaktadır. Bununla birlikte, makroekonomik program içinde, kısa vadede, 
devletin tarım dış piyasalarından kaynaklanan boşluğu doldurmak için acil ve yeterli özel sektör kurumları 
faaliyete geçirilmesi düşünülebilir. Uluslararası tarımsal pazarlarda işletmelerin etkin biçimde kullanılması için 
hükümetlerin özel programlar geliştirmesinde yarar bulunmaktadır. Özellikle tarımsal üretimi bizzat yapan 
tarımsal işletmelerin, dış pazarlarda aracı ticari işletmeler olmaksızın, etkinliğinin artırılması düşünülmelidir.   
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Özet: Bu çalışma Aydın ilinde bitkisel ürün sigortası yaptıran ve yaptırmayan 100 adet tarımsal işletme ile yürütülmüştür. 
Çalışmanın ana amacı devlet destekli tarım sigortasından çiftçilerin memnuniyet düzeyi ve çiftçilerin ne kadar prim ödemek 
istediklerinin belirlenmesidir. Üreticilere ait sosyo- demografik ve ekonomik özellikleri öncellikle aritmetik ortalama, yüzde 
oranları gibi basit tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konmuştur. Üreticilerin prim ödeme isteklilikleri double bound lojistik 
regresyon yardımıyla hesaplanmıştır. Model sonucunda tarım sigortası primlerine ilişkin ödeme istekliliği %35 çıkmıştır. 
Çiftçilerin tarım sigortasında devlet desteğinden haberdar olma durumlarının düşük olması ve prim fiyatlarının yüksek 
olması ödeme istekliğinin düşük olmasında önemli parametrelerdir. İşletme ölçeğine göre farklılaşan devlet desteği tarım 
sigortası yaptıran işletmelerin sayısında önemli artış sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ödeme İstekliliği, Double Bound Lojistik Regresyon, Bitkisel Ürün Sigortası 

Determination of Farmers' Willingness to Pay Premiums for Agricultural Insurances 
About Agricultural Products: Case Study of  Aydın  

Abstract: This study was carried out in Aydın province with 100 agricultural enterprises that have and do not have the crop 
product insurance. The main objective of the study is to determine the level of satisfaction of farmers from state-supported 
agricultural insurance and how much farmers’ willingness to pay. The socio-demographic and economic characteristics of 
the producers were first revealed by simple descriptive statistics such as arithmetic mean and percentage ratios. The 
producers' willingness to pay (WTP) premiums was calculated using double bound logistic regression (doubleb). Result of 
the model (doubleb) for WTP of agricultural insurance premiums is 35%.  The low level of awareness of farmers about state 
support in agricultural insurance and the high premium prices are important parameters for the low willingness to pay. It is 
considered that there will be a significant increase in the number of enterprises that have different types of government-
supported agricultural insurance according to the enterprise scale. 

Keywords: WTP, Double Bound Logistic Regression, Crop Insurance  

1. Giriş 

Türkiye’de tarım sektörü, nüfusun gıda maddeleri gereksinimi karşılaması, tarıma dayalı sanayinin hammadde 
kaynağının oluşturması, istihdam yaratması, dışa bağımlılığın azaltılması gibi nedenlerle ekonomi üzerindeki 
stratejik işlevinin korumaktadır. 

Çetin(2007), çalışmasında tarım sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde üretilen ürünlerin miktar ve kalite 
özellikleri üzerinde en önemli etkenler üretimde kullanılan girdiler ile teknoloji düzeyidir. Ancak tarım 
sektörünün en önemli özelliği günümüz gelişen teknolojisine karşın üretiminin hala üreticinin kontrolünde 
olmayan doğa koşulların etkisi altında oluşudur. En gelişmiş ülkelerde bile teknoloji, tarımsal üretim için doğa 
koşullarına karşı tam güvence sağlayacak düzeye erişemediğini belirtmiştir.  

Kızılaslan vd.(1994) tarımsal faaliyetin açıkta yapılması nedeni ile işletmeci tarafından kontrol edilmeyen iklim 
koşulları, hastalık ve zararlılar üretimin miktar ve kalitesini olumsuz olarak etkilemekte ve üretici gelirlerinde 
istikrarsızlıklara neden olduğunu vurgulamışlardır. Tarımdaki doğal, ekonomik ve sosyal riskler bir işletmedeki 
canlı ve cansız varlıkları tehdit eden, hatta yok eden faktörlerdir. Doğal riskler bunların başında gelmektedir. 
Bitkisel üretimde dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel felaket haline gelebilen doğal risklerdir. Gelişmiş 
ülkelerde bu risklerin felakete dönüşmesinin önlenmesinde yapılan tüm çalışmalar “Risk Yönetimi” adı altında 
bir bilim haline gelmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi, tarımda da risk yönetiminde riskleri önlemede öncelikle 
“Koruma Önlemleri” alınmakta, teknik olarak önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda ise “Tarım Sigortası” 
uygulamaları devreye girmektedir. Tarım sigortası, Dinler (2000) tarafından tarımdaki risk ve belirsizlikler 
nedeni ile meydana gelecek zararı karşılayan güvence sistemi olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de uygulanan devlet destekli tarım sigortası sistemlerinin yıllar itibariyle gelişimi şekil 1’de verilmiştir. 
Yıllar itibariyle sigortalanan tarımsal alanda önemli bir artış olmuştur. 
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Şekil 1. Türkiye’de uygulanan devlet destekli tarım sigortası sistemleri 

Tarımsal faaliyetler birçok risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler; doğal, ekonomik ve sosyal boyutlu olup bir 
işletmede mal ve can güvenliğini tehdit edici hatta yok edici afetler ve felaketler düzeyinde olabilmektedir. 
Tarımda teknik önlemlerle önlenmesi mümkün olamayan risklerin sık görülmesi, genellikle gelir düzeyi düşük 
çiftçileri bazı yıllar çok zor duruma düşürmekte; tarımsal yapıları iyileştirici ve geleceğe yönelik üretimlerini 
artırıcı çabalarını olumsuz etkilemektedir. Güngör(2006), tarımsal sigortası ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkede olduğu gibi tarım sigortaları uygulaması ile bu felaketlerin neden olduğu zararlar 
önlenebileceğini belirtmiştir. 

Mülayim (1992) yapmış olduğu bir çalışmada, sigortanın tanımını yapmış ve sigortayı “birçok kimse için olması 
muhtemel olan, ancak kimi ve ne zaman etkileyeceği belli olmayan riskler için şahısların birbirine verdikleri 
karşılıklı garantidir” şeklinde tanımlamıştır. 

Türkiye’de tarımsal ürün sigortalarına ilişkin çalışmalar incelendiğinde; 

Boz (1993)  yapmış olduğu araştırmasında, genel olarak Türkiye’de tarım sigortası ve sigortanın Ankara ili Polatlı 
ilçesinde yayılması ve benimsenmesi konularını incelemiştir. Araştırma yöresinde tabakalı örnekleme 
yöntemiyle 31 tarım sigortası yaptıran ve 39 sigorta yaptırmayan çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. Bu iki grup 
çiftçi, tarım sigortasının benimsenmesine etki etmesi olası görülen ölçütlere göre karşılaştırılmış ve ortak 
nitelikleri tespit edilmiştir. Dinler (1996) yapmış olduğu çalışmasında, tarım sektöründe görülen riskler 
nedeniyle, üreticilerin yetiştireceği ürünleri belirlemede güçlükler çekmekte olduğunu, tarımsal işletmelerin 
üretimden pazarlamaya kadar devam eden süreçte karşılaştığı risklerin etkileri sonucu işletme ölçeklerini 
büyütemediklerini belirtmiştir. Bu sebeple, tarım işletmelerindeki belirsizliklerin olumsuz etkilerinden mümkün 
olduğu kadar az etkilenecekleri bir yapıya girerek kendilerini korumaya çalışırken hem gelişme dinamizmlerini 
kaybedeceklerini ve hem de ülke tarımının gelişemeyeceğini belirtmiştir. Tümer (2004) Erzurum merkez ilçeye 
bağlı 16 köyde 150 tarım işletmesinde, çiftçilerin tarım sigortası eğilimlerinin Binomial Probit analiz yöntemini 
kullanarak belirlenmiştir. Sosyal güvenlik sigortasının olup olmamasını; köyün merkez ilçeye olan uzaklığı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının negatif yönde, çiftçinin yaşının ve gelirinin pozitif yönde etkilediğini 
belirlemiştir. Çiftçilerin tarım sigortası konusunda bilgili olup olmamasını; köyün merkez ilçeye olan uzaklığı, 
çiftçinin yaşı, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ve sahip olduğu arazi miktarının negatif yönde, çiftçinin tarım 
dışı gelirinin ve tarımdan elde ettiği toplam gelirin pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Çiftçilerin tarım 
sigortası konusunda eğitim almak isteyip istememelerine; köy hane sayısı ve çiftçinin sahip olduğu sığır sayısı 
negatif yönde, buna karşı çiftçinin eğitimi, gelirinin tamamını tarımdan sağlayıp sağlamaması ve sahip olduğu 
arazi miktarının pozitif yönde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Uysal (2005) Bergama ilçesi Kestel sulama 
alanında faaliyet gösteren pamuk üreticilerinin, karşı karşıya oldukları risklere yönelik davranışlarının analizi ve 
yöredeki üreticilerin tarımsal sigorta için ödemeye hazır olduğu risk primini belirlemeyi amaçlamıştır. Işık ve Kan 
(2007) Türkiye’de zorunlu tarım sigortalarının uygulanabilirliğini araştırdıkları bir çalışmalarında; toplam 
nüfusun %30’unun tarımla iştigal etmesi demenin bu kişilerin geçimlerini tarımsal faaliyetlerden sağladığı 
anlamına geldiğini, dolayısıyla çiftçilerin ürünlerine gelecek hasarlar sonucunda hem milli servetin ortadan 
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kalkmış olacağı ve hem de çiftçilerin gelir kaybına uğrayacaklarını ifade etmiştir. Yavuz (2011) tarafından yapılan 
bir çalışmada çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasında etkili olabilecek faktörler detaylı bir şekilde incelenmiş, 
çiftçilerin sosyal ve kültürel yeniliklere açık oldukları saptanmıştır. 

Çiftçiler Aydın Bölgesinde don olayı ile fazla karşılaşılmadığı için genel olarak bölgesinde kuraklık ve yanın 
sigortası yaptırmaktadır. Çalışmamızın amacı bitkisel ürün sigortasına karşı çiftçilerin bakış açısı ve çiftçilerin 
ödemek istedikleri prim yüzdesinin belirlenmesidir. 

2. Materyal Ve Yöntem 

Tarım ekonomisi alanında araştırma yapılırken materyalin toplanması aşamasında uygulanabilecek çeşitli 
yöntemler mevcuttur. Araştırmada şahıslarla yüz yüze görüşerek anket yapmak en yaygın veri toplama 
yöntemidir. Veriler çalışmanın amacına uygun olarak düzenlenmiş anket formu kullanılarak, üreticilerle karşılıklı 
görüşerek elde edilmiştir. 

Söz konusu tez çalışması Aydın ili içerisinde tarımsal üretim potansiyeli oldukça yüksek olan İncirliova, Koçarlı, 
Nazilli ve Söke ilçelerinde, belirli bir örnekleme ile tespit edilmiş olan 100 adet üretici ile anket çalışması 
yapılarak gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aydın’da yer alan 17 
ilçenin sahip olduğu toplam tarım alanı 3.681.001,59 dekar olup, çalışmanın yürütülmüş olduğu 4 ilçenin sahip 
olduğu tarımsal arazi büyüklüğü 1.363.406,21 dekar olup (TÜİK, 2016), bu da toplam alanın %37,03’ünü 
oluşturmaktadır. Ancak söz konusu ilçelerde, tüm üreticilerle görüşmenin güçlüğü, ulaşmanın zorluğu, maddi 
olanaklar ve zaman sınırlılığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda çalışma, ana kitleyi temsil edecek 
şekilde basit tesadüfî örnekleme metodu kullanılarak seçilen 100 üretici ile yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan 
anket sorularının kullanılabilirliği, ilk olarak, Koçarlı’daki çiftçilerle yapılan ön görüşmeler sonucunda test edilmiş 
ve gerekli görülen düzeltmelerle birlikte anket soruları tekrar şekillendirilmiştir. Anket sonuçlarında tesadüfi 
olarak seçilen 100 çiftçiden 50 tanesi bitkisel ürün sigortası yaptırdığı 50 tanesinin ise yaptırmadığı ile 
karşılaşılmıştır. 

Çiftçilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler basit yüzde tablolar, aritmetik ortalama, standart sapma 
gibi temel istatistiki göstergeler kullanılmıştır. Çiftçilerin ödeme istekliğinin hesaplanmasında Çift Sınırlı Lojistik 
Regresyon’dan (Double Bounded Logistik Regression) faydalanılmıştır. 

Ödeme istekliliği doğrusal olarak modellendiğinde aşağıdaki gibidir: 

Ödeme İstekliliğii(zi, ui) = ziβ + ui 

Burada z bağımsız değişkenler vektörünü, β ise tahmin edilecek parametreleri gösterir. 

Şartlı değerlemeler yöntemi altında yer alan çift sınırlı lojistik regresyon iki aşamalı bir prosedürdür. İlk aşamada  

Ai
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Burada (1,1) ilk teklifin ve ikinci teklif edilen fiyatın sırasıyla kabul edildiğini gösterir. (0,1), ilk teklifin 
reddedildiğinde ilk teklife göre daha düşük olan ikinci teklifin kabul edildiğini; (1,0), ilk teklifin kabul edildiğini, 
ilk teklife göre daha yüksek teklinin reddedildiğini gösterir. (0,0) ise her iki teklifinde reddedildiğini gösterir. Bu 
tekliflerin kabul edilme olasılıkları aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
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Her iki teklifinde kabul edilme olasılığı ( ) 
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İlk teklifin kabul edilme olasılığı, ( ) 






 −
−







 −
===

D

U

i

D

i

D

i

D

i
ii

Ae
F

Ae
FII


0, 1obPr 21  

İkinci teklifin kabul edilme olasılığı, ( ) 
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Son teklifin kabul edilme olasılığı, ( ) 
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Elde edilen parametrelerden ödeme istekliliği; 
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değişkenler vektörüne ait parametreleri α ve θ olasılık modelinden elde edilen β nın tahmincileridir.  

Tekliflerin hazırlanmasında ve modelin tahmininde Lopez-Feldman (2013), Wu vd.,(2011) prosedürleri 
izlenmiştir.  

Çizelge1. Modelde kullanılan değişkenler ve tanımları 

Değişkenin Adı 
Ortalama 
Değeri 

Standart 
Sapma 

Değişkenin Tanımı 

Arazi  
 

1,95 
 

0,84 
 

Çiftçinin kullandığı arazi genişliği grubu0,1,2 üç grup 
olarak oluşturulmuştur. 

Gelir 1,9 0,82 
İşletmenin yıllık sağladığı tarımsal gelir üç grup olarak 
oluşturulmuştur. 

İlk Teklif Kabul  0,22 
 

0,414 İlk teklife evet cevabı oranı 

İkinci Teklif Kabul 0,24 
 

0,427 İkinci teklife evet cevabı oranı 

İlk Teklif                     50,40 11,70 
İlk teklif %50 olan devlet desteğinin %30 fazlası 
ile %30 azı arasında rassal belirlenmiştir. 

İkinci Teklif  41,44 10,80 
İlk teklife verilen cevaba gore ilk teklifin %50 fazlası 
ve %50 azı olarak sorulmuştur. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Ankete katılanların yaş aralıklarına bakıldığında verilen cevaplarda ilk sırada %33 ile 56 yaş ve üzeri yer 
almaktadır.  

Çizelge 2. Çiftçilerin Yaş ve Öğrenim Durumları 

Yaş Özellikleri Öğrenim Durumları 

Yaş 
Grupları 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Eğitim 
Özelliği 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

18-35 9 9 İlkokul 58 58 

36-45 27 27 Ortaokul 24 24 

46-55 31 31 Lise 12 12 

56 ve üzeri 33 33 Yüksekokul 5 5 

TOPLAM 100 100 
Okur-yazar değil 1 1 

TOPLAM 100 100 

 

Üreticilerin işlemekte olduğu tarımsal arazi büyüklükleri aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Çiftçilerin arazi varlıkları 

Arazi Kuru Arazi Sulu Arazi Kiralık Arazi  

Arazi Büyüklüğü 
Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

 
 

0 Dekar 48 48 32 32 60 60 

1-25 Dekar 30 30 30 30 15 15 

26-75 Dekar 15 15 28 28 14 14 

76 Dekar Ve Üzeri 7 7 10 10 11 11 

Toplam 100 100 100 100 100 100 

 

Tablo 3’ten görüleceği üzere üreticilerin işgücü özelliklerine bakıldığında ilk sırada %60 ile kendisi yer 
almaktadır. İkinci sırada %25 ile aile ve üçüncü sırada %15 ile dışarıdan işgücü yer almaktadır. Tarım sigortası 
yaptıran üreticiler incelendiğinde %66,7’si 30 kişi kendi, %15,6’sı 7 kişi aile, %17,8’i 8 kişi dışarıdan işgücü 
sağlamaktadır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler incelendiğinde %54,5’i 30 kişi kendi, %32,7 18 kişi 
aile, %12,7’si 7 kişi dışarıdan işgücü sağlamaktadır. 

Çizelge 4. Çiftçilerin İşgücü Varlıkları 

ÜRETİCİLERİN İŞGÜCÜ 
Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Kendi 60 60 

Aile 25 25 

Dışarıdan 15 15 

TOPLAM 100 100 

 

Tablo 4’ten görüleceği üzere ankete katılan üreticilerden81 kişi, %81’i bitkisel ürün sigortasını bilmektedir. 19 
kişi, %19 ise bitkisel ürün sigortasını bilmemektedir. Tarım sigortası yaptıran üreticiler incelendiğinde %100’ü 
tarım sigortası yaptırmayan üreticiler incelendiğinde %65,5’i tarım sigortasını bilmektedir. %35,5’i tarım 
sigortasını bilmemektedirler. 
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Çizelge 5. Tarım sigortasını bilme durumları  

 

Tablo 7’den görüleceği üzere üreticilerin tarım sigortası yaptırmaları durumunda devlet desteğinden haberdar 
olma, tarım sigortası yaptıranların %86,7’si 39 kişi devlet desteği olduğunu bilmektedir. %13,3’ü 6 kişi tarım 
sigortası yaptırması halinde devlet desteği olduğundan haberi yoktur. Tarım sigortası yaptırmayan 
üreticilerin %30,9’u 17 kişi devlet desteği olduğunu bilmektedir. %60,1’i 38 kişi destek olduğundan haberi 
yoktur. Devlet desteği üreticilerin tarım sigortası yaptırmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Devlet desteğinden 
haberi olup sigorta yaptırmayan üreticiler de vardır. 

Çizelge 6. Devlet desteğinden haberdar olma durumu 

DEVLETİN %50 DEVLET 
DESTEĞİNDEN HABERİNİZ 

VAR MI? 

SİGORTA YAPTIRANLAR SİGORTA YAPTIRMAYANLAR TOPLAM 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

EVET 39 86,7 17 30,9 56 56 

HAYIR 6 13,3 38 69,1 44 44 

TOPLAM 45 100 55 100 100 100 

 

Tarım sigortası yaptıran üreticilerin %93,3’ü (42 kişi) herhangi bir birliği üyeliği bulunmaktadır. %6,7’sinin ise (3 
kişi) hiçbir birliğe üyeliği bulunmamaktadır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin %78,2’si herhangi bir birliğe 
üyeliği bulunmaktadır.%21,8’inin (12 kişi) hiçbir birliğe üyeliği bulunmamaktadır (Çizelge 11). Sigorta yaptıran ve 
yaptırmayan üreticiler arasında, herhangi bir Birliğe üye olma parametresi açısından istatiksel olarak farklılık 
bulunduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Sigorta yaptıran üreticiler arasında herhangi bir Birliğe üye olma oranı daha 
yüksek iken, sigorta yaptırmayan üreticilerde bu oranın göreli olarak daha düşük olduğu belirlenmiştir.    

Çizelge 7. Çiftçilerin sigorta yaptırma Üye oldukları birlikler arasındaki ilişki 

ÜYE OLDUĞUNUZ 
BİRLİK VAR MIDIR? 

SİGORTA YAPTIRANLAR SİGORTA YAPTIRMAYANLAR TOPLAM 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

VAR 42 93,3 43 78,2 85 85 

YOK 3 6,7 12 21,8 15 15 

TOPLAM 45 100 55 100 100 100 

Ki-Kare (
2 ) 4,456 p 0,035* 

*, ** sırasıyla p<0,05 ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.  

Üreticilerin karşılaştıkları riskler incelendiğinde %84 ile aşırı yağış, %78 ile su baskını, %63 ile yangın, %13 ile 
kuraklık ve diğer risklerle karşılaştıkları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM SİGORTASI BİLME DURUMLARI 

BİLENLERİN BİLMEYENLERİN TOPLAM 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

81 81 19 19 100 100 
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Çizelge 8. Çiftçilerin karşılaştıkları riskler 

RİSKLER  

SİGORTA YAPTIRANLAR(45) SİGORTA YAPTIRMAYANLAR(55) TOPLAM(100) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Aşırı yağış 37 82,2 47 85,5 84 84 

Su baskını 39 86,7 39 70,9 78 78 

Yangın 30 66,7 33 60 63 63 

Kuraklık 7 15,6 6 10,9 13 13 

Hastalık 4 8,9 5 9,1 9 9 

Diğer 6 13,3 7 12,7 13 13 

 

Çizelge 9. Çiftçilerin Bitkisel Ürün Sigortasında Prim Ödeme İsteklilikleri İncelendiğinde Double Bound Lojistik 
Regreson İçin Sonuçlar 

Değişken Katsayı Std.Sapma P değeri 

Beta 

Arazi 3.895.799 1.057.792 0.047** 

Gelir 3.944.693 .144405 0.043** 

Sabit 2.908.106 5.740.142 0.00** 

Sigma 

Sabit 1.733.678 2.791.912 0,00** 

*, ** sırasıyla p<0,05 ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir 

Çizelge 10. Farklı Arazi Büyüklükleri ve Farklı Gelir Düzeyleri İçin Bitkisel Ürün Sigortasına İlişkin Ödeme 
İsteklilikleri 

 
Prim Ödeme 
İstekliliği(%) 

Ödeme 
İstekliliğinin 

Standart 
Sapması 

Z olasılık 
Değeri 

Alt Güven 
Aralığı 

Üst Güven 
Aralığı 

Bütün Çiftçiler için 34,33 2,60 0,00 28,22 38,44 
En küçük arazi genişliği 
grubu için 

31,41 2,59 0,00 26,33 36,50 

Orta arazi genişliği grubu 
için 

34,48 8,09 0,00 17,614 49,346 

En büyük arazi genişliği 
grubu için 

36,54 15,48 0,02 5,19 65,89 

En düşük Gelir rubu için 27,42 2,59 0,00 22,33 32,5 
Orta Gelir rubu için 33,69 7,88 0,00 16,22 47,15 
En Büyük Gelir Grubu için 37,966 15,16 0,035 5,23 63,69 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada elde edilmiş olan başlıca bulgular ve sistemin daha olumlu olarak işleyebilmesi ve tarımda sigorta 
yaptırmaya yönelik, üreticilerin prim ödeme istekliliğine etki eden faktörler ve olası çözüm önerileri aşağıda 
sunulmuştur:   

Arazi miktarı arttıkça sigorta primi ödeme istekliliği ve sigorta yaptırma oranlarında artış gözlemlenmektedir. 
Üreticilerin birliğe üye olma durumları sigorta yaptırma oranları üzerinde etkilidir. Sigorta hizmeti sağlayan 
kurum ve kuruluşların kampanya ve fırsatları sigorta yaptırma oranını ve prim ödeme istekliliğini etkilemektedir. 
Araştırma sürecinde üreticilerin istekleri doğrultusunda sigorta kapsamının genişletilmesi, sigorta yaptırma 
oranında artış sağlayacaktır. Eğitim programları ve konu hakkında bilgilendirme çalışmaları daha sık 
düzenlenmelidir. Üreticilerin veya sigorta hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşların sigorta sisteminden 
kaynaklanan bazı durumlar karşısında, meydana gelebilecek olumsuzlukları düzenleyebilmek için, 
sözleşmelerde gerekli düzenlemeler, sürekli olarak ve dinamik çerçevede yapılmalıdır.   
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Özet: Türkiye 10.Kalkınma Planı (2014-2018) 02.07.2013 tarihi itibariyle TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu çalışmada bu planda belirlenen projeksiyonlardan birisi olan tarımsal alandaki hedeflerin, Avrupa Ortak Tarım 
Politikasının hedefleri ile örtüşüp örtüşmediği, aradan geçen süre zarfında belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığının 
tespiti ve dolayısıyla da planın etkinliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Buradan hareketle planın 5488 sayılı Tarım 
Kanunuyla ana hatları belirlenen tarımsal politika amaçları ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde 
uygunluğun da irdelenmiştir. Bu anlamda OTP hedefleri olan, sürdürülebilir gıda üretimi, doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi ve kırsal alanların dengeli gelişimi önceliklerinin plandaki yansımalarına da değinilmiştir. Bu amaçlar için literatür 
tarama çalışması yapılarak istatistiki verilerden yararlanılmış, bulgulara dayalı olarak plan hedeflerinin tutturulması yönünde 
ihtiyaç duyulacak değişikliklere ilişkin öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planı, Tarım politikası, AB 

Turkey's 10th Youth Policy And The European Union Common Agriculture Policy 
Targets 

Abstract: Turkey's 10th Round of the Plan (2014-2018) was approved by the TGNA on 02.07.2013 and entered into force. In 
this study, it is aimed to determine whether the objectives in the agricultural area, which is one of the projections specified 
in this plan, correspond to the objectives of the European Common Agricultural Policy, how close to the targets determined 
during the period and hence the effectiveness of the plan. From this point of view, the plan has also examined the 
appropriateness of the agricultural policy objectives outlined in Agricultural Law No. 5488 and the European Union 
Common Agricultural Policies. In this sense, the OTP targets, the sustainable food production, the sustainable management 
of natural resources, and the balanced development of rural areas, have also been highlighted. For these purposes, a 
literature review study was conducted and statistical data was used. Proposals were made for changes needed to meet plan 
goals based on findings. 

Keywords: Development Plan, Agricultural Policy, EU  

1. Giriş 

Türkiye Tarım Politikasının amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve 
biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin 
güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi,kırsal kalkınmayla birlikte 
tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmektir (5488 Sayılı Tarım Kanunu 4.madde). 

Avrupa Birliği ülkeleri tarım politikası ile Türkiye’nin tarım politikasını karşılaştırmak, 

AB ülkelerinin en büyük ticari ortak olması, ülkeye önemli miktarda yatırım sağlaması ve içlerinde ciddi oranda 
Türk vatandaşı yaşamasından ve üyelik başvurusu yapılan 1959 yılından bu güne kadar geçen sürece odaklı, 
özellikle de 1 Ocak 1996’dan itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması açısından oldukça önemlidir. 

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve gelişim sürecine bakıldığında; 

1950’lilerde Avrupa tarımında yaşanan sorunların başında gelen gıda güvencesi ve gelir yetersizliği, topluluğun 
ilk ortak politika alanlarından birinin tarım olmasını sağlamıştır. 
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Topluluğu kuran Roma anlaşmasının 39.maddesine göre; 1962 ‘de tek pazar, ortak mali sorumluluk ve topluluk 
tercihi ilkeleri çerçevesinde uygulamaya konulan Ortak Tarım Politika (OTP)sının temel amaçları; 

➢ Teknik ilerleme ve tarımsal üretimin rasyonel gelişimini üretim faktörlerinin, özellikle işgücününün en 
iyi biçimde kullanımı ile tarımda verimliliği yükseltmek, 

➢ Tarım nüfusunun gelirini artırarak adil yaşam standardına kavuşmasını sağlamak, 

➢ Piyasalara istikrar kazandırarak ürün arzını güvence altına almak ve ürünlerin tüketiciye makul 
fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, olarak belirlenmiştir. 

Ancak, benimsenen korumacı politikalar 3.ülkelerin tepkisine yol açmış, ürün fazlası sorunu,  Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması  ( 1995’itibariyle  Dünya Ticaret Örgütü oldu-DTÖ) nezdinde gerçekleştirilen çok 
taraflı ticaret görüşmeleri ve Topluluğun genişleme süreci doğrultusunda 1988 yılında OTP reform dalgası 
başlamıştır.  

1992’de MacSharry planıyla üretim fazlalığının  önüne  geçmek  ve  tarımsal piyasa dengesi için destek 
fiyatlarında indirime gidilse telafi için doğrudan gelir desteği devreye alınmıştır.  

OTP’nin günümüzdeki 2 sütunlu üretim destekleri ve kırsal kalkınma  (gelir çeşitlendir- 

me,üretici örgütleme ve genç çiftçi destekleri, tarım-çevre tedbiri) Gündem 2000 reform paketiyle (Berlin 1999  
kararıyla) doğrudan gelir destek payının artırılması, yani DTÖ kırmızı kutu desteklerinin mavi kutu desteklerine 
aktarılması için plan zorunluluğu öne çıkarılmıştır. 

2003’de ise Avrupa tarımının küresel piyasalarda rekabet gücünün artırılması,  çevresel unsurların korunması, 
kırsal alanın gelişmesi için çiftçilere sağlanan desteklerin üretim karar ve miktarına etkisini bertaraf etmek üzere 
Tek Ödeme Planı devreye alınarak AB mevzuatının  ve  iyi  tarım  ve  çevre  uygulamalarının  gerekliliklerinin  
karşılanması  koşulu (çevre, hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığı ve bitki sağlığı) getirilmiştir. 

2008’de AB ülkelerinin Tarım Bakanları, OTP’ye işlerlik kazandırmak için sağlık taraması süreci mutabakatı 
sağlamış, böylece üretim odaklı destekleme modelinden üretici odaklıya yönelinmiştir. Doğrudan gelir desteği 
ile kırsal kalkınma harcamalarına fon aktarımı ivme kazanmıştır. Üretim ile ilgili olarak1988’den itibaren 
uygulanan  arazilerin  boş  bırakılması  sistemine  son  verilmiştir. AB  bütçesinin büyük  bir  bölümünü oluşturan      

OTP’de Avrupa  2020  Stratejisiyle doğrudan  ödemelerin yeniden düzenlenmesi,  OTP’nin  çevre  ve  iklim  
değişikliği, ödemelerin DTÖ yeşil kutu(greenbox) uygunluğu kırsal  kalkınma  stratejisinin  öncelik  kazanması  
gibi  birçok  konuda  yenilikler öngörmektedir. 

AB Tarım Bakanları Konseyince benimsenen yeni anlaşmaya ait tüzükler Avrupa Parlamentosunca 20 Aralık 
2013’de onaylanmıştır. 

Böylece; Sürdürülebilir gıda üretimi, Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal alanların dengeli gelişimi 
amaçları çerçevesinde ve Tek Pazar (Ürünlerinin serbest dolaşımı) Mali Dayanışma (Harcamaların ortaklaşa 
üstlenilmesi) ve Topluluk Tercihi İlkeleri (Birlik  ürünleri önceliği)ile  2013-2020 yılları politikaları  yürürlüğe 
konulmuştur(Anonim, 2012). 

OTP amaçlarıyla, Türkiye’nin 2014-2018 tarihlerini kapsayan 10.Kalkınma Planıyla ortaya konulan amaç, hedef 
ve politikalar açısından irdelendiğinde; 

➢ Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, 
örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretimle uluslararası rekabet gücünü artırmış, 
doğal kaynakları sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması, yeterli gelirli işletme büyüklüğü 
temelinde tarımsal işletmelerin etkinliklerinin artırılması, çok sayıda ve dağınık parsellerden oluşan 
tarım işletmelerinde bütünlüğün sağlanması, arazi parçalanmasının önüne geçilmesi, 

➢ Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, tarımsal desteklerin, tarım havzaları bazında, sosyal 
amaçlı ve üretim odaklı olarak ve ürün deseni ve su potansiyeli uyumu göze- tilerek ve sertifikalı 
üretim yöntemlerine önem verilerek düzenlenmesi,talebe uygun nitelik ve nicelikteki ürün ihracatı için 
üretim aşamasını dikkate alan destek programları uygulanması,  

➢ Gıda güvenliği için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, 
üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, tarımsal bilgi sistemleri ve yayım 
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konularına önem verilmesi,tarım ve gıda işletmelerinin güvenilir üretim için hijyen mevzuatına uyumu 
süreci, sektörde çevre duyarlılığı gözetilmesi, 

➢ Su ürünleri yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirliğin gözetilmesi,ormanların ekonomik, sosyal ve 
ekolojik fonksiyonlarını gözeten bir planlama anlayışı benimsenmesi gibi konuların OTP politikasına 
uygun olarak belirlendiği görülmektedir. 

Kırsal Kalkınmada ise; Kırsal kesimde asgari refah düzeyinin sağlanması,iş ve yaşam koşullarının bulunulan 
yörede iyileştirilerek kırsal ekonomi ve istihdamın güçlendirilmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması, AB ve 
ulusal kaynaklar arasında hedef birliği sağlanması, iklim değişikliği, gıda fiyatı dalgalanmalarının önlenmesi için 
uluslararası ve bölgesel işbirliği, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması, gibi 
durumlar planın teori anlamında OTP ile örtüştüğünü göstermektedir (Anonim,2013). 

Bu çıkarımlar sonucunda çalışmanın amacı; OTP ile 10.Kalkınma Planının tarımsal istihdam, GSYH içerisinde 
tarımın payı ve büyüme oranı,tarımsal dış ticaret, arazi kullanımı ve toplulaştırma, tarımsal üretim ve 
makinalaşma, gıda güvenliği,tarımsal eğitim ve yayım, çevre ve kırsal kalkınma konularının plan doğrultusunda 
karşılaştırılmasıdır. 

2. Materyal Ve Yöntem 

Bu çalışmanın materyalleri Avrupa Birliği ortak tarım bilgilerini içeren AB ve Türkiye’deki yayınları, TÜİK ve diğer 
AB istatistik kurumları istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarına ait yayınlar-özellikle Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı- verileri ile tarımsal alandaki makale yazarlarının yayınlarıdır. 

Yöntem ise öncelikle 10.Kalkınma planı öncesi verilerin ortaya konulması, sonrasında planın onayından itibaren 
ulaşılan verilerin belirlenmesi ve bu bilgilerin ilgili maddeleriyle karşılaştırılarak planın etkinliğinin ortaya 
konulması şeklindedir.Bu amaç için geniş bir tarama ile gerekli kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. AB ülkelerinin 
durumu ile kıyaslamalar yapılarak,sonuç ve diğer bölümlerde planın OTP politikası ile uygunluğu, hedeflerle ilgili 
durumu ve bunlara ulaşmada alınması gereken tedbirler konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Kalkınma Planında konulan hedefler çerçevesinde AB kriterleri ve Türkiye rakamlarını değerlendirdiğimizde  
2012 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun % 22,7’si belde ve köylerde yaşadığı görülmektedir.6360 Sayılı Yasayla 
idari bölünüş değişiklikleri ile belde ve köy tanımları değişmiş ve 2016 yılı itibari ile belde ve köylerde 
yaşayanlar %7,7 olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1).Ancak hala yoğun bir nüfus geçimini tarımdan 
sağlamaktadır. 

Tablo 1.Yıllara Göre İl/İlçe Merkezleri ve Belde/Köyler Nüfusu 

Yıl 
Toplam 
Nüfus 

İl ve ilçe 
Merkezleri 

Belde ve 
Köyler 

İl ve ilçe 
Merkezleri(%) 

Belde ve 
Köyler(%) 

2012 75 627 384 58 448431 17 178 953 77,3 22,7 
2013 76 667 864 70 034 413 6 633 451 91,3 8,7 
2014 77 695 904 71 286 182 6 409 722 91,8 8,2 
2015 78 741 053 72 523 134 6 217 919 92,1 7,9 
2016 79 814 871 73 671 748 6 143 123 92,3 7,7 
Kaynak:  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2012-2016 

Tablo 2’ye göre 2014’de Türkiye’de tarımın toplam istihdamdaki payı % 21,1 iken, Almanya’da % 1,3, 
Fransa’da % 2,8 ve Romanya’da% 25,4 dür (Anonim,2014a). 

Tablo 2.Tarım Sektöründe İstihdamOranı(%) 

 
Kaynak : TÜİK, 2014 

 

 

    YIL

Avusturya Almanya Fransa Yunanistan Hollanda Romanya Türkiye

2013 4 1,3 3 13,3 1,8 26,2 23,6

2014 4,3 1,3 2,8 13 2 25,4 21,1

                                           ÜLKE ADI
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10. Kalkınma planında tarım sektörünün toplam istihdam içerisindeki payının % 21,9’a gerilemesi 
hedeflenmektedir(Anonim, 2013).2015 yılı itibariyle ülkede toplam iş gücü 26.621 milyon olup,tarımsal işgücü 
5.483 milyondur.Aynı yıl toplam istihdam içindeki tarımsal pay % 20,6 ‘dır (Anonim,2015a).2016 Ekim ayı tarım 
sektöründe istihdam %19,5 olmuştur (Anonim,2017).Tablo 3’de GSYH içinde tarım sektörünün payı ise 2015 
yılında % 6,9 olarak gerçekleşmiştir.Bu oran Almanya’da % 0,6 iken, Romanya’da % 4,8’ dir.GSYH içerisinde 
tarım sektörünün payının  plan sonunda % 6,8 olması hedeflenmektedir(Anonim,2015a). 

Tablo 3.Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçinde Tarım Sektörünün Payı (%) 

Yıl                    Ülke Adı 

  Avusturya Almanya Fransa Yunanistan Hollanda Romanya Türkiye 

2013 1,4 0,9 1,6 3,6 1,9 6,1 6,7 
2014 1,4 0,8 1,7 3,7 1,8 5,3 6,6 
2015 1,3 0,6 1,7 4,1 1,8 4,8 6,9 
Kaynak: TÜİK,2015 

Tablo 4’e göre büyümenin önce azaldığı, sonra ,2015’de % 9,1 yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 4. Ülkelere Göre Tarım Sektörü Büyüme Oranı (%)    

 Yıl Avusturya Almanya Fransa Yunanistan Hollanda Romanya Türkiye 

2013 2,4 4 -1,9 -7 0,5 33,7 2,3 
2014 2,3 -12,5 13,2 4,1 4,3 4,3 0,6 
2015 0,4 -3,2 -4,4 -0,2 -2,7 -9,7 9,1 

Kaynak: TÜİK,2015  

Ancak, Birlik ülkeleri sanayi ve hizmet sektörüne daha çok önem vermektedirler.Nitekim Tablo 5’de 
Almanya’nın tarım sektöründe % -3,2 büyürken,sanayide % 1,3 ve hizmette % 1,7 büyüdüğü 
görülmektedir.Romanya ise tarımda % -9,7,sanayide % 6,6 hizmet sektöründe % 3,2 büyüme ile tarım 
ülkesinden sanayi ülkesi konumuna ilerlemektedir(Anonim,2015a). 

Tablo 5. Sanayi ve Hizmet Sektörü Büyüme Oranı (%)    

Yıl Ülke Adı Sanayi Sektörü Hizmet Sektörü 

2015 Almanya 1,3 1,7 
2015 Romanya 6,6 3,2 

Kaynak: TÜİK,2015 

Tablo 6’da tarımın büyüme ve gelişmeye katkısı gösterilmekte ve 2018’de bu katkının % 6,8 olması 
hedeflenmektedir.Ortalama hedef % 7,2 olarak belirlenmiştir(Anonim, 2013). 

Tablo 6. Büyüme ve Gelişme ve Hedefleri. Katma Değer % (Cari,GSYH’ye oranı) 

Tarım 2012 2013 2018 2014-2018 

 7,9 7,7 6,8 7,2 

Kaynak:2012,2013 TÜİK,2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı. 

3.1. Tarımsal Dış Ticaret  

Tablo 7’ye göre;Türkiye’nin 2014’de tarım ve gıda ürünleri ihracatı 18 Milyar $, ithalatı 12,4 Milyar $,dış ticaret 
dengesi 5,6Milyar $’dır.2015’de ise ihracat16,8 Milyar $, İthalat 11,2 Milyar $, dış ticaret dengesi 5,6 Milyar 
$ olarak gerçekleşmiştir(Anonim 2016a). 

Tablo 7.Yıllar İtibariyle Tarımsal Dış Ticaret 

 Yıllar İhracat(Milyon $) İthalat(Milyon $) Denge(Milyon $) 

2013 16.977 11.200 5.777 

2014 17.995 12.418 5.557 

2015 16.995 11.244 5.555 

Kaynak: TÜİK, 2015. 
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3.2. Tarımda Arazi Kullanımı  

Tablo 8’de görüldüğü gibi Türkiye’de 2013 yılı itibariyle toplam tarımsal arazi 38.423 bin ha.dır.Bunun %40,63’ü 
ekilen arazi,%38’i çayır ve meralar, %10,7’si nadasa bırakılan, %8,41’i meyve bahçesi, %2,1’i sebze 
bahçelerinden oluşmaktadır.2015 yılında ise 38.551 bin ha.tarımsal arazi mevcut olup, 2013- 2015 yılları verileri 
arası plan öncesi ve evresi farklı gözükmemektedir.Arazilerin boş bırakılmasına AB,2008’de son vermiş olmasına 
rağmen Türkiye’de plan öncesi ve sonrasında nadas işlemine son verilmemiştir( Anonim,2016b). 

Tablo 8.Yıllar İtibariyle Tarım Alanları (Bin Hektar) 

Yıllar 
  Toplam  

Tarım Alanı 
(Ha) 

Tahıl ve Diğer 
Bitkisel Ürün  

Sebze 
Bahçeleri  

 

Meyve vb. 
Bitki  

Süs Bitkileri 
Çayır ve 

Mera  
Ekilen Nadas 

2013 38 423 15613 4148     808    3232      5     14 617 

2014 38 558 15782 4108     804    3243      5     14 617 

2015 38 551 15723 4114     809    3284      5     14 617 

Kaynak: TÜİK,2016 

AB-28'de kullanılan tarım alanının (174.351 ha) % 59,8'i ekilebilir arazidir.Şekil 1’e göre bunun % 50’ye yakını 4 
devletçe kullanmaktadır.Fransa AB-28 toplamının % 15.9'u, İspanya % 13,4, Birleşik Krallık % 9,8 ve Almanya % 
9,6. Polonya,Romanya ve İtalya bir arada yaklaşık ¼ % 22,7’lik alanı, % 28,6'sını ise diğer 21 AB üyesi devlet 
kullanmaktadır. Bu ülkelerin her biri en fazla %3 oranında tarım alanı kullanmaktadır(Anonim, 2015b). 

 
Şekil 1.Kullanılan Tarım Alanı 2013 

Kaynak:Eurostat, 2017 

3.3. Arazi Toplulaştırması 

Türkiye’de etkin ve ekonomik arazi kullanımını tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı yapısı olumsuz 
etkilemektedir. Toplam işletme sayısı 2015’de 3.076.649 olup,ortalama 4-5 parçalı arazide,184.348. 224 dekar 
alanda faaliyet göstermektedir.Planla birlikte toplulaştırma hız kazanmış ve 2015 itibariyle 4,6 Milyon hektar 
arazi toplulaştırması yapılmıştır(Tablo 9) 

Tablo 9. Arazi Toplulaştırma(Kümülatif Milyon ha) 

2012 2013 2015 2018 

3,2 4,2 4,6 8 
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 

Tarım arazilerinin daha etkin kullanımı için yapılan düzenleme sonucu, dağılmış arazilerin modern işletmecilik 
esaslarına göre birleştirilmesi, tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve toprak ıslahının yapılması 
çalışmaları devam etmektedir (Anonim, 2016a). 

3.4. Tarımsal Üretim 

3.4.1. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretimi 

Tablo 10’a göre; Türkiye’de 2013 rakamlarına göre toplam 22.050.000 ton Buğday, 5.900.000 ton  Mısır, 
2.250.000 ton Pamuk,1.523.000 ton Ayçiçeği üretimi yapılmıştır (Anonim,2015c). 2012-2013 piyasa döneminde 
en yüksek yeterlilik derecesi %122,4 ile kırmızı mercimekte olup, yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama 
derecesi %93,1’dir. 
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Tablo 10. Tahıllar ve Diğer Ürünlerin Üretim Miktarları (Seçilmiş Ürünlerde-Ton) 

Yıl  Buğday Arpa Mısır Ayçiceği   Pamuk Şekerpancarı 

2013 22 050 000 7 900 000 5 900 000 1 523 000 2 250 000 16 488 590 
2014 19 000 000 6 300 000 5 950 000 1 637 900 2 350 000 16 743 045 
2015 22 600 000 8 000 000 6 400 000 1 680 700 2 050 000 16 022 783 

Kaynak: TUİK,2015 

 
Şekil 2. Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri, 2012-2013 

Kaynak: TÜİK, 2014 

Şekil 2’ye göre tahıl üretiminde payı en büyük olan buğdayın yeterliliği %98, iç talebin çoğu ithalatla karşılanan 
ürünlerden ayçiçeğinin %52,5, soyanın  %9,3’tür. (Anonim, 2014b). 

Şekil 3’e göre; 2015’de Buğday üretimi 22.600.000 ton, Mısır 6.400.000 ton, Ayçiçeği 1.680.700 ton, Pamuk ise 
2.050.000 tondur.Yeterlik ise en çok %101,4 ile Pamuk (çiğit)’de gerçekleşmiştir.Yurt içi üretimin yurt içi talebi 
karşılama derecesi %86,4 olmuştur.Kendine yeterlik açısından üretimi az olan Mısır’daki %8,5 ve 
Ayçiçeğin’deki % 10,3 artış yetersizdir. 

 
Şekil 3.Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri, 2014-2015 

Kaynak: TÜİK, 2016 

3.4.2. Sebze ve Meyve Üretimi  

Türkiye’nin sebzede uluslararası kalite ve standartlara uyum sağlayamamasından dolayı dış ticarette daralmalar 
olmuştur.Tablo11’de 2013-2015 yılı verileri karşılaştırıldığında domates üretiminde % 7 , Hıyar’da %4 
artış,Soğan’da % 1 azalış meydana gelmiştir(Anonim,2015d). 

Tablo 11. Yıllar İtibariyle Bazı Sebzelerde Üretim Miktarları (Ton)  

   Yıl Domates Hıyar Kavun Karpuz Soğan (kuru) 

2013    11 820 000    1 754 613    1 699 550    3 887 324    1 904 846 
2014    11 850 000    1 780 472    1 707 302    3 885 617    1 790 000 
2015    12 615 000    1 822 636    1 719 620    3 918 558    1 879 189 

Kaynak: TUİK,2015  

Türkiye’nin Havza Bazlı Destekleme Modeli ‘kapsamına 2016 sonu itibariyle Soğan ve Patatesin alınmasıyla 
desteklenen ürün sayısı 21 adet olmuştur. Fiyatın veri kabul edilerek ertesi yıl fazla ekilen ve fiyatı düşerek 
üreticiye zarar ettiren özellikle soğan üretiminin  planlanmasına olanak sağlamaktadırç. (Anonim 2016d).  Şekil 
4’e göre,sebze ürünlerinde, 2012-2013 döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi %106,6 
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dır.Sebze arzının sadece %6,4’ü ihraç edilmiştir.Taze soğan %112,1 ile en yüksek yeterlilik derecesine 
sahipken,Domates  yeterliliği %111,2 , hıyar %108,6  olmuştur (Anonim 2014c). 

 
Şekil 4. Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri,2012-2013 

Kaynak :TÜİK,2014 

Şekil 5’e göre Toplam sebze ürünlerinde, 2014-2015 piyasa dönemi yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama 
derecesi %106,7 olarak gerçekleşmiştir.Toplam sebze arzının sadece %6,6’lık bölümü ihraç edilebilmiştir.Taze 
soğan %126,2 ile en yüksek yeterlilik derecesine sahip olmuştur.Domatesin yeterlilik derecesi ise %110,8’dir 
(Anonim,2016e). 

 
Şekil 5. Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri %, 2014-2015 

Kaynak:TÜİK,2016 

Türkiye’nin rekabet üstünlüğü ve AB ülkelerine yapılan meyve ihracatının artması üretimi olumlu 
etkilemiştir.Tablo 12’de de görüldüğü gibi plan öncesi 2013 yılı ve plan devresi 2015’de zeytin üretimi %1,4, çay 
üretimi % 12,45 artış göstermiştir.Elma üretimi % -19, üzüm üretimi ise % -9 oranında azalış 
göstermiştir(Anonim,2016f). 

Tablo 12. Yıllar İtibariyle Bazı Meyvelerde Üretim Miktarları (Ton) 

 Yıllar Üzüm Elma Zeytin Portakal Fındık Çay 

2013    4 011 409    3 128 450    1 676 000    1 781 258     549 000    1 180 000 

2014    4 175 356    2 480 444    1 768 000    1 779 675     450 000    1 266 311 

2015    3 650 000    2 569 759    1 700 000    1 816 798     646 000    1 327 934 
 

Kaynak: TÜİK,2014 

Şekil 6’ya göre sert kabuklu meyveler kendine yeterli miktarda üretilmiştir.2012-2013 piyasa döneminde en 
yüksek yeterlilik derecesi %699,2 oranı ile fındıkta gerçekleşmiştir. Turunçgiller ve diğerlerinde de kendine 
yeterlik düzeyi oldukça yüksek olmuştur.Muz’da ise yeterlilik derecesi %45,7, çayın yeterliliği 
ise  %99,3’tür(Anonim,2014d). 
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Şekil 6. Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri, 2012-2013  

Kaynak: TÜİK,2014 

Şekil 7’de görüldüğü gibi, sert kabuklu meyvelerde, 2014-2015 piyasa döneminde de tüm ürünler kendine 
yeterli olup,en yüksek yeterlilik derecesi %523 ile fındıkta olmuştur.Muz üretimi ise % 53,2 olarak 
gerçekleşmiştir(Anonim,2016g.) 

 
Şekil 7. Seçilmiş ürünlerin yeterlilik dereceleri, 2014-2015  

Kaynak: TÜİK,2016 

3.4.3. Su Ürünleri 

AB Ortak Balıkçılık Politikası, avlama kotasıyla canlı deniz kaynaklarını korumayı, çevresel etkileri azaltmayı, su 
ürünleri yetiştiriciliğine desteği amaçlamaktadır. Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkeleri arasında 7. 
sıradan 1. sıraya yükselmiştir. Yetiştiricilik üretimi 240.334.000 ton, avcılıkla üretim ise 431.907.000 
tondur.2014 itibariyle ihracat değeri 676 milyon dolar olup, ihracatın %70’lik kısmı AB’ye yapılmaktadır. Toplam 
üretim 2015’de önceki yıla göre %25,1 artarak 672.241.000 ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim,2016m). 

3.4.4. Hayvansal Ürünler  

Türkiye’de tablo 13 ‘de 2013 plan öncesi durum ile 2015 plan evresinde sığır grubu canlı hayvan miktarı % 3 
civarında azalmış, küçükbaşta ise artmıştır(Anonim,2016h). 

Tablo 13. Hayvansal ÜretimCanlı Hayvan Sayısı(Baş) 

Yıllar Sığır Koyun Keçi Toplam 

2013 14 415 257 29 284 247 9 225 548 52 925 052 
2014 14 223 109 31 140 244 10 344 936 55 708 289 
2015 13 994 071 31 507 934 10 416 166 55 918 171 

Kaynak: TÜİK,2016 

Grafik 1’e göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %3,6 artarken küçükbaş hayvan sayısı ise %7,6 
artmıştır.2013 yılsonu itibariyle sığır sayısı 14 milyon 415 bin baş, koyun sayısı 29.284.000 baş, keçi sayısı ise 
9.226.000 baştır. Et tavuğu sayısı %5 artışla 177 milyon, yumurta tavuğu ise %4,8 artışla 89 milyon adet 
olmuştur (Anonim, 2014e). 
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Grafik 1.Hayvan Sayıları, 2012-2013 

Kaynak: TÜİK,2014 

Grafik 2’ye göre 2016 Haziranında büyükbaş hayvan 14.324.000 baş, küçükbaş hayvan ise 44.034.000 
baştır.Kümes hayvanı  ise 323 milyon adet olmuştur (Anonim, 2016k). 

Toplam süt üretimi, 2013 yılında bir önceki yıla göre % 4,7 artarak 18 milyon ton olmuştur. Ticari süt 
işletmelerince 2013 Temmuz’da toplanan inek sütü 675.451 ton(Anonim 2013b) iken ,2016 yani plan dönemi 
içerisinde toplanan inek sütü ise 837.800 tondur. Miktar önceki yıl aynı döneme göre (Mayıs) %3 daha 
azdır(Anonim 2016l). 

Türkiye’de 1-5 adet hayvanlı işletme 701.000’dir ve bu tüm işletmelerin % 56’sıdır. Süt verimi işletme küçüklüğü 
nedeniyle düşüktür. Almanya’da inek başına yıllık verim 5,5 ton, Yunanistan’da 3,75 ton, İsveç’te 7 ton, 
Türkiye’de ise 2,9 tondur. 2013 plan öncesinde ve 2015 plan döneminde süt verimi AB ülkelerinin çok 
gerisindedir (Anonim,2015e). 

 
Grafik 2.Hayvan sayıları, Haziran 2016 

Kaynak: TÜİK,2016 

3.5. Tarımda Makine Kullanımı 

Planda tarımda teknolojiyle ekonomik optimizasyonu ve birim alanda verimliliği artırma hedeflenmektedir. 
Tablo 14’de Türkiye’de son 3 yıldaki traktör ve biçerdöver sayıları verilmiştir. Buna göre plan döneminden önce 
2013 yılındaki mevcut traktör sayısı 2015 plan döneminde %4, Biçerdöver ise % 3 civarında artmıştır(Anonim, 
2015f).Son belirlenen sayıya göre ise Türkiye’ de traktör sayısı Aralık 2016 itibariyle de 1 milyon 765 bin 764 
adede ulaşmıştır(Anonim,2016n).AB’nin en gelişmiş ülkesi Almanya da ise traktör sayısı 2013 yılında 
1.869.910,2014 de 1.897.174 ve2015’de 1.922.668 adet olmuştur(Anonim,2015g). 

Türkiye’de plan öncesi dönem ile plan evresi içinde ( 2015) büyük fark görülmemekte ancak,2016 yılında ise 
planın teknoloji ilerleme hedefine yaklaşılmaktadır.Gelişmekte olan ülkelerde genellikle makine parkının hızlı 
artışı gelişmiş ülkelerin doymuşluğu nedeniyle, Türkiye’nin makine parkı artış hızı AB ülkelerinin traktör parkı 
hızından daha fazla olmuştur. 

Tablo 14.Tarımsal Alet ve Makine Sayıları (Seçilmiş Maddelerde-Adet) 

Yıllar Traktör sayısı Biçerdöver sayısı 

2013 1 213 560 15 486 
2014 1 243 300 15 899 
2015 1 260 358 15 998 

Kaynak: TÜİK,2015 
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3.6. Gıda Güvenliği 

2013 yılı Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde, Türkiye 105 ülke arasından 36’ncı sırada yer alırken, 2016 yılı 
Küresel Gıda Güvenliği Endeksi’nde ise puanı azalarak, 113 ülke içinde 45. Sıraya gerilemiştir (Anonim,2016p). 
Güvenilir gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme amacıyla ekmek,peynir, salça, zeytin gibi bazı gıdalarda tuzun 
azaltılması, katkı maddesi yasaklanması gibi tedbirler plan döneminde (2015) hayata geçmeye başlamıştır.2014 
yılında ise 658.000 civarındaki işletmenin denetim sayısı 600.924 tür.2015 yılında ise 5.151 gıda denetçisi ile 
735.000 adet denetim yapılmıştır (Tablo 15). 2015’de GDO analizi yapabilen laboratuvar 45 adede 
ulaşmıştır.2016 yılında ise denetim sayısı 889.900 adettir (Anonim,2016a) 

Plan öncesi ve plan döneminde yapılan denetimler rutin,şikâyet vb.tüm alanları kapsadığından dolayı 
denetimler yetersiz kalmıştır. 

İşletmelerin daha sık denetlenmesinin gerekliliği AB müktesebatı açısından da ülkenin kendi güvenliği açısından 
da yadsınamaz bir gerçektir. 

Tablo 15. Yıllar İtibariyle Denetimler 

Destek Konusu 2013 2014 2015 

Gıda Denetçisi Sayısı 4.635 5.065 5.151 

Gıda Denetim Sayısı 514.000 600.924 734.862 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,2016 

Nüfus bakımından Türkiye ile benzer olan Almanya’da gıda denetimi birimi 430’dur. Ülkede 730.000 gıda 
işletmesi bulunmakta ve yılda yaklaşık 1.000.000 işletme ziyaret edilerek ortalama 400.000 numune 
alınmaktadır (Yıldırım,2014). 

3.7. Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalışmaları 

Çiftçilerin bilgi ihtiyacının karşılanması, teknik ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi için 2015 yılında 62.624 
eğitim faaliyetinde 709.954 çiftçiye bakanlıkça eğitim verilmiş, tarımsal kooperatifçilik hakkında yönetici ve 
çiftçilerden 8.865 kişi eğitilmiştir. 2003-2015 yılları arasında 796 Bin eğitim faaliyetinde14 Milyon çiftçiye eğitim 
verilmiştir.45 ilde 30 araştırma enstitüsü işbirliğiyle 42 adet tarımsal yayım projesi uygulanmıştır.Ayrıca 6.253 
eğitimde 71.296 kadın çiftçiye de eğitim verilmiştir.Tarladan sofraya güvenilir gıda arzı için Sertifikalı Tarım 
Danışmanlığı uygulaması başlatılmıştır (Anonim, 2016a). 

OTP Reformu, tarımsal desteklerden faydalanmak için çiftçilerin uyacağı standartları belirten Çapraz Uyum 
Sisteminin (ÇDS) hayata geçirilmesi üyelere zorunlu tutulmuş,aday ülkelerin de katılım öncesinde sisteme dahil 
olması beklenmiştir. Ancak,gerek plan öncesinde gerekse sonrasında Türkiye tarafından bu yönde bir adım 
atılmamıştır (Gülkök,2015). 

3.8. Ormanlık Alanlar  

Türkiye,78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Plan öncesinde 2012 
verilerine göre ülke ormanlık alanı 21,7 milyon ha’dır.Bu ise,ülkenin %27,7’sidir.2015 yılı itibarıyla yapılan 
tespitlere göre ormanlık alan miktarı ağaçsız orman alanları hariç 22,3 milyon hektar olarak ülkenin %28,6’sını 
kaplamaktadır (Anonim,2015h). 

 
Şekil 8.2012-2015 Yılı Türkiye’de Ormanlık Alanın Ülke Genel Alanına Oranı 

Kaynak:OGM,2015 

AB ülkelerinin 2015’deki orman alanları toplam yüzölçümleri içerisinde; Avusturya        % 46,8, Belçika %  22,6, 
Fransa % 31, Almanya % 32,7, Yunanistan % 31,5, Romanya % 29,8, Hollanda % 11,2 miktarda alanı 
kaplamaktadır (Anonim,2015k). 
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Ormanlık alanlar plan öncesi ve sonraki dönemde AB’e ile yaklaşık olarak aynıdır.Plan öncesindeki 3 Milyon ha 
ağaçlandırma ve plan dönemindeki çalışmalarla orman alanları artırmış olup,plan sonuna kadar 3,70 milyon 
ha.ağaçlandırma hedeflenmektedir (Anonim,2016r). 

3.9. Tarımsal Çevre ve İklim 

Türkiye İklim değişikliği Stratejik planlaması ile ilgili, Avrupa Birliği’nin ‘2030 İklim ve Enerji Politikaları 98 
Çerçevesi’ ile uyumlu bir ulusal strateji henüz kabul etmemiştir.Plan öncesi ve plan döneminde çevreyle ilgili 
olarak özellikle atık yönetiminde ve atık su arıtma kapasite artırılmasında ilerleme kaydedilmişse de atık 
yönetimi ve kirlenme önlemi almada zayıf kalmıştır.Atık yönetimi, endüstriyel kirlenme,su ile ilgili direktiflere 
uyum tamamlaması ve çevresel etki değerlendirme mevzuatı uygulanması, iklim ile ilgili eylemlerin 
şeffaflaşması önemli iken iklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması ancak Nisan 2016’da imzalanmıştır. 

3.10. Tarım Havzalarına Yönelik Çalışmalar 

Tarım Havzaları Geliştirme Projesi kapsamında; 2013 yılı itibariyle 190 Adet Tarım Alt Havzasında il ve ilçe bazlı 
“Ürün Deseni” belirleme çalışmalarına başlanmış,2013’de 23 ilde, 2014’de 28 ilde ve 2015’de 30 ilde olmak 
üzere 81 ilde alt havza bazında ürün deseni belirlenmiştir.Plan döneminden önce başlayan çalışmalar plan 
döneminde de kayda değer ölçüde ilerleme kaydetmiştir.Havza bazlı üretimde toplam 21 ürün belirlenerek 
üretim yönetimi noktasında ciddi adımlar atılmıştır(Anonim,2016a) 

3.11. Kırsal Kalkınma 

Kırsal alan gelir düzeyinin yükseltilmesi ve tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonu için küçük ve orta ölçekli 
işletme desteklenmesi kırsal kalkınma amaçlarının başında gelmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
Kalkınma Programının ilkinde (IPARD-I) tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına %50-65 arasında kadın ve genç 
pozitif ayrımcılığıyla hibe desteği sağlanmaktadır.IPARD-II ‘de ise mevcut desteklere ilaveten yeni alanlar 
programa alınmış ve hibe oranları artırılmıştır. 

Türkiye, uluslararası normlarda tohum üretim ve sertifikasyon sistemine ulaşmıştır. Kaliteli ve ihracat 
potansiyeli yüksek meyve üretimini artırmak amacıyla 2015 yılında sertifikalı fide/fidan kullanımı kapsamında 
çiftçilere 21 Milyon TL destek ödenmiştir.2014 yılında 159 Milyon adet, 2015 yılında132 Milyon sertifikalı 
fide/fidan üretimi yapılmıştır. Alan bazlı destekler kapsamında; mazot, kimyevi gübre, toprak analizi, organik 
tarım ve iyi tarım destekleri ile fındık üreticilerine yönelik destekler uygulanmaktadır.2013 Plan öncesinde % 29 
olan bütçe payı 2018 itibariyle % 45 olacak şekilde hedeflenmektedir. 

Ülkede arz açığı bulunan ve stratejik öneme sahip,pamuk, zeytinyağı, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, 
buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ve çay gibi ürünlere pirim desteği 
verilmektedir. 30 Adet Tarım Havzasında 2015 yılında 2 Milyar 727 Milyon TL destek ödenmiştir.2015 yılında 
Hayvancılığın geliştirilmesi için 2.932.000 TL hayvancılık desteği de ödenmiştir(Anonim,2016a) 

Türkiye’deki suyun yaklaşık 4’te 3’ü tarımda kullanılmakta, AB ülkelerinde ise bu oran 3’te 1’de 
kalmaktadır.Toplam ekili alanın % 84,2’sinde ise kuru tarım yapılmaktadır.Halen, (Hollanda büyüklüğünde) 4 
milyon 108 bin hektar tarım arazi yağış yetersizliği ve sulama yapamama nedeniyle nadasa 
bırakılmaktadır.Ülkenin 8,5 milyon ha.teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazisinin 6 milyon 90 bin ha.sı 
sulamaya açılmış, 2,41 milyon ha.alan, sulama yatırımları tamamlamadığından sulamaya açılamamıştır.Sulama 
yatırımlarının ivedilikle tamamlanıp, bu alanların tarıma kazandırılmalı zaruridir (Anonim,2015m). 

4. Sonuç 

Türkiye’nin Tarım politikasının önceliklerinin belirlendiği fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, gelir istikrarı, haksız 
rekabetin önüne geçilmesi, gıda güvenliği ve güvencesi, kırsal alanda gelir çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınma, 
çevresel kamu yararı gibi amaç ve ilkeler OTP ve kırsal nüfus çıkarıyla örtüşmektedir(5488 Tarım Kanununun 
6.Maddesi). 

Kırsal kesim nüfusu AB amaçları doğrultusunda azalmakta iken kent nüfusu artmakta ise de bu artış kırsalın itici 
gücüne dayanmakta,bu da işsizliğin artışına sebep olmaktadır.Tarımsal istihdamın azaltılma düşüncesi teknoloji 
yoğun üretim ile azami verimlilik sağlanması sonucu işgücünü sanayi ve hizmet sektörüne aktarma amacına 
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dayanmakatadır.Bulunulan yerde refah içinde yaşama imkânı-ki buna kırsal kalkınma denilmekte-Plan 
döneminde de ülke imkânları ve AB kaynakları ile sağlanmalıdır.Bu bağlamda,10.Kalkınma Planında yer alan 
Tarım ve Gıda başlıklı maddesi ve 5488 sayılı Tarım Kanunuyla ana hatları belirlenen tarımsal politikalar ile AB, 
OTP’ları çerçevesinde çağdaş bir Tarım Ekonomisi planlanması gerekmektedir.Veriler değerlendirildiğinde her 
ne kadar kalkınma planının hedeflerine yaklaşıldığı görülse de,bu kriterlerin AB kriterleriyle tam olarak 
örtüşmediği ve OTP verilerinde düşük olması gereken bazı verilerin yüksek olarak seyrettiği gözlemlenmektedir. 
Örneğin tarımsal istihdamın AB kriterlerine göre revize edilerek azaltılması gerekmektedir. 

GSYH içerisinde tarımın payı hedefe uygun bir süreçte devam etmekte ancak,oran Birlik ülkelerinin 
üzerindedir.Bu alanda plan sonunda muhtemelen AB oranları yakalanacaktır. 

Tarım küçülse de, tarımsal dış ticarette ihracatın artırılması,verimlilik artışıyla sağlanabilir. Verimlilik,tarım 
politikası amaçları arasında belkide en önemli olanıdır. Örneğin Fransa'da buğday verimi yaklaşık olarak 
Türkiye'nin 3 katı miktardadır. Bunun sebebi uzun yıllar uygulanan nitelikli tarım 
politikalarıdır(ıslah,sulamavb).Verim arttıkça daha fazla buğday ihracatı ile daha fazla döviz girdisi 
sağlanabilecektir(Gaytancıoğu, 2009). Bu sebeple ürünlerin plan döneminin geri kalan süresinde ürün 
verimlerinin artırılması için girdi maliyetlerini düşürücü önlemler almak gerekmektedir.Ekilen arazilerin boş 
bırakmaksızın değerlendirilmesi OTP’sine uygun olarak Nadas alanlarının üretime katılması gerekmektedir.   

Tarımsal arazilerin korunması ve kullanılmasına ilişkin, arazi toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması,AB 
‘de olduğu gibi işletme ölçeğinin genişleterek daha rekabetçi bir işletme yapısının oluşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.Arazi toplulaştırmasının bir an önce sonuçlandırılması için yeterince mali kaynak sağlanması ve 
toplulaştırmanın önemi tarımsal yayım ile anlatılmalı ve örnek alanların tanıtımı gerekmektedir. 

Kırsal kalkınmada AB OTP’si  ile uyumlu bir strateji uygulanmalı, kırsal kesimin bulunduğu yerde kalkınmasını 
sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, iç ve dış talebe uygun bir 
üretim deseni oluşturmak hem planlı üretim açısından hem de rekabet edebilirlik açısından son derece 
önemlidir.Makina parkı olarak da ivme kazanan sektöre gerekli finansman kaynakları düşük maliyetle 
sunulmalıdır.Üretim açısından kendine yeterli olan ürünlerin plan öncesi ve plan döneminde yeterliliklerinde  
önemli bir değişiklik gözükmemektedir.Üretim fazlalığı olan ürünlerin yerine fındık örneği gibi, yeni tür meyve 
özendirecek Alan Bazlı Desteklemelere önem verilmelidir.Ülkenin kendine yeterlik açısından üretimi az olan 
Mısır ve Ayçiçeğinde bir artış söz konusu olmakla birlikte planla geçen sürede kendine yeter düzeye 
erişilememiştir. AB Politikaları ve kalkınma planında yer alan ürünlerin kendine yeterlik düzeyinin artırılması için 
yeterince destek verilmelidir.Havza bazlı ürün seçiminde iklim ve toprak özelliklerine uyuma da azami dikkat 
edilmelidir.Büyükbaş hayvanların Türkiye’de yeterlik düzeyi istenilen seviyede değildir. Bu sebeple hayvan 
ithalatı yapılmaktadır.Ancak,AB'den canlı sığır, sığır eti ve türev ürünlerin ithalatında kısıtlamalar uygulanmaya 
devam etmiştir.Canlı sığır ve sığır eti kotalarının kalıcı olarak açılması gibi,Türkiye’nin AB ile yaptığı tarım 
ürünleri ticaretine ilişkin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini  tam anlamıyla yerine getirmediği 
noktasındaki yakınmalar sorun olarak durmaktadır. AB ülkeleri Gümrük Birliği ve entegrasyon anlamında 
ithalatın tamamen serbest bırakılmasını talep etmektedir. Bu ise yerli üreticiyi koruyamama, ilerleyen zamanda 
hayvan varlığını kaybetme ve tamamen dışa bağımlı olma ihtimalini gündeme getirmektedir.Kotaların 
kaldırılabilmesi ancak girdi maliyetlerinin düşürülerek çiftçinin rekabet gücünün artırılmasıyla mümkün 
olabilecek ve AB talepleriyle hedefler örtüşebilecektir 

Plan öncesinde ve plan evresinde AB ülkeleri süt verimi ülkemizden yüksektir.Girdi fiyatlarının dolar kuru artışı 
nedeniyle yükselmesinden kaynaklı olarak verimin AB ortalamasını yakalaması mümkün 
gözükmemektedir.İşletmelerin yapılarının  uygun hale getirilmesi ve kooperatifçilikle haksız rekabetin önüne 
geçilmesi gerekmektedir.Çeşitli protokollerle gıda maddelerinin sağlık ve gıda güvenliği kriterlerinin mutlaka 
sağlanması gerekmektedir.Örneğin; Sütün soğuk zinciri ve hijyen şartının sağlanması. 

Su ürünleri ile ilgili, planda ciddi bir hedef belirlenmese de AB politikasına uygun hareket edilmesi AB ile 
entegre olma yolunda önemlidir.AB,Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerini de uygulamakta 
olduğundan, Türkiye’nin sözleşmeyi onaylaması, balıkçılık ve denizcilik politikası konusunda AB ile işbirliğini 
geliştirecektir(Anonim, 2016s). 

Gıda güvenilirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında, AB müktesebatının tam olarak uygulanması için, 
hayvan refahı, hareketlerinin kontrolü ile onların kayıt altına alınması ile konularda ilave çabalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Denetimlerin finansmanı ile ilgili düzenlemeler, hâlâ AB sistemi ile uyumlu hale getirilmemiştir. 
Türkiye, gıda işletmelerini AB standartlarını karşılayacak şekilde geliştirmelidir. Hayvansal ürünler ve hayvan 
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refahına ilişkin kuralların uyarlanması ve uygulanmasına yönelik daha fazla adım atılmasını için 2016 İlerleme 
Raporuna uygun olarak gerekli önlemler plan stratejisi ilave edilmelidir. 

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifi'ne hâlâ uyum sağlanmamıştır. Eylül 2016'da yayımlanan bir 
kanunla stratejik öneme haiz yatırım projeleri için lisans ve diğer kısıtlamaların kaldırılmasına olanak 
tanınmıştır. Bu durum, AB müktesebatının uygulanmasında olumsuzluklara yol açabilecektir. Plan döneminde 
çevreyle ilgili tedbirlerde ise kayda değer bir ilerleme kaydedilmemiştir(Anonim,2016s). 

Çevresel anlamda da uzun bir tarama süzgecinden geçilerek oluşturulan OTP’de belirlenen AB kriterlerine uyum 
sağlamak ve bunları plana dahil etmek, planın başarısında büyük rol oynayacaktır. 
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1874 Yılında Rumeli Demiryolları Yolcu, Eşya ve Sigorta Ücret Tarifesi 
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Özet: Ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birisi olup, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen 
önemli bir unsurdur. Demiryolu taşımacılığı, yüksek maliyetli altyapı yatırımlarının devlet tarafından yapıldıktan sonra 
işletim maliyetlerinin düşük olduğu çevre dostu ve güvenli bir taşıma türüdür. Ulaşım sistemleri içerisinde önemli bir 
konuma sahip olan demiryolları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa ile birlikte Osmanlı Devleti’nde de hızlı bir şekilde 
yayılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde bir imtiyazlar tarihi ve savaşı içerisinde yapılmaya çalışılan 
demiryollarından Türkiye Cumhuriyeti’ne yaklaşık 4.000 kilometre. demiryolu kalmıştır. Genel olarak yapımında devletin 
büyük zarara uğradığı Rumeli demiryollarının, İstanbul-Avrupa arasındaki demiryolu hatlarını birleştirmesinden dolayı özel 
bir önemi vardır. Rumeli demiryollarının merkez hattı olarak belirtebileceğimiz İstanbul-Edirne-Sarumbey hattı 17 Haziran 
1873’te açılmış olup, bu güzergâhla birlikte Dedeağaç-Dimetoka hattına ait mesafe cetveli, demiryolu yolcu, eşya ve sigorta 
ücret tarifesi ile sınıflandırılmış taşınacak eşyalara ait kayıtlar 1874 (Hicri-1291) yılına ait Edirne Vilâyeti’ne ait sâlnâmede 
yayınlanmıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen kayıtların eski yazıdan (Osmanlı Türkçesi) çevirisi yapılarak, değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Demiryolu, Osmanlı Devleti’nde Demiryolları, Rumeli Demiryolları, Rumeli Demiryollarında 
Ücret Tarifeleri.  

1. Giriş 

Ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birisi olup, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen 
önemli bir unsurdur. İnsanlık tarihi boyunca insan hayatında her dönem önemli bir yeri bulunan ulaşım kavram 
olarak, insan ve eşyanın bir yerden başka bir yere taşınması, aktarılmasıdır. Bu naklin en rahat ve zahmetsiz 
gerçekleştirmek için karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu üzerinde yeni yöntemler ile icat ve keşifler 
yapılırken, tüm bu çabaların sonucunda ulaştırma zamanı azalmış, daha emniyetli ve ekonomik ulaşım 
sağlanmıştır. 

Ulaşım sistemlerinden demiryolu taşımacılığı, yüksek maliyetli altyapı yatırımlarının devlet tarafından 
yapıldıktan sonra işletim maliyetlerinin düşük olduğu, çevre dostu ve güvenli bir taşıma türüdür. Demiryolu 
taşımacılığının avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Uzun dönemli fiyat istikrarının olması, ağır 
ve hacimli eşyaların taşınmasında ki kolaylık, büyük miktarlı taşımalarda organizasyonun kolay olması, çok çeşit 
yükleme aracı tipinin varlığı, emniyetli ve güvenli taşımaya uygunluğu, çevreye en saygılı taşıma türü olması, 
hava koşullarından en az etkilenmesi ve işletim maliyetlerinin düşüklüğü avantajları arasında sayılabilir. Maliyet 
ve taşıma hızı açısından taşıma alternatifi olma şansı her güzergâh için eşit olmaması, yük boyutları ve ağırlık 
açısından belirli sınırlamaların varlığı ise başlıca dezavantajları arasında belirtilebilir. 

Günümüzde lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtların üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşenerek 
yapılan bir yol türü, tren yolu, demir hat ve bu yolla yapılan taşımacılık sistemi olarak tanımlanan demiryolunu 
(Türk Dil Kurumu, 2011, s. 621), 19. yüzyılın sonlarında Ahmed İhsan; demir yolu/hattı ile lokomotifin 
birleşmesinden meydana gelen önemli nakliye vasıtası olarak belirtmiştir (Ahmed İhsan, 1308, s. 3). 

Demiryollarının icadı, lokomotifin icadıyla eştir. Kamu yararına çalışan ilk demiryolu 27 Eylül 1825’te İngiltere’de 
Stockton ve Darlington şehirleri arasında işlemiştir. Bu tarihten evvel gerek Avrupa’da gerek Amerika’da ray 
üzerinde çalışan arabalar mevcut idiyse de bunlara bugünkü manaya göre demiryolu denemezdi. Çünkü üç-beş 
kilometre uzunluğu geçmeyen bu hatlar kamu yararı olmaktan ziyade ekseri maden ocaklarında, maden 
naklinde çalışıyor ve beygir yahut sabit bir buhar makinesi kullanılıyordu (Tevfik, 1927, s. 5). Bu gelişme 
sonrasında İngiltere’de ilk modern demiryolu olarak kabul edilen Liverpool-Manchester hattı açıldı. Bunu 
1832’de Fransa ve 1835’te Almanya’da yapımlarına başlanan demiryolları izledi. Amerika’da 1830’dan itibaren 
devreye giren demiryolu, Rusya’da 1855’ten sonra inşa edilmiştir (Satan, 2012, s. 309).  

Osmanlı Devleti demiryolu çağına geç girdi. 1850’de Osmanlı topraklarında tek bir ray bile döşenmemişti. İkinci 
derecede Avrupa devletlerinde dahi bu tarihte demiryolları vardı. İtalya’nın demiryolları 620 kilometre, 
İspanya’nın ise 100 kilometreden azdı. Büyük devletler arasında Avusturya-Macaristan 1.357 kilometre 
demiryolu döşemişti; başlıca demiryolu memleketi olan İngiltere’nin demiryolları 9.800 kilometre ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ninki ise 14.480 kilometreydi (Faroqhi, McGowan, Quataert, Pamuk, 2004, s. 925). 
Osmanlı’da ilk olarak demiryolu inşası fikri 1836 yılında doğarken, bu fikri ortaya atan İngiltere’nin maksadı, bu 
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suretle Hindistan yolunu elde bulundurmaktı. Söz konusu tarihte doğan ve zaman zaman gündeme gelen bu 
fikir ancak Kırım Harbinden sonra müspet bir hale gelmiştir. Demiryollarının lüzum ve menfaatine kanaat 
getirildikten sonra günümüzdeki Türkiye topraklarında ilk olarak 23 Eylül 1856’da İzmir-Aydın hattının yapımı 
için İngilizlere imtiyaz verilmiştir. (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları , 1928, s. 9). Esasen bu 
hattan önce 1851’de İngilizler tarafından yapımına başlanan İskenderiye ile Kahire arasındaki demiryolu 
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yapılan ilk demiryolu hattı olup (Quataert, 1985, s. 1631), Osmanlı 
Avrupası’nda ise yapılan ilk demiryolu 1857 senesinde yine İngilizler tarafından yapımına başlanan Tuna 
üzerinde Çernovada (Boğazköy) kasabasından Karadeniz’de Köstence limanına kadar olan 66 kilometre 
uzunluğundaki demiryolu hattıdır (Mehmed Cavid, 1324/1908, s. 76). 

Özellikle 1860 yılından sonra hazırlanan demiryolu programına göre, Balkanların tamamını içine alacak bir 
demiryolu hattı ile İstanbul-Tuna arasında ulaşım sağlanacak ve bu hat İstanbul’u, Viyana ve Paris’e 
bağlayacaktı. Ayrıca bu projeye göre İstanbul ile Bağdat arasına da yeni bir hat yapılacaktı (Onur, 1953, s. 10-
19). Osmanlı’da yaklaşık 1885’ten sonra tam bir demiryolu inşası patlaması yaşandı. Çoğunluğu yabancı imtiyaz 
sahipleri oluşturuyordu ve Türkiye’deki demiryolu ağı birkaç yüz kilometreden birkaç bin kilometreye çıktı. Bu 
rakamlar tek başına etkileyici olmayabilir, zira 1913’e gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya’da sahip 
olduğu 3.882 millik (6.247 kilometre) toplam demiryolu uzunluğu Belçika’dan daha azdı (Lewis, 2009, s. 251).     

Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde İngilizler, Fransızlar ve Almanlar demiryolu yapım işini gerçekleştirmişler, 
bu batılı sermaye sahibi ülkeler, ürünlerine çıkış yolu, sermayelerine kâr payı sağlamak maksadıyla gittikleri 
yerleri mamur ederken, sermayelerine daha iyi nema vereceği için Osmanlı Devleti’nde demiryolu inşa ederek, 
işletmişlerdir (Imbert, 2007, s. 18; Sezginer, 1939, 5-6). Bunların yanı sıra Avrupalı devletler Osmanlı’da 
demiryolu yaparak sosyal tabanlarını güçlendirip, Osmanlı üzerinde ayrıcalık sahibi olmak istemişlerdir. 
Demiryolu yapabilmek için aralarında rekabete girmişler, biri demiryolu yapınca diğer bir devlet de ayrıcalık 
almak için baskı yapmış ve sonuç da almıştır. Avrupalıların çıkarlarına yönelik diğer bir durum, Osmanlı’da büyük 
bir sorun olan hatların geçiş güzergâhıdır. Demiryolunun İstanbul’dan başlayıp yurda yayılması, işlerine 
gelmiyordu. Diğer bir husus da Osmanlı’nın içinde bulunduğu borçlardır. Osmanlı borçların karşılığında 
ayrıcalıklar veriyor ya da borç istendiğinde ayrıcalık teklifiyle karşılaşıyordu (Bozdemir, 2011, s. 483).   

Demiryollarının yapımı çok pahalı bir yatırım olmasına rağmen, devlet ve halk açısından ekonomik, politik ve 
askerî birçok avantaj da sağlamıştır. Devletin uzakta kalan bölgelerinin yönetimi, cepheye mühimmat ve asker 
taşınması gibi hassasiyeti üst seviyede olan konularda, demiryollarının etkisi çok önemli olmuştur (Akgüngör, 
Aldemir, Kuştepeli, Gülcan, & Tecim, 2012, s. 53). Örneğin 1881 ile 1895 arasında, yeni demiryollarıyla Orta 
Anadolu’dan limanlara taşınan hububatın ihracatında büyük bir artış görülürken, 1889-1911 döneminde, 
demiryoluyla ulaşılabilen bölgelerden toplanan aşar gelirleri yüzde 114 artış göstermiştir. Bu kısmen üretim 
artışını, kısmen de demiryolları sayesinde merkezî denetimin artışını yansıtıyordu (Kıray, 2015, s. 178.)    

İmtiyazlar savaşı içerisinde Osmanlı Devleti döneminde yapılan İzmir-Aydın, İzmir-Kasaba, Rumeli, Hicaz ve 
Anadolu-Bağdat demiryollarından Türkiye Cumhuriyeti’ne yaklaşık 4.000 kilometrelik hat kalmıştır (İktisat ve 
Ticaret Ansiklopedisi, 1948, s. 336-341). 

2. Rumeli Demiryolları 

1853-1856 Kırım Savaşı’ndan sonra yapılmaları için imtiyaz verilen demiryolları arasında, İstanbul’dan Edirne 
yolu ile Balkanları aşıp Avrupa hatlarıyla birleştirilmesi düşünülen Rumeli demiryollarının özel bir önemi vardır. 
Öncelikle ülkede ilk defa bu derece büyük çaplı bir demiryolu yatırımına girişiliyordu. Bu girişime dayanak olan 
başlıca sebepler arasında en önemlileri siyasî ve askerîdir. Gelişmiş batı ülkeleri ile irtibata geçme ve ülkenin 
Avrupa topraklarında meydana gelebilecek muhtemel savaş ve isyanlar karşısında sınırlara en kısa sürede asker 
gönderme ihtiyacı Rumeli’de demiryolu yapma fikrini doğururken, bu yol sayesinde Avrupa topraklarındaki 
zengin kaynaklardan istifade ederek devlet gelirlerinin de arttırılması hedeflenmiştir. Ancak devlet, bu büyük 
teşebbüsü gerçekleştirecek imkânlara sahip olmadığından, demiryolu yapımı işi yabancı şirketlere ihale 
edilmiştir (Engin, 1993, s. 43-44).  

22 Aralık 1856’da İngiliz parlamenter Labro, Tuna, Karadeniz, Akdeniz ve Rumeli’nin belli başlı şehirlerini 
İstanbul’a ve birbirine bağlayacak bir demiryolunun faydalarını açıkladığı bir mektubu devrin sadrazamına 
göndermişti. Bu girişimi sonucunda 23 Ocak 1857’de Labro ile Rumeli demiryollarının yapımı için mukavele 
imzalandı. Ancak gerekli sermayeyi sağlayamadığı için 5 Nisan 1857’de imtiyazın uzatılmamasına karar verildi. 
13 Nisan 1860’da Rumeli demiryolları için Charles Liddell, Lewis Dunbar, Bradie Gordan ve Thomas Page adlı 
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girişimcilere geçici imtiyaz verilirken, bu imtiyaz mukavele hükümleri yerine getirilmediği için 2 Aralık 1861’de 
feshedildi (Satan, 2012, s. 311-312). 

Rumeli demiryolları için üçüncü imtiyaz 1868’de (Mehmed Cavid ve A. du Velay 31 Mayıs olarak belirtirken, 
Vahdettin Engin ve Ali Satan 31 Mart olarak yazmıştır) Belçikalı “Van der Elst Biraderler ve Kumpanyası”na 
verildi. Fakat mukavelede belirtilen müddet zarfında bu ortaklığın taahhütlerini yerine getiremeyeceği 
anlaşıldığından, imtiyazlarının geçersiz olduğu ilan edildi. Bunun üzerine kumpanya imtiyazını mösyö Langrad 
Dumanceau’ya devretmeye teşebbüs etmişse de bu girişim devlet tarafından kabul edilmeyerek 12 Nisan 
1869’da imtiyazı feshedilmiştir (Mehmed Cavid, 1324/1908, s. 80; Velay, 1978, s. 156; Engin, 1993, s. 47; Satan, 
2012, s. 313).  

Bu fesihin hemen sonrasında Rumeli demiryollarının yapılması için dördüncü mukavele 17 Nisan 1869’da Baron 
Hirsch ile imzalanmıştır (Hüsrev, 1929, s. 213). 

Vahdettin Engin’e (1999) göre; 

Bu mukavele oldukça girift bir tarzda hazırlanmıştır. Daha sonraki gelişmelerden özellikle bu şeklin tercih 
edildiği anlaşılacaktır. Mukavele hükümlerinden belli başlıları ana hatları ile şu şekildedir: 

➢ Osmanlı Devleti aşağıda tarif ve tayin olunduğu gibi Rumeli’de bir demiryolu inşa ve işletme imtiyazını 1876 
Temmuz ayı başlangıcından itibaren 99 sene süre ile Baron Hirsch’e vermiştir. Mezkûr hattın işletilmesi 
konusunda ayrıca bir mukavele yapılacaktır. Bu demiryolu İstanbul’dan başlayarak Bosna’dan geçip ya 
doğrudan doğruya ya da şubeler ile Edirne, Filibe, Dedeağaç, Burgaz ve Selanik’e uğrayarak Sava nehri 
hududuna kadar uzanacaktır. Bu hat daha sonra Sırbistan hatları ile birleştirilecektir. 

➢ İmtiyaz sahibi işbu yolu zarar ve ziyan kendilerine ait olmak üzere, mukaveleye ekli şartnamenin bütün 
hükümlerine uygun olarak inşa etmeyi taahhüt etmektedir. 

➢ Toplam 2000 kilometre uzunluğunda olacak bu yol imtiyaz fermanı tarihinden itibaren yedi sene müddette 
bitirilecektir. İstanbul-Filibe ve Edirne-Dedeağaç arasının bitim süresi dört yıldır. 

➢ İmtiyaz sahibi bu demiryollarının bütün imtiyaz süresi içinde işletilmesi hususunu Avusturya Güney 
Demiryolları Şirketi’ne ihale etmektedir. 

➢ İmtiyaz sahibi tarafından yapılan taahhütlere mukabil Osmanlı Devleti her sene iki eşit taksit halinde 
kilometre başına 14.000 franktan ibaret bir meblağ ödemesi yapacaktır. Devlet bu ödemeyi 99 yıl boyunca 
yapacaktır. İşletme şirketi de kilometre başına yıllık 8.000 frank tutarında bir ödemede bulunacaktır. 

➢ İmtiyaz sahibi, imtiyaz fermanı tarihinden itibaren iki ay içinde bir anonim şirket teşkil edecektir. Şirketin 
merkezi İstanbul olacak ve devletin nizam ve kanunlarına tâbi olarak Paris ve Viyana’da şubeler açacaktır. 

➢ Anonim şirket, devletin ödeyeceği 14.000 frank karşılık tutularak elde edilmesi gereken sermayenin tamamı 
veya bir miktarını kendi menfaatine en uygun gelecek surette tedarik edebilecektir. Fakat imtiyaz sahibi bu 
hususta izleyeceği yolu devlete bildirmek zorundadır (s. 693).   

Görüldüğü üzere bütün Rumeli’yi kat edecek olan bu hattın kilometre başına belirlenen 22.000 frank 
teminattan 14.000 frangı doğrudan doğruya devlet tarafından ödenecek, mütebakisinin ise işletme hasılatından 
istihsali uygun görülmüştür. İnşaat masraflarını karşılamak üzere % 3 faizli ve itibari kıymeti 400 frank olan 
1.980.000 adet tahvil çıkarılmıştır. Bu tahviller Paris piyasasında tamamen satılmıştır. İmtiyaz mukavelesi birkaç 
defa değişmekle beraber, anlaşmada dikkate alınan hatların inşaatı 1875 yılına kadar tamamlanmış 
bulunuyordu. Şöyle ki:   

      Km. 
İstanbul-Edirne     318 
Edirne-Filibe-Sarumbey    243 
Tırnova-Yanbolu     106 
Edirne-Dedeağaç     149 
Selanik-Üsküp     244 
Üsküp-Mitroviça     119 

Toplam      1.1791  

 

 
1 Rumeli demiryollarının hat uzunlukları çeşitli eserlerde değişik olarak verilmektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Vahdettin 

Engin’in “Rumeli Demiryolları” adlı kitabında mevcuttur.    
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1890 yılında Baron Hirsch imtiyazını “Wiener Bankverein”in teşkil ettiği bir gruba devrederek, bu demiryolu 
işinden ayrılmıştır. Morawitz, adı geçen bankerin Türkiye’de yaptığı işlerden sağladığı safî kazancı 160-170 
milyon altın frank olarak hesaplamaktadır (Eldem, 1994, s. 97). 

Şark Demiryolları Şirketi 1910 yılında bir Osmanlı anonim şirketi haline gelirken, Balkan ve I. Dünya Savaşları 
sonucunda Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarındaki demiryolları 337 kilometreye inmiştir. Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra tespit edilen sınırlar çerçevesinde İstanbul-Edirne hattının 33 kilometrelik kısmı Yunanistan 
topraklarında kalmıştır. Bu husus Lozan Antlaşması’nın 107. maddesinde ele alınmış ve şu hükme varılmıştır: 

Geldiği ya da gittiği yer Türkiye ya da Yunanistan olup, Yunan-Bulgar sınırı ile Kuleliburgaz yakınına düşen 
Türk-Yunan sınırı arasındaki Şark demiryollarının üç kesiminden transit olarak yararlanan yolcular ve ticaret 
eşyasından, işbu transit nedeniyle hiçbir resim ya da harç alınmayacak ve hiçbir pasaport ya da gümrük 
kontrol işlemi yapılmayacaktır. Türkiye daha sonra Edirne’yi Kuleliburgaz ile İstanbul arasındaki demiryoluna 
bağlayan bir hat yaparsa işbu maddenin iki yönlü transit geçişe ilişkin hükümleri geçersiz olacaktır. 

4 Ekim 1971 tarihinde işletmeye açılan 67 kilometrelik Pehlivanköy-Edirne hattı ile İstanbul-Edirne arasındaki 
bağlantı doğrudan Türk topraklarından geçecek şekilde düzenlenmiştir. Bu hattın açılmasıyla Yunanistan 
arazisindeki 33 kilometrelik kısım kaldırılmıştır (Engin, 1999, s. 696-697). 

3. Rumeli Demiryolları Mesafe Cetveli  

3.1. İstanbul-Edirne Hattı 

Rumeli demiryollarının merkez hattını teşkil eden İstanbul-Edirne-Sarumbey hattı 17 Haziran 1873 tarihinde 
yapılan büyük törenlerle hizmete açılmıştır (Engin, 1993, s. 117). 1874 tarihli Edirne Vilâyeti Sâlnâmesi’nde 
verilen cetvele göre İstanbul-Edirne arası demiryolunun mesafesi 319 kilometredir. Osmanlı’ya başkentlik yapan 
bu iki kadim şehir arasındaki istasyon sayısı ise 19’dur (Bkz.: Tablo 1) (Sâlnâme-i Vilâyet-i Edirne (SVE), Hicrî 
1291/1874; SVE-Hicrî 1292/1875).  

Tablo 1. İstanbul-Edirne arasında mevcut istasyon merkezleri ve İstanbul’a olan mesafeleri (km.)   
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3.2. Edirne-Sarumbey-Belova Hattı 

Bu hat üzerinde Edirne garından sonraki ilk istasyon Cisr-i Mustafa Paşa’da bulunuyordu. Cetvele göre İstanbul-
Belova arası demiryolu mesafesi 562 kilometredir. Bu hatta Edirne’den sonra Belova istasyonu dâhil olmak 
üzere trenin durduğu istasyon sayısı ise 11’dir. Tablo 2’de Edirne-Sarumbey-Belova hattında varlığı belirtilen 
istasyonların İstanbul’a olan demiryolu mesafesi belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

465 
 

Tablo 2. Edirne’den sonra Belova’ya kadar mevcut istasyon merkezleri ile İstanbul’a olan mesafeleri (km.)  
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3.3. Dedeağaç-Dimetoka Hattı 

Rumeli demiryolları için Edirne’den Ege Denizi’ne uzanacak hattın son noktasının Dedeağaç olmasına ilişkin 
irade 4 Haziran 1870 yılında yayınlanmış olup, 1872 Haziran ayında da Dedeağaç-Edirne hattı işletmeye 
açılmıştır (Satan, 2012, s. 315-316).  

Dedeağaç ile Dimetoka hattında toplam 5 istasyon vardı. Edirne’den hareket eden tren, Dimetoka’ya 50, 
Sofulu’ya 79, Petekli’ye 98, Ferecik’e 120 ve Dedeağaç’a ise 148 kilometre sonra ulaşabiliyordu. Bu istasyonların 
İstanbul ile arasında olan demiryolu mesafesi tablo 3’te gösterildiği gibidir.  

Tablo 3. Dimetoka-Dedeağaç hattında bulunan istasyon merkezleri ile İstanbul’a olan mesafeleri (km.)  

Dimetoka Sofulu Petekli Ferecik Dedeağaç 

297 326 345 366 394 

4. Rumeli Demiryolları Taşıma Tarifeleri 

4.1. Yolcu Taşıma Tarifeleri 

Rumeli demiryollarında yolcular için 3 sınıf mevki vardı. Birinci sınıf kilometre başına Osmanlı Lirası yüz kuruş 
hesabıyla 27, ikinci sınıf 20 ve üçüncü sınıf 13 paraydı. Alınacak ücretin miktarını bulmak için öncelikle iki 
istasyon arası mesafeye göre zikrolunan üç sınıf fiyatın birisi alınırdı. Mesela Edirne’den İstanbul’a gidilmesi 
halinde Edirne yazan sütunun İstanbul sütunuyla rast geldiği hanede yazılı olan 319 rakamı bahsi geçen ücretler 
ile çarpılarak seyahat edilen sınıfa göre yolculardan tahsil ediliyordu (Bkz.: EK-1). Üç yaşından aşağı olan 
çocuklar, kucakta götürülmek şartıyla ücretsiz yolculuk yapabilirken, üç yaşından yedi yaşına kadar olan 
çocuklar için sınıfına göre yarım ücret alınıyordu.  

4.2. Eşya Taşıma Tarifeleri 

 
Rumeli demiryollarında taşınacak eşyalar için hızlı ve yavaş süratli trene göre sınıflandırma yapılmıştır. Hızlı 

sürat ile taşınacak eşyadan 14 kg. için kilometre başına 1 para alınıyordu2. Bir desimetre küp (öşr-i zirâ) 
hacminde bulunduğu halde ağırlığı 7 kg’dan aşağı olan eşyadan tarife ücretinin iki misli yani 2 para alınırken, bu 
ücret en az 8 kilometre ve üzerine uygulanıyordu. 

Hafif süratli tren ile gönderilecek eşyalar 3 sınıfa taksim olunmuştur.  

Birinci sınıf: Esliha (Silahlar), ispermeçet, akmeşe, müzik aletleri, işlenmiş demir, işlenmiş kurşun, ayna, bakır, 
balık tutkalı, boz boya ağacı, baharat, pamuk, porselen, tüylü deriler, çay, çini, harir (ipek), deri, duhan (tütün), 
dökme ve sair maden mamulü ve gayr-i mamulü, ecnebi zahiresi, sirke, şarap, şeker, şerbetçi otu, doğrama, don 
yağı, araba takımı, akakır, kadeh, kalem, kuş tüyü, kahve, kitap, kök boya, yabancı ülke mahsulü ağaç, müskirat 
(alkollü içki), mum, meyve, mefruşat, nebatat (bitkiler).       

 
2 İmtiyâzât ve Mukavelât Mecmuasına göre yolcular 30 kg’a kadar olan eşyayı yanlarında ücretsiz taşıyabiliyordu. Bu ağırlığı 

geçen eşyadan, kilometre başına olmak üzere, her 14 kg. için 1 para alınıyordu. Bu ücret askerler için yarım paraydı 
(Engin, 1993, s. 119). 
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İkinci sınıf: İşlenmiş mermer taş, işlenmemiş dökme demir, odun kömürü, tahta, çubuk ve tahta olarak demir, 
direk, zift, sırık, tuzlu et, tuzlu balık, karataş, kok tabir olunan kömür, keten, kendir, kereste, kesme taş, külçe 
kurşun, madeniyat. 

Üçüncü sınıf: Alçı, hububat çeşitleri, çakıl taşı, dakik (un), tuğla, tuz, fışkı, kaldırım taşı, çeşitli levazımat, kum, 
kireç, kireçli bir nevi toprak, kil, kül, kiremit, kireç taşı, alçı taşı, moloz taşı, maden kömürü, yakacak odun. 

Bir kilometre mesafede tonilato (bir ton) başına alınacak nakliye ücreti, birinci sınıf için 35, ikinci sınıf için 27 ve 
üçüncü sınıf için ise 22 paradır. Ağırlığı elli kg’dan eksik olan eşya, tam elli kg. olarak kabul edilerek, ücreti 
alınıyordu.  

Edevat-ı müteharrike ve arabalar için hızlı ve yavaş süratli trenlere göre kilometre başına nakliye ücreti 
alınıyordu. Nakliye ücreti en az 8 kilometre üzerinden hesap edilmekteydi. Bu tarifeye göre alınan ücretler 
aşağıda verilmiştir:  

 Yavaş süratli tren Hızlı süratli tren 

 Para  Para 

2 veyahut 4 tekerlekli ve dâhili bir 
oturaklı arabalardan 

47 94 

4 tekerlekli ve dâhili 2 oturaklı 
arabalardan 

67 134 

4.3. Hayvan Taşıma Tarifeleri 

Taşınacak olan hayvanlardan da kilometre başına ücret alınırken, taşıma ücreti hayvanlar için de en az 8 
kilometre üzerinden hesap edilmekteydi (Bkz.: Tablo 4). 

Tablo 4. Rumeli Demiryollarında Taşınacak Hayvanlara ait Ücret Tarifesi   

Nevi 
Yavaş Süratli Tren Hızlı Süratli Tren 

Para Para 

Öküz, inek, boğa, manda, beygir, ester, koşu hayvanatı 27 54 

Buzağı ve canavar (domuz) 9 18 

Erkek ve dişi koyun 4 
8 
 

4.4.  Sigorta Ücreti Tarifesi 

Sigorta ücreti nakil olunacak yolcu eşyası, arabalar ve her nevi hayvanat ile birlikte trenin hızlı veya yavaşlığına 
göre belirlenmiş olup, eşyanın bedel nispetine göre sigorta ücreti takdir edilmiştir (Bkz.: Tablo 5). 

Tablo 5. Rumeli Demiryolları Sigorta Ücret Tarifesi  

Eşyanın cinsi Eşyanın bedel nispeti Sigorta ücreti 

Yavaş süratli tren ile gönderilen eşyadan 500 kuruş 1 kuruş 20 para 

Hızlı süratli tren ile gönderilen eşyadan 500 kuruş 4 kuruş 

Yolcu eşyası ve arabalardan 1.000 kuruş 2 kuruş 

Her nevi hayvanattan 1.000 kuruş 2 kuruş 

 

Bu tarifeye göre; yavaş süratli tren ile gönderilen eşyadan binde yirmi dört, hızlı süratli tren ile gönderilen 
eşyadan binde sekiz, yolcu eşyası, arabalar ve her nevi taşınacak hayvanlardan da binde iki oranında sigorta 
ücreti tahsil edilmiştir.  
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5. Sonuç 

 
Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biriside ulaşım hizmetleridir. Bu hizmet alanı, sosyal, kültürel ve 
ekonomik hayatı etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Demiryolu taşımacılığı, yüksek maliyetli 
altyapı yatırımlarının devlet tarafından yapıldıktan sonra işletim maliyetlerinin düşük olduğu çevre dostu ve 
güvenli bir taşıma türüdür. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa ile birlikte Osmanlı Devleti’nde de hızlı bir 
şekilde yayılmaya başlayan demiryolları, Osmanlı Devleti döneminde bir imtiyazlar tarihi ve savaşı içerisinde 
yapılmaya çalışılmıştır. Yabancı sermaye, Osmanlı topraklarında demiryolu inşa ederken katiyen ülkenin 
ihtiyaçlarını dikkate almamış, daima kendi amaçlarını gerçekleştirecek demiryollarını yapmaya çalışmıştır. 
Dönemin yönetimi de açıkçası batılı devletlerin bu isteklerine karşı koyamamıştır.  

Genel olarak yapımında devletin büyük zarara uğradığı Rumeli demiryollarının, İstanbul-Avrupa arasındaki 
demiryolu hatlarını birleştirmesinden dolayı özel bir önemi vardır. Yapılması için verilen imtiyazların dahi 
çokluğunun dikkat çektiği Rumeli demiryollarının merkez hattı İstanbul-Edirne-Sarumbey hattıdır. 

Rumeli demiryollarını işletenler, hatların hizmete girmesinden hemen sonra belirledikleri tarifeye göre 
taşınacak yolcular için üç sınıf mevki belirlemişlerdir. Bu mevkilerin ücretlendirmesi her mevki için ayrı olup, 
kilometre başına olmak üzere ücret alınıyordu. Kucakta taşınmak şartıyla üç yaşından küçük çocuklardan ücret 
alınmazken, üç ile yedi yaş arasındaki çocuklardan yarım ücret alınmıştır.  

Taşınacak eşyalar için hızlı ve yavaş süratli trene göre sınıflandırma yapılmış, hafif süratli tren ile gönderilecek 
eşyalar üç sınıfa taksim olunmuştur. Belirlenen nakliye ücretleri en az sekiz kilometre üzerinden hesap 
edilmektedir. Bu tarife taşınacak arabalar ve diğer hareketli edevat için de aynı şekilde uygulanmıştır. Taşınacak 
olan hayvanlardan da kilometre başına ücret alınırken, taşıma ücreti hayvanlar için de en az sekiz kilometre 
üzerinden hesap edilmekteydi. Küçükbaş hayvanların taşıma ücreti ucuz, büyükbaş hayvanların ise daha 
pahalıdır.  

Sigorta ücretleri trenin hızlı veya yavaşlığına göre belirlenmiş olup, taşınacak yolcu eşyası, ticarî eşya, arabalar 
ve her nevi hayvanatın bedel nispetine göre sigorta ücreti takdir edilmiştir. Sigorta tarifesine göre yavaş süratli 
tren ile gönderilen eşyadan binde yirmi dört, hızlı süratli tren ile gönderilen eşyadan binde sekiz, yolcu eşyası, 
arabalar ve her nevi taşınacak hayvanlardan da binde iki oranında sigorta ücreti tahsil edilmiştir.  

İmtiyaz verilmesi aşamalarının dahi oldukça sorunlu olduğu, yapımında Osmanlı Devletinin çok büyük zarara 
uğradığı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da ortaya çıkan borcun ödemesinin yapıldığı Rumeli 
Demiryolları her yönü ile tarihimizde yer almış, iz bırakmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

468 
 

EK-1 

İstanbul-Edirne, Edirne-Belova ve Dimetoka-Dedeağaç hatlarında bulunan istasyonlar ile aralarındaki mesafeyi 
gösteren cetvel 
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Firmaların Faaliyet Oranlarının Analizi 

Hande ÖZOLGUN 

Namık Kemal Üniversitesi 

 
Özet: Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları dikkate alındığında, analiz etme fonksiyonu muhasebede önemli bir basamaktır. 
Çünkü bu fonksiyon muhasebenin taraflarına bilgi sağlar. Muhasebe bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ait mali bilgileri 
ölçmek ve bu mali bilgileri ilgili kişilere raporlamak amacıyla kullanılan bir süreçtir. Tanımda yer alan raporlama fonksiyonu 
yalnız özet bir bilgi değildir, raporlanan bu bilgi analiz edilerek yorumlanmış bir bilgidir. Muhasebenin tarafları olan devlet, 
yöneticiler, işletmenin sahipleri ya da ortakları, kredi kuruluşları ve potansiyel ortaklar kendi çıkarlarını gözetebilmek adına 
alacakları kararlarda muhasebenin ürettiği bilgilerden yararlanacaklardır. Bu sebeple bu bilgilerin, işletme hakkında karar 
verecek olan ilgililerin kullanabilmesi için finansal analize tabi tutulması gerekmektedir. Finansal analizle birlikte muhasebe 
bilgileri alınacak olan iktisadi kararlarda kullanılabilecek duruma gelmektedir.  

Finansal analiz, muhasebe bilgilerine analiz tekniklerinin uygulanarak elde edilen sonuçların, işletmenin faaliyet sonuçlarını 
ve finansal durumunu açıklayacak şekilde yorumlanmasıdır. Mali analiz yapabilmek amacıyla muhasebe sürecinde genel 
olarak kullanılan çeşitli analiz türleri vardır. Bu çalışmada, mali analiz tekniklerinden biri olan oran analizinde yer alan 
faaliyet oranları analizi ile ilgili açıklamalar ve örnekler gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: finansal analiz,  muhasebe, raporlama, faaliyet oranları 

 

Abstract: Given the definition of accounting and its functions, the analysis function is an important step in accounting. 
Because this function provides information to the accountant's parties. Accounting is a process used to measure financial 
information of an entity's economic activities and to report financial information to interested parties. The reporting 
function in the description is not merely a summary information, but the reported information is analyzed and interpreted. 
The parties of accounting, the state, administrators, owners or partners of the business, credit institutions and potential 
partners will benefit from the information generated by the accountant in the decisions they will take to monitor their 
interests. For this reason, this information needs to be subjected to financial analysis in order to be used by those who will 
decide on the business. With financial analysis, accounting information can be used in economic decisions to be taken. 

Financial analysis is the interpretation of the results obtained by applying accounting techniques to analytical techniques to 
explain the operating results and financial position of the entity. There are various types of analysis that are generally used 
in the accounting process to perform financial analysis.In this study, explanations and examples about the analysis of the 
activity rates included in the ratio analysis, one of the financial analysis techniques, will be shown. 

Keywords: Financial analysis, accounting, reporting, activity ratios 

1. Giriş 

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları gereğince, muhasebenin bir fonksiyonu olan analiz etme fonksiyonunun 
muhasebenin tarafları için önemli bir basamak olduğu söylenebilir. Muhasebe “Bir işletmenin ekonomik 
faaliyetlerine ilişkin mali bilgileri ölçmek ve çeşitli kişilere bu mali bilgileri raporlamak amacıyla kullanılan bir 
süreç” olarak tanımlanabilir. Bu tamından anlaşılacağı üzere, tanımda yer alan muhasebenin raporlama 
fonksiyonu sadece özet bir bilgi değildir. Raporlanan bu bilgeler analiz edilerek yorumlanmış bilgilerdir 
(http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/mali%20tablolar%20analizi.pdf). 

Mali analiz, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini tespit etmek, işletmelerin sahip olduğu 
kaynakların yeterli olup olmadığını belirlemek, kaynak kullanımlarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını 
ortaya koymak,  işletmelerin gelecekteki pozisyonu hakkında tahmin yürütebilmek için mali tablolarda bulunan 
çeşitli kalemler arasında bulunan ilişkileri ortaya koyan ve bu ilişkilerin yorumlanmasını kapsayan bir süreçtir.  
İşletmelerde mali analiz yapılmaksızın finansal planlama ve finansal denetimin yapılabilmesi mümkün değildir. 
Mali analiz de işletmenin mali tabloları kullanılarak yapılır. Mali tablolar, işletmenin mali durumu ve faaliyet 
sonuçları hakkında bilgi veren tablolardır.  Elde edilen bu bilgilerin bir anlam kazanabilmesi için bu bilgilerin 
analiz edilerek yorumlanması gerekmektedir (Savcı 2011: 14). 
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Her zaman mali tablolarda yer alan rakamlardan ziyade, bu tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması büyük 
önem taşımaktadır. Aşağıda mali analizi önemli kılan nedenler yer almaktadır. Bunlar(Akgüç 2002: 5-6): 

1) Sermaye piyasasının gelişimi 

2) İşletmelerin sürekli büyüme eğilimi göstermesi 

3) Vergi yasaları 

4) Bankacılığın gelişmesi 

Yapılan bu çalışma ile amaç işletmenin faaliyet oranları ile ilgili olan oranları ortaya koyarak örnekler üzerinden 
bu oranların nasıl hesaplandığını gösterebilmektir. Çalışmada ilk olarak faaliyet oranları hakkında genel açıklama 
yapıldıktan sonra, bu oranlar tek tek açıklanarak nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği ortaya konacaktır. 

2. Faaliyet Oranları 

İşletmeler faaliyetlerini yerine getirebilmek için yeteri kadar dönen ve duran varlığa gereksinim duymaktadırlar. 
Faaliyet oranları, işletmenin varlıklarının ne ölçüde etkin kullanıp kullanmadığını gösteren oranlardır(Savcı 2011: 
216).   

Faaliyet oranları, işletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları ne ölçüde etkin kullandıklarını gösteren 
oranlardır.  Bu oranlar etkinlik oranları, devir hızları ya da verimlilik oranları olarak da adlandırılabilir.  Faaliyet 
oranları, likitide oranlarının da yorumlanmasına yardımcı olan oranlardır. Örnek olarak, alacaklarını kolayca 
tahsil edemeyerek nakde dönüştüremeyen bir işletme, cari oranı yüksek olsa bile nakit yaratma gücü ile ilgili 
problem yaşayacak ve işletme borçlarını ödemede de zorluklar yaşayabilecektir 
(http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf). 

Bu oranlar hesaplanırken, satışlarla işletmenin sahip olduğu aktif kalemler arasındaki ilişki kurulmaktadır. 
Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak da adlandırılabilir. Bu oranlar satışların ilgili hesaplara bölünmesiyle 
elde edilmektedir. Bu oran varlıklara yapılan yatırımların ne kadar satışa döndüğünü belirlemektedir. Örneğin, 
satışların varlıklara oranı 5 ise, bu durum şu anlama gelmektedir; yapılan 200 TL’lik yatırım sonucu işletme 
1.000 TL’lik satış gerçekleştirir(Savcı 2011 : 216) 

Faaliyet oranlarından başıca olanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olacaktır: 

1) Alacak Devir Hızı 

2) Net işletme Sermayesi Devir Hızı 

3) Aktif Devir Hızı 

4) Stok Devir Hızı 

5) Öz Kaynak Devir Hızı 

6) Dönen Varlıkların Devir Hızı 

7) Maddi Duran Varlıkların Devir Hızı 

8) Aktif Devir Hızı 

2.1. Alacak Devir Hızı 

İşletmeler her zaman peşin satış politikasını, vadeli satış politikasına tercih ederler. Durum böyle olduğu halde 
içinde bulunulan rekabetçi koşullar işletmeleri kredili satış yapmaya zorlamaktadır. Günümüzde pek çok sanayi 
kolunda, varlıkların içinde alacakların payının % 25’i geçtiği saptanmıştır. Bu da, alacak devir hızının oranının 
faaliyet oranlarının analizindeki önemini birinci sıraya koymuştur. Alacak devir hızı, işletmelerin ticari 
alacaklarını tahsil etme yeteneğini ölçen ve bir yıl boyunca alacaklarını yaptıkları satışlarla kaç kere devrettiğini 
gösteren bir orandır(Akgün 2002:2). 

Alacak devir hızı, kredili satışların ortalama ticari alacaklara bölünmesi ile hesaplanır. Fakat işletmenin kredili 
satışları tam olarak bilinmiyorsa, kredili satışların yerine net satışlar da kullanılabilir(Savcı 2011: 217). Alacak 
devir hızının formülü aşağıdaki gibidir: 

http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf
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Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar /Ortalama Ticari Alacaklar 

Alacak devir hızının yüksek olması, şirketin alacak tahsilâtının etkin bir şekilde gerçekleştiğini gösterir, bu 
durumda firmanın likitide ve cari oranları düşük olsa da, firma borçlarını geri ödemede daha rahat olacaktır. Bu 
oranın yükselme eğiliminde olması ise, firmanın faaliyetlerini gerçekleştirirken gitgide daha az işletme 
sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Alacak devir hızının düşük çıkması ise, işletmenin alacak 
tahsilatında zorluk çektiğinin, işletmede saptanmış olan etkin bir tahsilat politikasının olmadığının, işletmenin 
rekabet gücünün düşük olduğunun ve vadeli satış yapılan müşteriler konusunda seçici davranılmadığının 
göstergesi olmaktadır(Akgün 2002:2). 

Mali analiz açısından alacak devir hızının, alacakların ortalama tahsil süresi şeklinde açıklanması daha 
anlamlıdır. Bu şekilde işletmenin sahip olduğu fonlarının ne kadar süreyle alacaklara bağlandığı hesaplanabilir. 
Alacakların ortalama tahsil süresi ise aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı 

ya da; 

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar / (Kredili Satışlar / 360) 

Bu sürenin kısa olması, alacakların kısa sürede tahsil ediliyor olduğu anlamına gelmektedir(Savcı 2011: 217). 

2.2. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 

Net işletme sermayesi devir hızı, işletmenin net satışlarının, ortalama net işletme sermayesine bölünmesiyle 
elde edilmektedir. Ortalama net işletme sermayesi ise, dönem başı net işletme sermayesi ile dönem sonu net 
işletme sermayesinin toplanarak 2’ye bölünmesi ile elde edilmektedir(Savcı 2011: 218). Bu oran net işletme 
sermayesinin ne ölçüde etkin kullanıldığının bir göstergesidir (Dodi 2008: 3). 

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Süreli Borçlar) Devir Hızı=Net Satış Tutarı / Ortalama Net İşletme 
Sermayesi 

Bu oranın düşük olması işletmenin net işletme sermayesinin etkin olarak kullanılmadığı, yüksek olması ise net 
işletme sermayesinin etkin olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. 

2.3. Aktif Devir Hızı 

Bir işletmenin varlıklarını ne ölçüde etkin kullandığını gösteren bir orandır. Aktif devir hızı,  net satışların toplam 
aktiflere bölünmesiyle hesaplanmaktadır (Civan 2009: 12). Bu oranın yüksek olması işletmenin sahip olduğu 
kapasiteyi iyi bir şekilde kullandığı anlamına gelmektedir (Savcı 2011: 219). 

Bu oran bir işletmenin karlılığını belirleyen önemli faktörlerden birisidir(Ceylan 2004 :60). 

Aktif Devir Hızı = Net Satış Tutarı / Aktif Toplamı 

2.4. Stok Devir Hızı 

Stok devir hızı, klasik olarak ortalama stok miktarının bir dönem içinde kaç defa üst üste koyulduğunda satılan 
malın maliyetini oluşturduğunu göstermektedir (http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/Detail/279112/stok-devir-
hizi-nedir-nasil%C3%B6l%C3%7 %C3%BCl%C3%BCr). Bu oran, stokların etkinliğini göstermektedir. Bu oran 
stokların ne kadar sürede üretime ve satışa dönüştüğünü açıklamaktadır. Bu oran aşağıdaki şekilde 
hesaplanabilir(Savcı 2011: 217). 

Stok devir hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar  

Formülde yer alan ortalama stoklar ise, dönem başı stoklar ve dönem sonu stokların toplanarak ikiye bölünmesi 
ile elde edilir. Hesaplanan bu oranın yüksek olması istenir. Bu oranın yüksek olması demek, işletmede etkin bir 
stok yönetimi var demektir.  Bu durumda işletme rakiplerine göre daha avantajlı olacaktır. Stok devir yüksek 
olması, işletmenin likitidesinin yüksek olduğu ve varlıkların daha etkin kullanıldığını gösterir(Savcı 2011: 218). 

 

 

http://yazarkafe.hurriyet/
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2.5. Öz Kaynak Devir Hızı 

Bu oran işletmenin sahip olduğu özkaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığını gösteren bir 
orandır(http://adanasmmmo.org/yazar_detay.php?id=1034&baslik=%DD%DELETMELERDE%20PERFORMANS%
20ANAL%DDZ%DD.) 

Bu oran aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

Öz Kaynak Devir Hızı = Net Satışlar / Öz Kaynaklar 

Öz kaynak devir hızı, işletmenin öz kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını gösteren 
orandır(Savcı 2011 : 219) 

2.6. Dönen Varlıkların Devir Hızı 

Dönen varlık devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan minimum dönen 
varlıkları ile hangi ölçüde satış hacmi gerçekleştirebildiklerini gösteren bir orandır 
(http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf.). 

Dönen varlık devir hızı aşağıdaki formülle hesaplanabilir:  

Dönen Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar 

Bu oranın  düşük olması dönen varlıkların etkin şekilde kullanılmadığı anlamına gelirken,  bu oranın yüksek 
olması dönen varlıkların etkin bir şekilde kullanıldığı anlamına gelmektedir(Savcı 2011: 218). 

2.7. Maddi Duran Varlıkların Devir Hızı 

İşletmenin sahip olduğu duran varlıkların verimliliğini ölçen bir orandır. Bu oran duran varlıklara aşırı olarak 
yatırım yapılmadığını gösterir (http://www.baskent.edu.tr/~ferhan/MaliTablolar/Mali%20Analiz%20 
Teknikleri.pdf) Aynı zamanda işletmede atıl kapasite olup olmadığını da gösteren bir orandır. Oranın kendi 
sektöründe benze firmalara göre düşük olması ya da zamanla düşme eğilimi göstermesi, bu işletmenin atıl 
kapasiteyle çalıştığını göstermektedir(http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf.). Aksi durum ise 
işletmenin duran varlıklarını etkin kullandığını gösterir. Genel olarak sanayi işletmelerinde bu oranın 2 olması 
yeterli görülmektedir http://www.baskent.edu.tr/~ferhan/MaliTablolar/Mali%20 Analiz%20Teknikleri.pdf.) 

2.8. Aktif Devir Hızı 

Bu oran, işletmenin sahip olduğu aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını 
göstermektedir(http://www.krizveiflas.com/finansal-analiz/aktif-devir-hizi.html) Bu oran net satışların aktif 
toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Aktif devir hızının yüksek olması, işletmenin sahip olduğu kapasiteyi iyi bir 
şekilde kullandığı anlamına gelmektedir (Savcı 2011: 219).  

Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Aktif Toplamı 

Aktif devir hızı, bir işletmenin karlılığını belirleyen önemli etkenlerden biridir(Ceylan 2004: 60) 

Yukarıda yer alan oranların ne anlama geldiği bir örnek üzerinde gösterilirse daha açıklayıcı olacaktır.  
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Ali Kara kolektif şirketinin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Kasa          25.000 

Alıcılar         18.000 

Stoklar         10.000 

Dönen Varlıklar Toplamı     143.000 

Duran Varlıklar Toplamı     100.000 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar      80.000 

Öz Kaynaklar        80.000 

Sermaye     75.000 

Dönem Net Karı   5.000 

Net Satışlar      200.000 

Satılan Malın Maliyeti     110.000 

 

1. Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ticari Alacaklar 

         = 200.000 /  18.000 

         = 11,11 

Bu işletmede alacak devir hızı 11,11 olarak hesaplanmıştır. Burada bu işletme alacaklarını yılda yaklaşık 11 kez 
nakde dönüştürebilmektedir. Alacak devir hızının yüksek olması, bu işletmenin alacak tahsilatının etkin bir 
şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durumda bu şirket cari ve oranları düşük olsa da, borçlarını geri 
ödemede zorluk çekmeyecek ve daha rahat olacaktır.  

2.  Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı 

                   = 360 / 11,11 

           = 32,40 gün  

Bu süre ne kadar kısa olursa işletme alacaklarını o kadar hızlı tahsil edebiliyor anlamına gelmektedir. Burada 
işletme alacaklarını ortalama 32 günde tahsil edebilmektedir. 

3.  Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Stoklar 

     =  110.000 / 10.000 

     = 11  

Bu oran işletmenin stoklarının etkinliğini göstermektedir. Bu işletmede stoklar yılda 11 kez devretmektedir. Bu 
dönemde işletme stoklarını 11 kez yenilemiştir. Bir diğer ifadeyle firmanın stokları yılda 11 kez üretim 
sürecinden geçerek satmıştır. Stoklar hızlı bir şekilde üretim sürecinden satışa geçmiştir.  

4. Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Net İşletme Sermayesi = 143.000 – 80.000 

                              = 63.000 

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Net İşletme Sermayesi 

                 =  200.000 / 63.000  

                 = 3,175 

Net işletme sermayesi devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan 
minimum çalışma sermayeleri ile ne ölçüde satış hacmi başarısı gösterdiklerini ölçen bir orandır. Bu oranın 
düşük olması işletmenin aşırı net çalışma sermayesine sahip olduğunu göstermektedir. Net işletme sermayesi 
devir hızının düşük olması stok ve alacakların devir hızının yavaş olduğunu ve işletmenin gereğinden fazla nakdi 
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değere sahip olduğunu gösterebilir. Örnekteki gibi oranın düşük olması net işletme sermayesinin etkin 
kullanılmadığını göstermektedir. Bu oran yorumlanırken, net işletme sermayesi devir hızının, aynı sektördeki 
diğer işletmelerle ve işletmenin geçmiş yıllar devir hızı ile de karşılaştırılması gerekir.  

5. Dönen Varlıkların Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar 

            = 200.000 / 143.000 

            = 1,40 

Dönen varlıklar devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli minimum dönen varlıklar ile ne 
ölçüde satış hacmi başarısı gösterdiklerini ölçen bir orandır. Burada dönen varlıkların devir hızı düşük çıkmıştır. 
Bu oranın düşük çıkması dönen varlıkların etkin bir şekilde kullanılmadığını gösteren bir işarettir. Ayrıca satışlar 
artarken, dönen varlıklar daha hızlı artıyorsa bu durumda bu oran küçülecektir ve dönen varlıklarda meydana 
gelen bu fazla artış, işletmede ek finansman gereğine neden olacaktır. Bu ek finansmanın maliyeti de işletmenin 
kar marjını düşürecektir.  

Bu oranın düşük çıkmasının bir diğer nedeni de işletmenin stoklarını yetersizliği olabilir. 

6.  Duran Varlıkların Devir Hızı = Net Satışlar / Duran Varlıklar 

             = 200.000 / 100.000 

             = 2 

Bu oran duran varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını belirler. Bu oranın düşük olması işletmede atıl 
kapasitenin olduğunu göstermektedir. Oranın artış eğilimi göstermesinin kapasite kullanım oranının arttığını ve 
işletmenin duran varlıkları verimli kullandığını göstermektedir.  Genel olarak sanayi işletmelerinde bu oranın 2 
olması yeterli görülmektedir. 

7. Aktif Devir Hızı = Net Satışlar /  Toplam Varlıklar 

     = 200.000 / 243.000 

        =  0,82 

Bu oran işletmenin aktif varlıkların kaç katı satış yaptığını gösteren bir orandır. Aktif devir hızının yüksek olması 
işletme için olumlu bir durumdur. Bu oranın büyük sanayi işletmelerinde 2, küçük sanayi işletmelerinde ise 2 ile 
4 arasında olmasının uygun olacağı ileri sürülmüştür. Burada işletme aktif varlıklarının ancak 0,82’si kadar net 
satış yapabilmiştir. Bu oranın düşük olması aktiflerin etkin kullanılmadığını göstermektedir. 

8. Öz Kaynak Devir Hızı = Net Satışlar / Özkaynaklar 

             =  200.000 / 80.000 

             = 2,5 

İşletmenin özkaynaklarının verimli bir şekilde kullanılıp gösteren bir orandır. Bu oranın çok yüksek olması 
işletme faaliyetlerini yerine getirirken büyük ölçüde borçlanarak finanse ettiğini göstermektedir. Bu oranın çok 
düşük olması ise işletmenin özkaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Bu da 
işletmenin gereğinden daha fazla özkaynağa sahip olduğunu göstermektedir. Özkaynak devir hızıyla ilgili olarak 
standart bir orandan bahsetmek mümkün değildir. Bunun için işletmenin faaliyet konusu, işletmenin geçmiş yıl 
verileri gibi faktörlerden yorum için faydalanılabilir. Kesin bir yargıya varabilmek için firmanın mali yapısı ile ilgili 
oranlarla birlikte değerlendirme yapmak gerekir(http://www.reitix.com/Makaleler/Oran-Analizi/ID=274.). Öz 
kaynak devir hızı, ticari açıdan 1 TL lik öz kaynak ile hangi tutarda iş çevrilebildiğini gösterir. Burada 1 TL’lik 
özkaynak ile 2,5 TL’lik iş yapılabilmektedir. 
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3. Sonuç 

Günümüzde mali tablolarda bulunan rakamlardan çok mali tablolarda yer alan bilgileri analizi ve yorumu çok 
daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü mali tablo analizini çok önemli kılan nedenler bulunmaktadır. Bunlar şu 
şekilde sıralanabilir: 

1) İşletmenin karlılık durumu 

2) İşletmenin likitide durumu 

3) Sermaye yapısı 

4) İşletme hakkında önemli trendler 

5) Aktiflerin kullanım durumu 

Yapılan bu çalışmada işletmelerin faaliyet oranları üzerinde durulmuştur. Yapılabilecek analizler hakkında genel 
bilgiler verilerek, örnek bir işletmenin sahip olduğu çeşitli değerler üzerinden gidilerek işletmenin durumu 
hakkında genel bilgilere varılmıştır. İşletme hakkında detaylı bilgilere varabilmek için işletmenin mali yapısının, 
karlılık ve likitide yapısının, işletmenin iktisadi varlıklarının kullanımı, firmanın büyümesi ile ilgili analizlerinin de 
üzerinde durmak gerekmektedir. Faaliyet oranlarının analizinde işletmelerin sahip oldukları varlıkların ne 
ölçüde etkin olduğu, varlıkların ne derecede etkin kullanıldığı hakkında bilgiler verilecektir. Detaylı bilgiler 
isteniyorsa, bunun yanında çok çeşitli analizlerin yapılması gerekecektir. 
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Bilge Bürokrat İbn Muqaffa: İran Yönetim Geleneklerinin İslam Yönetim 
Geleneklerine Etkisi 
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Özet: İslam dini, kabilevi bir otoritenin hüküm sürdüğü bir coğrafyada doğdu ve iki klasik devletin, Bizans’ın ve Sasanilerin 
topraklarında gelişti. Müslümanlar kısa sürede iki büyük klasik devletin mirasına kavuştular ve daha önce tecrübe 
etmedikleri bir devlet modeliyle tanıştılar. Böylece İslam; Bizans ve Sasani topraklarında yayılırken Bizans ve özellikle İran 
yönetim gelenekleri de İslam devletine nüfuz etti. Bunda İslami metinlerin özel alanı ayrıntılı bir şekilde düzenlemesine 
rağmen siyasete, devlete ve idareye ilişkin bazı genel prensipler koymakla yetinmiş olmasının da rolü oldu. 

Özellikle İran yönetim kültürünün ve idari geleneklerinin Abbasi devletine nüfuz etmesinde İbn Muqaffa’nın (724-756) ayrı 
bir yeri vardır.  Emevi valilerinin yanında kâtiplik (bürokratlık) yaparak yetişen İbn Muqaffa, bu görevlerini yeni kurulan 
Abbasi Devletinde de sürdürmeye devam etmiştir. Başta Abbasi ailelerinden olan valilerin özel kalemliği olmak üzere birçok 
görev ifa etmiş ve vezirliğe kadar yükselmiştir. Bu yönüyle İbn Muqaffa, İslam devletlerinin bürokratlarının serencamını 
temsil eder. İbn Muqaffa’nın da başına gelenler tarih boyunca çoğu İslam bürokratlarının başına gelmiştir. Bürokrat kökenli 
babası tarafından adeta Saray için özel yetiştirilen İbn Muqaffa, Saray entrikalarına kurban gitmiştir. Ailevi birikim, bildiği 
diller, öğrendiği felsefe, vakıf olduğu ilimler, etkili şekilde kullandığı edebiyat onu hazin sondan koruyamamıştır.  

Çok yönlü bir entelektüel ve bürokrat olan İbn Muqaffa; tarih, felsefe, mantık, ahlak siyaset, edebiyat konularıyla ilgilenmiş 
felsefeden siyasete birçok konuda çeşitli dillerden eserleri Arapçaya kazandırmıştır. Özellikle Doğu klasikleri arasında yer 
alan Kelile ve Dimne’nin günümüze ulaşmasını sağlayan, hatta kitabın yeniden doğarak evrensel hale gelmesini sağlayan 
kişidir. 

Bu anlamda bildiride, İbn Muqaffa’nın hayatı ve eserleri üzerinden İran yönetim geleneklerinin İslam devlet geleneği 
üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Muqaffa, İran Yönetim Geleneği, Siyasetname. 

 

Abstract: Islam emerged in a geography wherein a tribal authority reigned and it developed in the lands of two classical 
states: the Byzantium and Sassanian. Muslims obtained the legacy of the two great classical states in a short time and met a 
state model they had never experienced before. Hence, while Islam was spreading into the Byzantine and Sasanian lands, 
Byzantine and especially Iranian government traditions penetrated into the Islamic state. This penetration was also 
facilitated by that although Islamic texts regulated the private sphere in detail, they confined themselves to putting 
some general principles regarding politics, government and administration. 

Especially, İbn Muqaffa (724-756) has a distinctive place in the penetration of Iranian government culture and 
administrative traditions into the Abbasid state. Ibn Muqaffa, who was raised as a clerk (bureaucrat) under the Umayyad 
governors, continued to maintain his duties in the newly established Abbasid State. He served in many positions such as the 
private secretary of the governors of Abbasid families, and rose up to the vizierate. In this respect, Ibn Muqaffa represents 
the destiny of the bureaucrats of the Islamic states. What happened to Ibn Muqaffa also happened to most Muslim 
bureaucrats throughout history. Ibn Muqaffa, who was specially raised for the palace by his bureaucrat father, was 
victimized by the palace intrigues. His familial accumulation, languages, philosophy, knowledge, effective literature couldn’t 
save him from the dramatic end. 

Ibn Muqaffa, a multi-faceted intellectual and bureaucrat, was interested in history, philosophy, logic, morality, politics, and 
literature and translated works in many subjects from politics to philosophy from various languages to Arabic. Especially, he 
ensured that Kalilah and Dimnah, one of the Eastern classics, reached the contemporary times and even made it 
universalized by being reborn.  

In this sense, in this paper, the influence of the Iranian administrative traditions on the Islamic state tradition through the 
life and works of Ibn Mukaffa is addressed. 

Key words: Ibn Muqaffa, Iranian Government Traditions, Siyasatnama. 
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1. Giriş 

İslam dininin ortaya çıktığı dönemde Arap Yarımadası, dönemin iki büyük bürokratik devleti olan Bizans ve 
Sasani devletlerine çok uzak olmasa da, klasik bürokratik devlet otoritesinden yoksundu. Bu coğrafyada ağırlıklı 
olarak “kabilevi otorite” hüküm sürmekteydi. Roma/Bizans ve Pers/Sasaniler arasındaki kazananı olmayan tarihi 
mücadele ve Kâbe’nin özel fonksiyonu, İslam’ın doğduğu bu coğrafyayı adeta “tarafsız bir ticari bölge”ye 
dönüştürmüştü. Kureyşliler, adeta uluslararası tüccar haline gelmişti. Kabilevi yapılanma, bir yönüyle yağmalara 
ve saldırılara açık olsa da, kendine has güvenceleri barındırmaktaydı. Yine savaşın yasak olduğu Haram Ayları 

uygulaması1, bölgeyi nispeten güvenli hale getiriyordu. 

Ticaret, bölgedeki yapıyı ve ilişkileri şekillendiren önemli bir faktördü. Bu nedenledir ki, yeni dinin gelişmesini 
önlemeye yönelik ilk tedbirlerden birisi ekonomik ambargo olmuştu. Yurtlarından sürülen Müslümanlar da karşı 

hamle olarak ticaret yollarını kontrol altına almaya çalıştılar. Ve ilk savaş (Bedir) ticaret kervanlarıyla ilgiydi2. 

İslam Peygamberi, Müslümanlar ile Medine’deki Hristiyan ve Yahudi toplumları ve bazı Arap kabileleri üzerinde 
egemenlik tesis etse de, bu egemenlik ilişkisi klasik devletlerdeki egemenlik anlayışından faklıydı. Bizans ve 
Sasani benzeri bir bürokratik otorite tesis etmeye kalkışmamıştı. Diğer taraftan İslam’ın kutsal metni Kuran, 
birçok alanda ayrıntılı kurallar vazederken, yönetime ilişkin konularda genel prensipler koymakla yetinmişti. 
Peygamber, Medine’den görüşmek için gelen Müslümanlardan bağlılık sözü yani “biat” aldı, bir nevi kişisel bir 

akit/anlaşma yaptı3. Müslüman olsun olmasın tüm Medine toplumuyla bir “sözleşme” yaptı. Bu Sözleşmede 
kabilevi otorite yapısı korunsa da onun da üstünde yeni bir otorite türü ortaya çıktı. Tarihi süreç, Müslümanlara 
yönelik saldırılar, karşılıklı çatışmalar, yapılan anlaşmalar, Müslümanları siyasi bir topluluğa dönüştürdü. 
Müslümanlar, Peygamberin ölümünden sonra kendilerine yeni lider seçerek siyasi varlıklarını sürdürmeye 
devam ettiler. 

Peygamberin ölümü, veraset sorununu gündeme getirdi. Baskın görüş, Peygamberin dini konulardaki varisi 
ulema (bilginler), siyasi konulardaki varisi ise ümera (emirler) oldu. Peygamber sonrası, yeni liderin kim olacağı 
ile ilgili tartışmalara bakılırsa İslami prensiplerin yanında kabilevi geleneklerin de etkili olduğu görülmektedir. 
İslami prensipler ve kabilevi gelenekler doğrultusunda Ebu Bekir emir seçildi. O ölürken Ömer’i tavsiye etti. 
Ömer’de altı kişilik bir heyetin kurulmasını önerdi (Akbulut, 2006). 

Konuya idare açısından bakıldığında İslam Peygamberi, kabilevi otoriteyi ortadan kaldırmadan, onu 
İslamileştirdiği görülür. Kabilevi otorite, ümmet (İslami vatandaşlık) altında varlığını sürdürdü. Zamanla kabilevi 
asabiyet, kabilevi dayanışma ve kabilevi çatışma dönüşerek İslam devletlerinde iç mücadelelerde ve 
çatışmalarda aktör haline geldi. İslam öncesinde kabilelerin su, otlak ve öç savaşları, yerini devlet içinde nüfuz 
kazanma çatışmasına bıraktı (Abdülaziz Duri, 1991). Emevi hanedanlığı, diğer faktörlerin yanında, biraz da bu 
yeni boyut kazanan kabilevi çatışmaların kurbanı oldu. Devleti ayakta tutan ordu, kabilevi ve diğer 
sürtüşmelerden dolayı askeri ruhunu yitirdi (Goitei, 2010: 154). Emevi Devleti bir yüzyıl bile yaşayamadı. 

2. İslam Devletinin Kurumsallaşmasında İbn Muqaffa’nın Rolü 

“İslami davet”, zamanla “İslami devlet” formu kazanırken, komşu devlet pratiklerinden ve geleneklerinden 

etkilendi. En fazla da İran-Sasani idari geleneklerinden beslendi4. İslam bir taraftan Bizans ve İran toprakları 
üzerinde hızla yayılırken, Bizans ve özellikle de İran idare anlayışı, yönetim gelenekleri, devlet kuralları, toplum 

 
1 İslam öncesinde bölgede 4 ay Haram Aylar, yani Yasak Aylar uygulaması vardı. Haram aylarının üçü peş peşe, diğeri de 

tekti. Bu geleneği İslam da sürdürmüştür. Bu aylarda savaş, saldırı vs. haram kılınmıştır. Bu uygulama İbrahim Peygambere 
kadar götürülmektedir. İnsanların bu aylarda sağlanan güven ortamı içinde hac ibadetini rahatça yaptıkları. Mekke ve 
çevresinde oturanların da bu vesileyle geçimlerini sağladıkları belirtilmektedir (islamansiklopedisi). 

2 Taberi’ye göre (1991, Cilt 4, s. 234), İslam Peygamberi, Medine’ye hicret edince Hamza b. Abdulmuttalib’i 30 Muhacir’in 
başına geçirerek Kureyş kervanlarının yollarını kesmek üzere göndermiştir. Hamza ve ekibi başında Ebu Cehil’in 
bulunduğu üç yüz kişilik bir toplulukla karşılaşmıştır. Mecdi b. Amr El Cüheni araya girerek çatışmayı önlemiştir. Yine 
Şam’dan dönen yaklaşık 70 süvari eşliğindeki ticaret kervanını Medine’ye sürülen Müslümanlar haber almış ve kervanı ele 
geçirmek üzere yola çıkmışladır. Sonunda meşhur Bedir Savaşı meydana gelmiştir. Taberi’ye göre Müslümanların amacı 
savaş değildi (Taberi, 1991, Cilt 4, s. 256). 

3 Biat (bey’at) alışverişten gelmekte ve alıcıların ve satıcıların el sıkışarak söz vermesi, sözünde durması, kendisini 
bağlamasını ifade etmektedir. Zamanla boyun eğme anlamında kullanılmıştır. 

4 Cahız’a atfedilen Kitabu’t Tac adlı eserde, “biz de mülk memleket kanunlarını seçkinlerin ve halkın dizilişini, halk 
yönetimini, her tabakanın ait olduğu yerde bulunuşunu ve durumunu olduğu gibi kabul etmeyi onlardan [Acemlerden] 
aldık” denilmektedir (El Cabiri, 2001: 431). 
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yapısı İslam Arap devletine nüfuz etmeye başladı. İslami emirlik, saltanata5 dönüşüp bürokratik bir devlet haline 
gelirken, iyi bir gözlemci olan İbn Muqaffa, bir taraftan yazılarıyla bu dönemdeki değişime tanıklık ederken 
(Goitei, 2010: 150) diğer taraftan yeni devletin bir nevi ideolojisini sistemini ve ideolojisini şekillendirmekteydi. 

Yeni devlete yeni siyasi programlar ve idari anlayışlar önerdi6. 

İbn Muqaffa, birçok alanda siyasetname yazarlığı konusunda da öncü kişilerden birisidir. İslam dünyasında 
devlete, siyasete, idareye, yönetime ilişkin müstakil eserler genellikle 10. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya 
başlasa da, Ibn Muqaffa daha erken dönemde, 8. yüzyılda müstakil eserler ortaya koymuştur. 

Eserleri kadar hayatı da ilgi çekici olan İbn Muqaffa (106-142/724-756) yılları arasında İranlı soylu (zadegan) bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hayatının önemli bir bölümünü gayri Müslim olarak geçirdi. Müslüman 

olunca Ruzbeh olan adını Abdullah olarak değiştirdi7. Abdullah, Emevi Devletinde Divanul Harac’da çalışan 

babası8 tarafından, dönemin ruhuna uygun olarak yetiştirildi. Fars dili ve kültürünün yanı sıra Arap dilini ve 
kültürünü iyi bildiği anlaşılmaktadır. Zamanın önemli sosyo-kültürel merkezlerinden Basra’da ediplerin, 
seçkinlerin meclisine devam etmiş, Hint, İran, Yunan kültürleri hakkında bilgiler edinmiştir. Tarih, felsefe, 
mantık, ahlak, siyaset, edebiyat konularıyla ilgilenmiş, felsefeden siyasete birçok konuda çeşitli dillerden 
eserleri Arapçaya kazandırmıştır.  Kelile ve Dimne, El-Mülûk, Ayinnâme ve Aristo'nun Mantık kitaplarını tercüme 
ettiği iddia edilmektedir (El Cabiri, 2001: 433; Goitei, 2010: 152; Demirci, 2005: 119; islamansiklopedisi)  

Entelektüel bir bürokrat olarak İbn Muqaffa, İran yönetim kültürünün ve idari geleneklerinin Abbasi-İslam 
devletine aktarılmasında önemli rol oynamış; devlete, idareye, siyasete ilişkin bazı İran kaynaklarını Arapçaya 
kazandırmıştır. Çok ileri derecede olmasa da Yunan felsefesine vakıf olduğu görülmektedir. Aristo’nun 
Mantık’ını da tercüme eden kişidir. Tercüme konusundaki bu cesur çıkışları muhalifleri tarafından 
suçlanmasında etkili olduğu söylenir. Kargaşa döneminde saraya yakınlığı ve ortaya koyduğu görüşler genç 
yaşta cezalandırılarak öldürülmesine yol açmış olmalıdır. 

Emevi valilerinin yanında kâtiplik (bürokratlık) yaparak yetişen İbn Muqaffa, yetenekli oluşundan olsa gerek, bu 
görevlerini Abbasi Devletinde de sürdürmeye devam ettirmiştir. Başta Abbasi ailelerinden olan valilerin özel 

kalemliği olmak üzere birçok görev ifa etmiş ve vezirliğe kadar yükselmiştir9 (El Cabiri, 2001: 433; Demir, 2008; 
islamansiklopedisi). 

İbn Muqaffa bir devletin yıkılışını ve yeni bir devlerin kuruluşunu ve bu dönemde yaşanan  sorunları tecrübe 
edebilen nadir entelektüel-bürokratlardan birisidir. Birikimi ve ilişkileriyle Emevi ve Abbasi hanedanlığının gözde 
bürokratı olmuştur. Bu açıdan Doğu-İslam bürokrasinin serencamını temsil eder. İbn Muqaffa’nın da, İslam 
bürokrasinin de kökeni aynıdır; her ikisi de İran kökenlidir. İran toplumu, yeni bir dinle, İslam’la tanışırken, yeni 
İslam devleti eski İran idare gelenekleriyle buluşmuştur. Tarih boyunca çoğu İslam bürokratlarının başına 
gelenler, İbn Muqaffa’nın da başına gelmiştir. İslam devletlerinin birçok üst düzey bürokratı gibi İbn Muqaffa da 
İslam hukukunun öngördüğü dokunulmazlıklardan yararlanamamış; yargılamadan katledilmiştir. Bürokrat 

kökenli babası10 tarafından adeta Saray için özel yetiştirilen İbn Muqaffa, Saray entrikalarına kurban gitmiştir. 
Ailevi birikim, bildiği diller, öğrendiği felsefe, vakıf olduğu ilimler, etkili şekilde kullandığı dil onu hazin sondan 

kurtaramamıştır11. 

 

 

 
5 El Cebir’e göre (2001), Arap-İslam kültüründe “sultan ideolojisi”nden ilk bahseden İbn Muqaffa olmuştur. 

6 Ebu Müslim gibi İran kökenli6 devlet adamlarının öldürüldüğü bir dönemde İbn Muqaffa’nın siyasi program önermesi 
ilginçtir (Goitei, 2010: 154). 

7 Müslüman olmadığına yönelik iddialar vardır (Goitei, 2010: 152). 

8 Babası Emevilerin ünlü Irak Genel Valisi Haccac b. Yusuf’a vergi tahsildarlığı yaptığı ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 
cezalandırılırken elinin çolak kaldığı ve kendisine “Muqaffa” yani “çolak” denildiği, Abdullah İbn Muqaffa’nın da 
“Çolakoğlu Abdullah anlamına geldiği ileri sürülür. Lakabının “mıkaffi” (sepet/küfe yapıp satan) şeklinde kaydedenler de 
vardır. 

9 İbn Muqaffa, Emeviler döneminde birçok valiye katiplik yaptı. Abbasiler döneminde Halifenin amcası olan Basra Valisinin 
kâtipliğini yaparken Halife Mansur ile tanıştı. Halifenin isteği üzerine Farsçaya çevrilmiş olan bazı Yunan klasiklerini 
Arapçaya tercüme etti. Daha sonra çeşitli valilerle birlikte üst düzey yöneticilik yapmaya devam etti. 

10 İbn Muqaffa’nın babası meşhur vali Haccac b. Yusuf’un Irak ve İran eyaletlerinde vergi tahsildarlığını yapmıştır. 

11 İslam devleti üzerinde İran etkisi karşı hareketleri doğurmuştur. İran yönetim geleneğinin öncüleri İbn Muqafffa, Ebu 
Müslim Horasani, Bermeki ailesi cezalandırıldı (Yaşar, 2011), 

http://www.islamansiklopedisi/
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210108.pdf
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3. Hayvanların Dilinden Devlete Dair Öneriler: Kelile ve Dimne 

İran, daha doğrusu Hint-İran yönetim geleneklerinin taşıyıcı araçlarından birisi de Kelile ve Dimne’dir. İbn 
Muqaffa, Doğu klasikleri arasında yer alan Kelile ve Dimne’nin günümüze ulaşmasını sağlayan, hatta kitabın 
yeniden doğarak evrensel hale gelmesine katkı yapan kişidir. İbn Muqaffa, Kelile ve Dimne’yi İslamileştirerek ve 
ilaveler yaparak tercüme etmiştir. Bu yönüyle yaptığı iş pür tercüme faaliyeti olarak görülemez. Başta Risalesi 
olmak üzere başka eserleri de dikkate alındığında, yönetim sistemi önerme konusunda oldukça cesurdur. Bunda 
yeni hanedanın (Abbasi Hanedanı) kapılarını yeni kültürlere açmasının da payı büyüktür (Demirci, 2005: 124; 
Beydaba-İbnul Mukaffa, 2003). 

Eski İran-Hint yönetim kültürünün İslam dünyasına aktarılmasının ilk örneklerinden birisi olan ve siyasetten 
ahlaka kadar birçok konuyu ele alan, dolaştığı birçok ülkeden karakteristik özellikler alan, birçok şair ve yazarı 
etkileyen Kelile ve Dimne, fabl türünde yazılmış ilk eserlerden birisidir. 

Kelile ve Dimne muhtemelen Hint sözlü kültüründe var olan hikâyelerin derlenmesiyle oluşan Sanskritçe Pança-
tatra’nın değiştirilen ya da ilaveler yapılan son hali olduğu iddia edilmektedir. 

Yöneticilere meseller niteliğinde olan kitap, Beydaba adılı Hintli bir filozofa atfedilmiştir.  Ne zaman yazıldığı ile 
ilgili kesin bir tarih yoktur. İleri sürülen tarihler M.Ö 200 ile M.S 500 arasında değişmektedir (İnalcık, 2000). 
Kelime ve Dimne 6. yüzyılda tabip Bürzuye tarafından bazı katkılarla Pançatantra  ile bazı Sanskritçe kaynaktan 
yararlanarak Pehleviceye kazandırılmıştır. Daha sonra (570) Süryaniceye tercüme edilmiş, 750’de Halife Mansur 
zamanında İbn Muqaffa tarafından ilaveler yapılarak Arapça’ya kazandırılmıştır. İbn Muaqaffa’nın bu telif ve 

tercümesi daha sonraki tercümelere kaynaklık etmiştir (islamansiklopedisi)12. 

Eserdeki görüşlerin ne kadarının İbn Muqaffa’ya ait olduğunu tespit etmek oldukça zordur. Kendisinin 
suçlanmasına da neden olan Kelile ve Dimne’nin girişindeki fikirlerin İbn Muqaffa’ya ait olduğunu ileri sürenler 
olduğu gibi bu fikirlerin Enişurvean’nın kâtibine ait olduğunu ileri sürenler de vardır (islamansiklopedisi; Toska, 
1989), İbn Muqaffa’nın orijinal metne ne kadar sadık kaldığı bilinmese de Kelile ve Dimne bürokrat İbn 
Muqaffa’nın zihniyetiyle uyumludur. 

Hint ve İran kültüründe yaygın bir şekilde görülen yöneticilere yol gösteren, tavsiyelerde bulunan ve halka ahlak 
kurallarını anlatan eserlerdendir. Otorite, otoritenin devamını sağlayan unsurlar, halk-iktidar ilişkileri, 
hükümdar-vezir (hükümet-bürokrasi) ilişkileri, liyakat, ihanet, hile gibi konuları işlemiştir. Bu bağlamda iktidara 
yakınlık, uzaklık; iktidarın devamını sağlayan ilkeler; halk-hükümdar ilişkisi; hükümdar-bürokrasi ilişkisi; siyasi 

ihtiraslar; ehliyet; yetenek; ihanet; hile vb. konular işlenmiştir (Beydaba-İbnul Mukaffa, 2003)13. 

Eserin müellifi Beydaba, hükümdara söz söylemin zorluğunun bilincinde olarak, dolaylı anlatımı tercih etmiş, 
öğütlerini hayvanların dilinden vermiştir. Masalların içine dersler, vecizeler, düsturlar yerleştirmiştir (Beydaba 
Abdullah B. El-Mukaffa, 1990: 17). Eserde hükümdarlara idare sanatını uygun bir dille anlatmaya çalışmaktadır. 
Hatta Anüşirevan’ın memleket işlerini ona göre düzenlediğini iddia edilmektedir  (İnalcık, 2000). 

Telif ve tercüme eserlerindeki birçok hikmetli söz başkaları tarafından kullanılmıştır. Hatta Farabi ve İbn Sina 
siyaset ve idareyle ilgili konularda Kelile ve Dimne’nin etkisinde kaldığı iddia edilmektedir (islamansiklopedisi). 
Saray ve muaşeret adabı, mali ve adli teşkilat, hükümdar-tebaa ilişkileri gibi konulardaki fikirleri daha sonraki 
hükümdarlar tarafından benimsenmiştir (islamansiklopedisi). 

4. İdarecinin El Kitabı: Edebü’s-Sağir ve Edebü’l-Kebir 

Ağırlıklı olarak sultan ve üst düzey yöneticilere yönelik öneriler içeren risalelerde, İran kültürü egemendir. 
Yunan ve İslam etkisi de görülür (El Cabiri, 2001: 433). Risalelerde, bürokratik ilişkiler, yani üst düzey 
bürokratların devlet başkanıyla kuracağı ilişkinin niteliği, bürokratik görgü kuralları, yönetimsel başarının yolları, 
halka yönelik tavsiyeler ve vecizeler yer almaktadır (El Cabiri, 2001: 433; (islamansiklopedisi). Goitei’ne göre 
(2010: 152), Araplara Pers soyluların görgü kurallarını aktarmıştır. 

 

 

 
12 Osmanlı döneminde de bazı padişahlara sunulduğu bilinen Kelile ve Dimne ilk defa 14. yüzyılda Türkçeye kazandırılmıştır. 

16. yüzyılda ise tekrar Türkçeye tercüme edilerek Kanuniye sunulmuştur (Bülbül, 2012; Orak ve Berköz, 2013). 

13 Eserin materyalist bir ahlaka dayandığı yönündeki değerlendirme (İnalcık, 2000) çok isabetli değildir. 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210109.pdf
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210109.pdf
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210108.pdf
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4.1. Kadim Bilgiyi Yüceltme 

İbn Muqaffa, daha önceki nesillerin daha cüsseli, daha kuvvetli, daha uzun ömürlü, daha akıllı olduklarını; 
işlerini daha iyi yaptıklarını, bu nedenle eşya hakkında daha fazla tecrübe sahibi olduklarını düşünür. Ona göre 

geçmiştekiler, elde ettikleri ilim sayesinde ölümsüz eserler yazmışlar ve şifalı sözler söylemişlerdir14; gerek 
büyük gerekse küçük meselelerde söylenecek söz kalmamıştır. Sadece taze beyinler için, eskilerin 
hikmetlerinden ve sözlerinden türetilmiş konuların bulunduğu bir takım latifeler kalmıştır. Çağdaş ilminin 
hedefi, eskilerin ilmini almak olmalıdır. Aslında kendisi de bunu yapmaktadır (Abdullah İbnü’l-Mukaffa, 2010). 
Bu yaklaşım Pers literatürünü Arapçaya kazandıran İbn Muqaffa’nın zihniyetine uygundur (Goitei, 2010: 152). 

4.2. Devlet Yönetiminde Seçkinlerin Rolü 

İbn Muqaffa, İslam dünyasında devlet yönetiminde seçkinlerin rolüne dikkat çeken ilk yazarlardan birisidir. 
Seçkinleri, “itaat edilmesi gereken emir” ve “itaat eden halk” arasında bir yere yerleştirerek onlara 
meşrulaştırma işlevi yükler. Ona göre, seçkinlerin görevi, halkı emire itaate yöneltmektir. Seçkinler bu 
fonksiyonlarını, sahip oldukları ikna ve bilgi silahıyla yerine getirirler. Ordu bedenleri ezerek, seçkinler ise 
gönülleri ikna ederek halkı hükümdara itaat ettirirler (El Cabiri, 2001: 434-435). 

Ona göre insanların çoğu güçsüz, görüşleri yetersiz ve bilgisizdir. Seçkinler, halkın işleriyle ilgilenirler ve halkı 
emire itaat etmeye yönetirler. İbn Muqaffa’ya göre emir seçkinlere muhtaç olsa da seçkinler kendiliğinden 
ortaya çıkmaz; emire muhtaçtırlar. Onları bir araya getiren, koruyan ve halk katındaki değerini ve nüfuzunu 
sağlayan emirdir. Seçkinlerin imama ihtiyacı, halkın seçkinlere ihtiyacı gibidir, hatta ondan daha da fazladır (El 
Cabiri, 2001: 435). 

Ona göre, halk tabakasına ihtiyatlı davranmak gerekir. Seçkinlerle diyaloğa açık olunmalı, onlarla olan ilişkilerde 
sertlik gösterilmemelidir. Bunlara karşı ılımlı, kibar, efendice davranılmalıdır. Seçkinler görüşlerinde erdemli, 
dostluğunda güvenilir, sır saklamada sıkı, kardeşlikte vefalıdır (El Cabiri, 2001: 434). 

İbn Muqaffa, devlet yöneticileriyle ilişkilerde ihtiyatlı ve tedbirli olmayı, bir sorun ortaya çıktığında âlimlere 

sığınmayı önerir15. Ona göre bir kişi halkın düzelmesini istemeyen bir yöneticinin çevresinde yer almak 
durumunda kalırsa ya halka karşı yöneticiyi tercih eder, bu, dininin yok olması demektir. Ya da yöneticiye karşı 
halka yakın durur, bu da dünyanın yok olması demektir. Ya ölüm ya da kaçıp kurtulmaktan başka yolu yoktur.  
Bunun için emirlerden ve çevresinde olmaktan kaçınılmalı, uzak durulmalıdır (El Cabiri, 2001: 438). 

4.3. Yönetimde Başarının Yolları 

Ona göre yönetimde başarının yolu istişare etmekten ödüllendirmekten, kararlılıktan, güvenilir ve sağlam bir 
sistem inşa etmekten, sadakat gösteren bürokrasiden, önemli işleri bizzat yapıp diğer işleri ehil olanlara teslim 

etmekten geçer (Abdullah İbnü’l-Mukaffa, 2010)16. 

 

 

 

 
14 “Onların ilme verdikleri önem öyle bir noktaya varmıştı ki, onlardan birisi bir ilim ve doğru bir söz duyarsa ve o sırada 

yabancısı olduğu bir yerleşim merkezinde ise, ecelinin gelivereceği ve bu yüzden bu bilgilerin kendinden sonrakilere gizli 
kalabileceği endişesiyle hemen onları kayaların üzerlerine not ederdi” (İbn Muqaffa, 2010). 

15 Devlet başkanı seni kardeşi yerine koyduğunu görürsen, sen onu baban yerine koy. Sonra o sana değer verdikçe sen de 
ona olan saygını artır. Devlet Başkanı tarafından başına bir bela gelirse, âlimlere sığın. Devlet Başkanları, kendilerine karşı 
gevşeklikte aşırıya gideni mahvederler (Abdullah İbnü’l-Mukaffa, 2010). 

16 Devlet Başkanı olduğunun ilk zamanlarında hiç bir kişinin görüşünü almaksızın düzelen bir işi, ödüllendirmeden yeterli 
hizmeti yapan yardımcıları ve kararlılık olmadan başarıya ulaşan bir işi gördüğünde bu işler seni gururlandırıp aldatmasın 
ve bunlara güvenmeyesin. Yeni olan bir iş, bazı kesimlerde korku uyandırabilir ve bazılarının da hoşuna gidebilir. İşte bu 
yüzden bazıları isteyerek ve bazıları da istemeyerek destek verirler. Böylece bu iş kısa bir süre iyi gider. Daha sonra ise 
işler, hakikatine ve mecrasına uygun olarak yürür. Güvenilir unsurlar ve sağlam destekler üzerine kurulmamış olan her 
şeyin, yıkılıp dağılmasına az kalmıştır. Kendilerine güvenmediğin kişilerle olan gücün başkalarına karşı seni aldatmasın. 
Çünkü bu durumda sen aslana binen kişi gibisindir ki görenler aslandan korkar ama en çok korkan, onun üzerine binen 
kişidir. Büyük işlerin sorumluluğunu bizzat üstlendiği, önemli olanları sağlam yaptığı ve bunun dışındaki işleri de ehil 
olanlara teslim ettiği zaman Devlet Başkanının eğlenmesinde bir sakınca yoktur (Abdullah İbnü’l-Mukaffa, 2010). 
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İbn Muqaffa’ya göre; 

➢ Yönetici, erdemli insanları yardımcı yapmalı, onları dost ve arkadaş edinmeli, onlarla işleri 
görüşmelidir. 

➢ Yönetici, başkalarının fikirlerinden faydalanmalı, “başkalarının fikirlerine ihtiyaç duyuyor” eleştirisine 
kulak asmamalı, tam tersine,  "fikir sahibi kişilere danışmadan kendi başına karar vermez " denilmesini 
önemsemelidir. Ona göre insanların görüşleri birbiriyle örtüşmez. Bütün insanların rızasını kazanmak 
da mümkün değildir. Yönetici, insanların iyi ve akıllı olanlarının rızasına talip olmalıdır. 

➢ Yöneticiler, çalışanların yaptıkları işlerden haberdar olmaya azami özen göstermelidir. 

➢ Yönetici, önemli işlerini ihmal etmemeli, kendini küçük şeylerle meşgul olmaya alıştırmamalıdır, yoksa 
büyük şeyleri kaybeder. 

➢ Yönetici, işlerin sorumluluğunu bizzat üstlenmeli, önemli işleri sağlam yapmalı, bunun dışındakilerini 
ehline vermelidir. 

➢ Yönetici, tedbirli olmalıdır. Sözlerini ve fiillerini engelleyecek kimsenin olmadığı yöneticiler en fazla 
tedbirli olmaya muhtaçtır. Düşünmeden işe başlayıp sonra vazgeçmek zorunda kalmamalıdır. 

➢ Yönetici, ölçülü olmalıdır. Sultanlar ölçülü olmaya avam tabakasından daha fazla muhtaçtırlar. Hayatın 
kaynağı ölçülü olmaktır. 

➢ Yönetici, övünmekten ve övülmekten uzak durmalıdır. Övülmeyi kabul etmeyen kişi övgüye layıktır. 
Övgüyü kabul eden ise kusurludur. Övülmeyi kabul eden kişi aynen kendini öven kişi gibidir. 

➢ Yönetici, öneride bulunabilecek seviyeli kişilerin muhalefet etmelerine imkan vermeli, onların acı 
sözlerini sineye çekmede sabırlı olmaya kendini alıştırmalıdır. Fakat yönetici, yanındaki tecrübeli 
kişilerin kendisine küstahça davranmasına ve diğer kişilerin de onlara karşı gelmelerine, onlara karşı 
saygıda kusur etmelerine imkân vermemelidir. 

➢ Ödüllendirmeler ve yaptırımlar belirli prensiplere, ilkelere göre olmalıdır. 

➢ Cezalandırma da ve ödüllendirme de aceleci olunmamalıdır. 

➢ Çalışma ve dinlenme arasında iyi ayrım yapılmalıdır. 

➢ İşler önem sırasına göre yürütülmelidir. Önemsiz bir konuda emek sarf etmek, önemli bir konuda itibar 
kaybetmeye sebep olur. Küçük şeylerle meşgul olmaktan büyük şeyleri kaybettirir. 

İbn Muqaffa, devlet başkanına dinin de öngördüğü bazı telkinlerde bulunur, fakat bu öneriler yönetimsel 
rasyonalite üzerinden gerekçelendirilir. Ona göre, sultanın darılması ve öfkelenmesi uygun değildir. Çünkü güç, 
onun iradesi yönünde kullanılır.  Yalan söylemesi de uygun olmaz. Çünkü hiç bir kişinin, onu istemediği bir şeye 
zorlamaya gücü yetmez. Sultana kinci olmak da yakışmaz. Çünkü onun rütbesi bütün herkesinkinden daha 
büyüktür. Sultana çok yemin etmek de yakışmaz. Çünkü yeminden sakınması en çok uygun olan kişiler 
sultanlardır (Abdullah İbnü’l-Mukaffa, 2010;  (islamansiklopedisi; İbn Muqaffa, 2010). 

5. Devletin Yeniden İnşası: Risaletü’s Sahabe 

Risaletü’s Sahabe adlı eser17 Halife Mensur’a sunulmuş yeni devletin genel durumuna ve çözüm önerilerine 
yönelik bir rapor niteliğindedir. İslam dünyasında bu konularda yazılmış ilk eserlerden birisi olması ve cesurca 
öneriler sunması bakımından önemlidir. Siyasi, idari, askeri, mali, adli, toplumsal sorunları ve çözüm önerilerini 
ve saraydaki ilişkileri ele alır (islamansiklopedisi; El Cabiri, 2001: 433). Goitein, Gabrielli gibi bazı batılılar 
Risale’ye büyük önem atfetmişlerdir. Eser, halifeye erdemleri ve kötülükleri gösteren klasik bir siyasetname 
türünden öte niteliğe sahiptir (Goitei, 2010: 152).  

İslâm Tarihinde idari, mali, ekonomik, adli, askeri alanda ilk reform önerisidir. Eyaletlerin sosyo-ekonomik 
durumunu ele almış, bürokrasideki yozlaşmaya dikkat çekmiş, vergi sistemindeki yanlışlara değinmiş, askeri 
sistemin eksik yönlerine değinmiş, adli alandaki karışıklıkları dile getirmiş ve bu konularda radikal önerilerde 
bulunmuştur (Demirci, 2005; Goitei, 2010).  

 
17 Buradaki “sahabe”den kastedilen sultanın yakınındaki bürokratik elittir.  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210108.pdf
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210108.pdf
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Sorunların kaynağını yapıda yani sistemde araması dikkate değer bir durumdur. Bürokratik tecrübesi, yaptığı 
gözlemler, bir entelektüel olarak Hint, İran ve Yunan devlet uygulamaları hakkındaki bilgisi, onu ayrıcalıklı 
kılmıştır. Diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserdeki önerileriyle de İran yönetim kültürünün İslam yönetim 
kültürüne aktarılmasına, İslam devletinin bürokratik bir devlete dönüşmesine aracılık etmiştir (Demirci, 2005). 

Eserde, çatışmaları azaltmak, istikrarı sağlamak, merkezi idareyi güçlendirmek için yöneticilere kararlılık ve irade 
tavsiye etmektedir. 

Mali ve ekonomik yapıyı güçlendirmek için vergi ve toprak sistemi reformu önermektedir. İbn Muqaffa’ya göre 
toprak ve vergi meselesi en önemli, en hassas, en tehlikeli konudur. 

İbn Muqaffa’ya göre, eyaletlerdeki görevlendirmelerde sürekliliğin ve kayıt/belgelendirmenin olmayışı, vergi 
miktarının defalarca değiştirilmesi temel bir sorundur. Ürün ve fiyat dalgalanmalarından köylülerin daha az 
zarar görmesine yönelik öneride bulunur. 

İdarenin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunmaktadır. Özellikle merkezi idarenin güçlendirilmesi konusunda 
tavsiyelerde bulunur. 

İhtilal ordusunun nizami orduya dönüştürülmesi için nelerin yapılması gerektiğini belirtmektedir. Abbasi ordusu 
yöneticilerine doğal ve geleneksel bağlarla bağlı olan Emevi ordusundan faklı şekilde yöneticilerine 

bağlanmalıydı. İbn Muqaffa’nın ilk yaptığı şeylerden birisi Ehli Horasan18 dediği, Ehli Şam’ın karşıtı olan 
Emevilerin yıkılışında ve Abbasilerin iktidara gelişinde rol oynayan genellikle askeri hizmetleri yürüten Horasan 
halkıyla ilgili tespitlerde bulunmak ve öneriler yapmaktır. Askerin eğitilmesi, dillerinin geliştirilmesi, askerin 
uyacağı kuralların anlaşılır bir şekilde yazılı hale getirilmesi, komutanların liyakate göre göreve getirilmesi, 

mutlak itaatin sağlanması19, askerin sivillerle ilişkileri, askerin vergi işlerinden uzaklaştırılması, askerin sadece 
askerlik işleriyle uğraşması, maaşların düzenli ve doğru zamanla ödenmesi gibi konuları ele alır. Temel amacı 
düzensiz ihtilal ordusunun düzenli ordu haline getirilmesini sağlamaktır (Demirci, 2005; Goitei, 2010). 

İbn Muqaffa, yargı alanının, hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesini dile getirir. İslam devletinin gelişim 
sürecinde kanun vazetme işi âlimlerin/hukukçuların tekelinde olmuş ve bu alan yürütmeden özerk ve 
yöneticilerin müdahalesinden korunmuştur. Zamanla hukuk çeşitlenmiş, faklı yargı kararları ortaya çıkmıştır. Bu 
konuya ilk dikkat çeken ve çözüm önerisinde bulunan kişilerden birisi Ibn Muqaffa’dır. Risaletü’s Sahabe adlı 

eserde hukuk ve hüküm ihtilaflarındaki uçuruma dikkat çekmiştir (Hamidullah, 1975; Goitein, 2010) 20. 

Ibn Muqaffa, İslam hukukunun kodifiye edilmesini öneren ilk kişidir. Devletin öncülüğünde birleştirilmiş tek ve 
resmi bir İslam hukuku oluşturulmasından yananadır. Bu önerisinde Ibn Muqaffa, hukukta merkezi bir kontrol 
oluşturma çabası güder. Şer'i hukukun kanunlaştırılması yönündeki bu öneri kabul görmemiştir (Mayer, 200: 

205)21. 

Risaledeki fikirlerinden dolayı cezalandırıldığı ileri sürülmektedir. Risalenin girişinde dile getirdiği görüşlerin 
bedelinin ağır olacağını söyler. İbn Muqaffa’nın Risaletü Sahabe üzerinden bu dönemi Müslüman devletin 
dönüm noktası olarak adlandıranlar vardır (Goitein; 2010). 

 

 

 

 

 

 
18 Şunu da kabul etmek gerekir ki, Abbasi devletinin askeri öncüleri Orta Asya kökenliydiler. Fakat bunlar saf İranlı değildi. 

Çoğu komutan ve yöneticiler Arap’tı. Ancak İranlılara karışmıştılar, Pers düşünce tarzını, giyimini, dilini özümsemişlerdi 
(Goitei, 2010: 155). 

19 Mutlak itaate o kadar önem verir ki, halife namazda kıblenin değiştirilmesini istese bile askerler buna itaat etmelidir. 
Risalede askeri konularda ortaya koyduğu mutlak itaat daha önce İslami olarak üzerinde durulmayan konulardı (Goitei, 
2010: 155). 

20 Hukukla ilgili daha sonra Ebu Yusuf tarafında yazılan Kitab-ü Haraç’ta da benzer tavsiyeler olsa da nitelik olarak iki eser 
birbirinden farklıdır (Goitei, 2010: 153). 

21 Bir rivayete göre Halife Mansur, İmam Malik'in Muvatta'sını reayası için yegane İslam hukuku kaynağı yapmayı düşünmüş 
ancak bizzat Malik tarafından vazgeçirilmiştir (Mayer, 2000). 
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6. Sonuç 

İbn Muqaffa, doğumundan yaklaşık yüz yıl önce Arap-İslam geleneklerine göre oluşmaya başlayan İslam 
devletinin, İran-İslam geleneklerine göre yeniden inşa edilişinde akıl hocalığı yapan entelektüel bir bürokrattır. 
Tarih onu bu konuma itmiştir. Yetiştiği çevre, bürokratik tecrübesi, gözlem ve analiz yeteneği, felsefeden 
mantığa, tarihten edebiyata ilmi vukufiyeti, kadim Yunan, Hint ve İran düşüncesiyle olan tanışıklığı, İran idari 
geleneklerine olan aşinalığı, sorunları dile getirmedeki cesareti, isabetli çözüm önerileri, bildiği diller, dili 
kullanmadaki mahareti ve çalkantılı bir dönemde önemli konumlarda bulunması, İbn Muqaffa’nın fikirlerini 
önemli kılmaktadır. İyi bir gözlemci olarak, kısa hayatında bir devletin yıkışına ve bir devletin kuruluşuna şahitlik 
etmiştir. 

İbn Muqaffa, adeta bir misyoner edasıyla yabancı eserleri tercüme etmiş, kadim İran siyasi ve idari geleneklerini 
gelişen İslam devletine aktarma konusunda öncülük yapmıştır. Mütercim, müellif, ıslahatçı ve entelektüel bir 
bürokrat olarak İbn Muqaffa, yabancı eserleri tercüme ederken söz konusu eserleri İslam toplum düzenine 
uydurmak amacıyla bazı tasarruflarda bulunmuş, onları dönüştürmüştür. (islamansiklopedisi; Demirci, 2005). 

Mevali kökenli olup eski Hint-İran geleneğini bilen bir bürokrat olarak İbn Muqaffa, çöken Arap-Emevi yönetim 
sistemini ve uygulamalarını pek beğenmiyor olsa gerekir. Yeni kurulan Arap-Abbasi yönetimi ise, bir bürokrat 
için birçok belirsizliği ve riski içinde barındırmaktaydı. Bu durumda yapılması gereken eski Hint-İran yönetim 
geleneklerini İslamileştirerek çağına aktarmaktır. 

İbn Muqaffa, eserlerinde ıslahatçı bir bürokrat olarak ortaya çıkmaktadır. İslam tarihinde en eski sistem 
önericisi, ıslahatçı, reformcu, analizci kişidir. Benzer bir yaklaşım daha sonra Muqaddime yazarı İbn Haldun’da 
görülecektir. Batıda benzerleri modern dönemlerde ortaya çıkacaktır. Hukukun kodifiye edilmesi, idarenin 
rasyonelleştirilmesi, ordunun kurumsallaştırılması, vergi ve toprak sisteminin rasyonelleştirilmesi gibi öneriler 
erken dönem Doğu rasyonelliğinin bir yansımasıdır22. 

İbn Muqaffa, İslam devletinde monarşik yapının güçlendirilmesine ve devletin kurumsallaşmasına, katkı 
yapmıştır. Katiplerden oluşan bürokratik bir sınıf gelişmesine öncülük etmiştir. Kurumsal olarak İslam devletini 
Şam’dan Bağdat’a taşıyan kişidir. Hilafetin Emevilerden Abbasilere geçmesi, başkentin Suriye’den Irak’a 
taşınması, Müslüman devletin yapısında değişikliği ifade etmektedir. Bu dönemde,  gelişigüzel yöneten bir 
aristokrasinin yeri bürokratik bir yönetim sistemi aldı. Çoğunlukla aşiretlerden oluşan bir askeri birliklerin yerini 
paralı askerlerden oluşan bir ordu aldı. İranlılar daha fazla etkili oldu (Goitein, 2010). 

Adil bir toprak ve vergi düzeni üzerine kurulu, düzenli ordusu olan, bütüncü bir hukuk sistemine sahip güçlü bir 
merkezi devlet kurma çabasındadır. Felsefeyle tanışık olsa da felsefecilerin ütopik görüş tuzağına düşmemiştir. 
Felsefe ve mantıktan yararlanarak Yunan, Hint, İran ve İslam tarihinden beslenerek ve kendi tecrübelerinden 
yararlanarak isabetli öneriler sunmuştur. 

Sürekli tartışmalara ve zaman zaman isyanlara yol açan dini yorumlar konusunda da cesur görüşler ortaya 
koymuştur. İslam’ın her alanda kural koymadığını, geniş bir alanın boş bıraktığını ileri sürerek, bu alanın devlet 
tarafından doldurulmasına zemin hazırlamıştır. Görüşleriyle Halifeye geniş bir takdir alanı sunmaktadır. 

Hukuk devleti adına görüşler ortaya koymuş, hukuki çıkarsamalardaki yanlışlara değinmiş ve önerilerde 
bulunmuştur. Ayrıca kadıların verdiği kararların merkezde toplanmasını ve bunlardan isabetli olanların hukuki 
içtihat olarak toplanıp her tarafta uygulanmasını önerir. 

İktidarın meşrulaştırıcı aracı olarak, halk ve Halife arasında seçkinler grubu öngörür. Yeni yeni yeşeren seçkinler 
grubunun yönetimde rol almasına teorik katkı sağlamıştır. 

Kelile ve Dimne’deki hikâyelerin Halife Mensur’a yönelik üstü kapalı eleştiriler içerdiği ve ölümüne sebep olduğu 
ileri sürülmektedir. Ayrıca ünlü eseri Risale’deki fikirlerinin de ölümüne yol açtığı iddia edilmektedir. Edebi 

zekâsının bir ürünü olarak hazırladığı bir emanname23 bardağı taşıran son damla olmuş olmalıdır. Büyük bir 

 
22

 Bazı yazarlar (Goitei, 2010: 150), İbn Muqaffa’yı İbn Haldun ve Niccolo Machiavelli seviyesinde, siyasi konularda derin bir 
kavrayışa sahip olarak görür. 

23 Mansur’un halifeliğini tanımayarak isyan eden amcası Abdullah b. Ali’nin yenildikten sonra af dilemesiyle hazırlanan eman 
metnini İbn Muqaffa’nın yazdığı ve bu emanın halifenin elini kolunu bağlayacak şekilde hazırlandığı rivayet edilir (Demirci, 
2005: 122). 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210108.pdf
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ihtimalle Abbasi hanedanlığı içindeki iktidar mücadelesi, İbn Muqaffa’nın ölümünde rol oynamış olmalıdır24. 
Öldürülüş şekli dikkate alındığında -eğer doğruysa tabi- İbn Muqaffa’nın hicivci bir karakter olma olasılığı 
yüksektir. İbn Muqaffa’nın hakaret içeren esprilerine yöneticiler şiddetle cevap vermiş olmalıdır. Kendisinin 
politik arenada yer alması, birçok konuda belagate dayalı eserler vermesi, kendine olan güven duygusuyla 
desteklenen cesur fikri çıkışları, ona yönelik çeşitli ithamlara yol açmıştır. Gerçi eserlerin girişinde Risale’de bazı 
endişeleri dile getirmektedir. Entelektüel bilgisi, Arap aristokrasisyle olan yakın ilişkileri Mevali İbn Muqaffa’yı 

hazin sondan kurtaramadı (Goitei, 2010; Demirci, 2005)25. 
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Özet: Bu çalışmada, Kasım-Nisan döneminde gerçekleşen hisse senedi getirilerinin Mayıs- Ekim döneminde gerçekleşen 
getirilere göre daha yüksek olduğunu ifade eden ve ilk kez Bouman ve Jacobsen (2002) tarafından incelenen Halloween 
etkisinin varlığı 1986:M3- 2017:M2 dönemi için Borsa İstanbul’da (BİST) en küçük kareler yönteminin yanı sıra aykırı 
değerlere karşı güçlü tahminciler veren Huber’in M-tahminci tekniğiyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar BİST’de 
Halloween etkisinin geçerli olmadığı yönündedir. 

Anahtar Kelimler: BİST, Halloween Etkisi, EKK 

Test Of Validity Of Halloween Effect In Istanbul Stock Exchange  

Abstract: In this study, the presence of the Halloween effect, which was first examined by Bouman and Jacobsen (2002), 
indicating that the stock returns in November-April were higher than the returns in May-October, and the existence of the 
Halloween effect for the first time in 1986: M3- 2017: M2 was investigated using Huber's M-estimator technique, which 
gives strong predictors against outliers as well as the least squares method. The results show that the Halloween effect in 
BIST is not valid. 

Key Words: BİST, Halloween Effect, EKK 

1. Giriş 

Etkin piyasa hipotezi literatüre Fama tarafından kazandırılmıştır. Bu hipotez ilk kez 1960’larda Samuelson’ın 
menkul kıymet fiyatlarındaki rassal yürüyüş teorisiyle geliştirilse de, teorinin aslı Dimson ve Mussavian 
(2000)’de belirtildiği üzere 1900 yılında yayınlanan Bachelier’un tezine dayanmaktadır. Bu tez çalışmasında 
geçmiş ve cari olayların piyasa fiyatları üzerinde etkisi olduğundan ve fiyatların rassal bir şekilde dağıldığından 
bahsedilmiştir.(Yılancı, 2013; s:22) 

Fama (1970) pay fiyatlarının yatırımcılar için mevcut tüm bilgileri yansıttığını ve sermaye piyasalarında yatırım 
yapan bireylerin bir takım teknikleri kullanarak ortalamanın üzerinde getiri elde edemeyeceğini ileri sürmüştür. 
Sermaye piyasalarının tamamen rasyonel yatırımcılar tarafından yönetildiğini varsayan bu teori anomali 
kavramı ile çelişmektedir.(Aytekin ve Sakarya, 2014; s:138). Rassal şablonu bozan her anomali etkin piyasa 
hipotezinin geçersiz olmasına neden olmaktadır. Bu anomalilerden biri olan takvim etkisi fiyatların yılın belli bir 
döneminde diğer dönemlere göre daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Literatürde test edilen önemli 
takvim etkileri; haftanın günü etkisi, ocak ayı etkisi, tatil etkisi ve 2002’de Boumun ve Jacobsen tarafından 
literatüre kazandırılan Halloween etkisidir. (Yılancı, 2013; s:22) 

Bu çalışmanın amacı, ilk kez Bouman ve Jacobsen (2002) tarafından literatüre kazandırılan Halloween etkisinin 
Borsa İstanbul’da geçerliliğini test etmektir. Bu doğrultuda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde teori ve literatür değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci bölümde araştırmanın veri seti tanıtılmış, 
araştırmada kullanılan yöntem ve model üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmadan elde edilen 
bulgular değerlendirilmiştir. Dördüncü bölüm ise sonuç ve değerlendirme kısmından oluşmuştur. 

2. Teori ve Literatür  

Anomali, Etkin Piyasa Hipoteziyle açıklanan Rassal Yürüyüş Modeli ile örtüşmeyen bir gözlem veya olağan dışı 
davranış olarak tanımlanmaktadır. Olağan dışı kavram yatırımcının aşırı yada normal üstü bir getiri sağlamasıdır. 
(Taner ve Kayalıdere, 2002; s:7). Halloween etkisi, Bouman ve Jacobsenin 37 borsada yaptığı incelemeler 
sonucunda Kasım-Nisan dönemlerinde 36 borsada olağan dışı getiri olduğu sonucuna varmaları neticesinde, 
ortaya çıkan bu durumun hisse senedi piyasasında var olan bir takvim etkisi anomalisi olduğunu belirtip bu 
anomaliye Halloween etkisi adını vermişlerdir. Bu takvim etkisinin bu şekilde adlandırılmasının nedeni Maberly 
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ve Pierce (2004)’in deyimiyle 31 Ekim ile birlikte yatırımcılar için korkunç bir dönemin sona ermesidir. (Yılancı, 
2013; s:22-23).2002 yılında Bouman ve Jacobsen tarafından literatüre kazandırılan Halloween etkisi ile ilgili 
finans dünyasında çeşitli ülkelerde yapılan birçok çalışma mevcuttur. 

Yılancı (2013), çalışmasında; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Halloween etkisinin varlığını analiz 
etmiştir. Bunun için Ocak 1990-Aralık 2010 dönemine ait borsa kapanış fiyatlarını en küçük kareler yönteminin 
yanı sıra aykırı değerlere karşı güçlü tahminciler veren Huber’in M-tahminci tekniği ile test etmiştir. Çalışmanın 
sonunda, İMKB’de Halloween etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Siriopoulos ve Giannopoulos (2006), 
çalışmalarında; Ekim 1986-Aralık 2004 dönemine ait verileri kullanarak, Holleween etkisinin ASE’deki alternatif 
model özelliklerine dayanaklığını test etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, Boumun ve Jacobsen’in (2002) Atina 
borsasında yaptığı çalışmadan elde edilen sonuçlardan farklılık gösterdiğini, yine Ekim 1986-Aralık 2004 
dönemlerinde Yunan borsasında Mayıs ayındaki istifade edilebilir satımların varlığını da kabul etmediğini 
belirtmişlerdir. Zarour (2007), çalışmasında; Ortadoğu bölgesindeki 9 Arap hisse senedi piyasası için günlük 
hisse senedi fiyatlarını kullanarak bazı Arap ülkeleri hisse senedi piyasaları için Halloween etkisinin varlığını 
kukla değişkenlerle regresyon analizi yöntemini kullanarak analiz etmiştir. Çalışma sonucunda; Ocak ayı etkisi 
için düzeltmeler yapıldıktan sonra bile, bu 9 Arap sermaye piyasasının 7’sinde son derece önemli Halloween 
etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Norvaisiene, Stankeviciene ve Lakstutiene (2015), çalışmalarında; Baltık borsalarında mevsimsellik bulgularının 
eğilimlerini araştırmak ve mevsimsel anormalliklerle ticaret stratejisinin bir yatırımcının anormal kazanç elde 
edip etmediğini araştırmışlardır. Nasdaq OMC Tallinn, Nasdaq OMX Riga ve Nasdaq OMX Vilnius’un günlük 
borsa getiri endeksleri Baltık borsasında 2003-2014 dönemi için analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda; 
Estonya ve Litvanya’da mevcut Halloween ve ay etkisinin var olduğunu belirtmişlerdir. Marquering (2002) 
çalışmasında; hisse senedi piyasasındaki getirilerin mevsimsel olarak tahmin edilebilirliğini analiz etmek için 
Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD hisse senedi piyasalarını test etmiştir. Analiz sonucunda; 
Halloween etkisinin ele alınan her piyasa için geçerli olduğu belirtmiştir. Oprea (2014) çalışmasında; dört hisse 
senedi endeksinde aylık getirileri kullanarak Romanya borsasındaki Halloween etkisini analiz etmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre, Halloween etkisi her hangi bir endeks için tanımlanmamış olduğundan Halloween etkisine 
dayalı bir yatırım stratejisinin bu pazardaki yatırımcılar için uygun olmadığını belirtmiştir. Lucey ve Zhao (2008) 
çalışmalarında; 1926-2002 dönemi aylık verilerini kullanarak ABD finansal piyasasında Halloween etkisini 
incelemişlerdir. İncelemeler sonucunda ABD finansal piyasasında Halloween etkisinin olmadığını, ancak bu 
etkinin sebebinin Ocak ayı etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Aytekin ve Sakarya (2014),  çalışmalarında;  BIST pay piyasasında belirlenen 10 ayrı endekste 1999-2013 yıllarını 
kapsayan dönem için Ocak ayı1 anomalisinin var olup olmadığını  Güç oranı yöntemi ve  tek yönlü varyans 
analizi yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, Ocak ayı anomalisinin görüldüğünü tespit 
etmişlerdir. Alshimmiri (2004) çalışmasında; Kuveyt Borsasında (KSE) mevsimsel anomalilikleri analiz etmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre,  getiri oranlarının KSE’de Pazar günleri (ikinci ticaret günü) en yüksek seviyeye 
ulaştığını, yine KSE’de Ocak ayı etkisinin görülmediğini açıklamıştır. Ayrıca gelişmiş borsaların aksine, KSE’de 
Mayıs-Eylül aylarındaki getiri oranlarının Ekim-Nisan ayı getirilerinden yüksek olduğunu tespit etmiştir. Alrabadi 
ve Al-Qudah (2012) çalışmalarında; 2002-2011 dönemi arası verileri kullanarak Amman Menkul Kıymetler 
Borsasında (ASE) takvim anomalilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, getirilerin Pazar günleri (haftanın ilk 
işlem günü) ve Perşembe günleri (haftanın son işlem günü) haftanın diğer günlerine göre önemli ölçüde daha 
yüksek olduğunu, üstelik çok önemli bir ocak etkisinin de var olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca getirilerin 
çoğunun ay başlarında olduğunu ve bu sonuçların yatırım stratejilerini buna göre formüle eden Ürdün 
yatırımcıları için yararlı olduğunu açıklamışlardır. Atakan (2008) çalışmasında; İMKB Bileşik-100 Endeksinin 3 
Temmuz 1987- 18 Temmuz 2008 dönemini kapsayan ve toplamda 5157 günlük verilerini kullanarak İMKB’de 
haftanın günü ve Ocak ayı anomalilerinin gözlenip gözlenmediğini GARCH modeli ile test etmiştir. Çalışmanın 
sonucunda; İMKB’nin Ocak ayı getirilerinde, diğer aylara göre istatistiki olarak anlamlı bir şekilde her hangi bir 
farklılaşmanın olmadığını, ancak Cuma günleri İMKB endeksinin getirisinin diğer günlere oranla ortalamadan 
yüksek olduğunu, Pazartesi günü ise düşük olduğunu ortaya koymuştur. 

Bialkowski, Etebari ve Wisniewsk (2010), çalışmalarında; 1989-2007 yılları arasında ağırlıklı olarak Müslüman 
olan 14 ülke için Ramazan ayında hisse senedi getirilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda; Ramazan 
boyunca hisse senedi getirilerinin yılın geri kalanında olduğundan dokuz kat daha yüksek ve daha az değişken 

 
1 Borsada, yıl sonunda yatırımcıların daha az vergi ödemek için zararına satışlar yapması ve Ocak ayında tekrar alım 

yapmalarıyla hisse senedi fiyatlarında artış meydana gelmesidir 
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olduğunu belirtmişlerdir. Abu-Rub ve Sharba (2011), çalışmalarında; 01.01.2006-01.01.2010 tarihleri arasındaki 
finansal tabloları kullanarak, ulusal, dini ve hafta sonu tatillerinin Filistin Menkul Kıymetler Borsasında işlem 
gören şirketlerin hisse senetlerinin işlem fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda, dini 
bayramlardan önceki günlerde, ulusal ve hafta sonu tatillerine kıyasla fiyatların daha yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada Mart 1986-Şubat 2017 dönemi arası BİST-100 Ulusal Endeksi serisinin aylık kapanış fiyatları 
kullanılacak olup, ilgili veri seti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden 
alınmıştır. ft, anındaki fiyatı göstermek üzere, getiri serileri gt ln(ft/ft-1) formülünden faydalanmak suretiyle 
elde edilmiştir. 

Bouman ve Jacobsen (2002) Halloween etkisini test etmek için aşağıdaki modeli kullanmıştır; 

lngt= u +β1C1+ et   (1) 

 Yukarıdaki modelde; ln gt, göreceli fiyatın doğal logaritması olarak hisse senedi getirisi u, sabit terim, et ise 
hata terimi, C t ise Halloween etkisini test etmek için kullanılan ve Nisan-Kasım aralığında 1, Mayıs- Ekim 
aralığında 0 alan kukla değişkendir. Bu bağlamda C2’nin katsayının pozitif ve anlamlı bulunması durumunda 
Halloween etkisinin varlığı kabul edilmektedir. 

Marbley ve Pierce (2004) ise Halloween etkisinin olası bir nedeninin ocak ayı etkisi olabileceğini düşünerek 
modele ikinci bir kukla değişken eklemiş ve ocak ayı 1 diğer aylar 0 olarak modele ilave edilmiştir. Modelde J 
ocak ayı kukla değişkenini ifade etmektedir. 

lngt= u +β1C1+ β2j2 +  et  (2) 

Marbley ve Pierce (2004) , Bouman ve Jacobsen (2002) çalışmalarında kullandıkları veri setinde Ekim 1987 ve 
Ağustos 1998 dönemlerinde yaşanan iki krizin olduğu dikkate alarak modele aykırı değerler eklemiş ve model 
aşağıdaki hale getirilmiştir. Modele yeni bir kukla eklenmiş ve aykırı değer olan dönemler 1 diğer dönemler 0 
olarak modele eklenmiştir. Modelde A aykırı değer kukla değişkenini ifade etmektedir 

lngt= u +β1C1+ β2j2 + β3A3 et  (3) 

Bu çalışmada, öncelikle (1), (2) ve (3) numaralı modeller EKK yöntemiyle, heteroskedasite ve otokorelasyona 
karşı tutarlı standart hatalar veren Newey-West (1987) yöntemi kullanılarak tahmin edilecektir. (3) numaralı 
modelde yer alan ve aykırı gözlemleri modele dâhil eden kukla değişkeni elde edebilmek için aykırı gözlemler 
Iglewicz ve Hoaglin (1993) tarafından önerilen, değiştirilmiş Z-skorları kullanılarak elde edilecektir. 

 
Bu formülde yer alan g ifadesi serinin medyanını göstermektedir. Veri setinde değiştirilmiş Z-skoru mutlak 

değerce 3,5’ten ( Mi  3,5 ) büyük olan gözlem, aykırı değer olarak ifade edilir. (1) ve (2) numaralı modeller aynı 
zamanda Witte (2010)’nin önermiş olduğu gibi, güçlü regresyon yöntemlerinden biri olan Huber (1964)’in M 
tahminci tekniği ile de tahmin edilecektir. 
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4. Bulgular 

Verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler tablo 1 de özetlenmiştir. 

Tablo.1 Tanımlayıcı İstatistikler 

Dönem 1986M3-2017M2 
Gözlem Sayısı 371 
Ortalama  0.030235 
 Medyan  0.019074 
 Max.  0.689031 
 Min. -0.352676 
 Standart Sapma  0.123139 
 Skewness (Çarpıklık)  0.851108 
 Kurtosis (Basıklık) 6.302966 
 Jarque-Bera 21.432 (0.000) 
ADF Birim Kök -13.953** 
Not: **, %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 1’de görüleceği üzere, getiri serisi %5 düzeyinde durağandır, ayrıca Jarque-Bera değeri serinin normal 
dağılmadığını göstermektedir. Basıklık değerinin 3’ten, çarpıklık değerinin ise 0’dan büyük olması, getiri 
serisinin normal dağılıma göre daha kalın uçlu dağıldığını ve sola eğik olduğunu göstermektedir. 

Tablo.2 Halloween Etkisinin Test Edilmesi 

 EKK Sonuçları M tahmincisi Sonuçları 

Katsayılar Model 1 Model 2 Model3 Model 1 Model 2 
Sabit Terim 0.023 0.023 0.017 0.014 0.011 
Halloween Etkisi 0.014* 0.040 0.005 0.013 0.006 
Ocak Ayı Etkisi - 0.055* 0.047** - 0.036* 
Aykırı Değer - - 0.199* - - 
Not:* ve ** sırası ile %10 ve %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 2’de görülen EKK yönteminin sonuçları şu şekilde yorumlanabilir; sadece Halloween etkisini modele dâhil 
eden kukla değişken ile getiri serisi arasında regresyon kurulması halinde (Model 1) Halloween etkisinin olduğu, 
Ocak Ayı etkisinin dâhil edildiği Model 2’de ise Halloween etkisinin anlamlılığını yitirdiği ve Ocak ayı etkisinin 
olduğu,  aykırı değerlerin etkisinin dikkate alındığı Model 3’te ise Ocak Ayı etkisinin devam ettiği ve aykırı 
değerlerin anlamlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla incelenen dönem zarfında BİST-100 endeksinde Halloween 
etkisinin görülmediği, buna karşın Ocak ayı etkisinin ve aykırı değer etkisinin olduğu görülmektedir. Tablo 2’de 
aynı zamanda aykırı değerlere karşın güçlü tahminciler veren M-tahminci tekniğine göre de elde edilen 
sonuçlara yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar BİST-100 indeksinde Ocak Ayı etkisinin olduğu,  Halloween 
etkisinin olmadığı yönündedir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, Kasım-Nisan döneminin, Mayıs-Ekim dönemine göre daha fazla getiri sağlayacağını ifade eden 
Halloween etkisinin varlığı Mart 1986-Şubat 2017 döneminde BİST-100 endeksinde test edilmiştir. Bu amaçla 
hem Ocak Ayı etkisi, hem de aykırı değerlerin etkisi dikkate alınarak En Küçük Kareler yönteminin yanı sıra, 
aykırı değerlere karşı güçlü tahminciler veren M-tahminci tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
BİST’de Halloween etkisinin olmadığı ancak Ocak ayı etkisi ve aykırı değerlerin BİST-100 endekisi üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda BİST-100’de Ocak ayı etkisi ve aykırı değerler dikkate alınarak normalüstü 
kazançlar elde edilebilir. Diğer yandan çalışma Özcan ve Yılancı (2009) çalışmasının sonuçlarından Halloween 
etkisinin olmaması ve aykırı değerlerin olması yönü ile örtüşürken, Ocak ayı etkisinin varlığı bu çalışma ile 
çelişmektedir. 
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Özet: Bu çalışmada,  CDS primleri, döviz kuru ve faiz oranlarının hisse senedi fiyatı üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkisinin 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişki için öncelikle serilerin durağanlığının incelenmesi 
için birim kök testi yapılmış ardından uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için eş-bütünleşme analizi yapılmıştır. Analizlerde ilk 
olarak serilerin I(I)’ de durağan olduğu görülmüş ve ardından çoklu yapısal kırılmayı dikkate alan Maki eş-bütünleşme analizi 
yapılmış ve sonuç olarak CDS Primleri, döviz kuru ve faiz oranlarının hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası(CDS), Hisse Senedi Fiyatı, Döviz Kuru, Faiz Oranı 

An Analysis on Credit Default Swaps, Exchange Rate, Interest Rate and Stock Prices 

Abstract: In this study, we  determine the short-run and long-run effect of CDS premiums, exchange rates and interest rates 
on stock prices. For this purpose, unit root test has been performed to examine the stationary of the series and 
cointegration analysis has beeen performed to examine the long-run relationship. In the analyzes, first the series were 
found to be stationary in I (I), and then Maki cointegration analysis taking into account the multiple structural breaks was 
conducted and as a result it was determined that the CDS premiums, exchange rate and interest rates have a long-run 
relationship between stock prices 

Key Words: CDS, Stock Price, Exchange Rate, Interest Rate 

1. Giriş 

1973 yılında Bretton Woods sisteminin sona ermesiyle uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar ve finansal 
kuruluşlar, döviz kurlarının ve faiz oranlarının sürekli dalgalanmaları neticesinde kur riskleriyle karşı karşıya 
kalarak büyük oranda sıkıntılara girmişlerdir. İşte bu dalgalanmaları azaltarak riskten korunmak amacıyla bir 
takım finansal teknikler geliştirilmiştir. Risk yönetiminin yanı sıra spekülatif amaçlı olarak da kullanılan bu 
ürünler forward, futures, swap ve opsiyon piyasaları olarak bilinen türev ürünleridir.  (Değirmenci ve Pabuçcu, 
2016: 249).  

Söz konusu finansal araçlardan birisi de kredi türevleridir. Kredi türevleri şirketlere, finansal kurumlara ve 
yatırımcılara ihtiyaçlarına uygun türev araçlar yaratarak kendilerini riskten koruma imkânı sağlayan finansal 
ürünlerdir. Kredi türevleri, menkul kıymetlerin maruz kaldığı kredi riskinin, varlığın mülkiyetini değiştirmeden 
başka bir tarafa transferini sağladığı için risk yönetiminde sıklıkla başvurulan türev araçlarındandır. Kredi 
temerrüt swaplarına bu kadar sık başvurulmasının nedeni kredi türevleri arasında en likit ürünler olmasıdır. 
(Aksoylu, 2016: 576). 

Kredi türevleri, kredi temerrüt takası (CDS), toplam getiri takası(TRS), kredi spread opsiyonu (CSO), krediye 
dayalı tahvil (CLN) ve teminatlı borç yükümlüğü olarak sınıflandırılabilir. Bu türevler arasında en çok tercih 
edilen ise CDS (Credit Default Swaps) olmuştur. CDS, belirli bir bedel karşılığında bir finansal kredinin geri 
ödenmeme riskine karşılık alacaklı tarafı koruma altına alan bir sözleşmedir.(Başarır ve Keten, 2016: s:370). 
Başka bir ifadeyle CDS sözleşmeleri kredi riskini başkalarına transfer etmek amacıyla geliştirilmiş özel bir kredi 
türev ürünüdür. (Kunt ve Taş, 2008: 80). Yani, borç veren tarafın borcun riskini borçla ilişkisi olamayan üçüncü 
tarafa belirli bir ücret karşılığında transfer etmesi olarak da ifade edilebilir. Kredi türev ürünleri ilk defa 1990’lı 
yılların başında finansal piyasalarda alınıp satılmaya başlanmıştır. (Değirmenci ve Pabuçcu, 2016: 249). 
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Ülkemiz ekonomisinde son on yılda yaşanan gelişmeler işletme sayılarının ve borçlanma ihtiyaçlarının 
fazlalaşmasına, işletmelerin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan borçlanmak amacıyla kredi almaları 
ya da menkul kıymet ihraç etmeleri kredi piyasalarında gelişmelere neden olmuştur. Piyasaların gelişmesi ve 
büyümesiyle bankalar dışında diğer fon sağlayan kurumlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüketici ve 
işletmelerin kullanmış oldukları kredilerin artması dışında, ülkenin sahip olduğu borç miktarı da artış 
göstermiştir. Uluslararası ihraçların artmasıyla ülke riskine bağlı olarak ülkelerin ihraç etmiş oldukları menkul 
kıymetlerin kredi risklerini gündeme getirmiştir. (Gün, vd., 2016: 557) 

Ülkelerin kredi riski, uzun yıllardır kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar ile ölçülmektedir. 
Ülkelerdeki makroekonomik istikrar, siyasi çalkantılar, sosyal olgular gibi faktörlerin belirleyici olduğu bu kredi 
notları son zamanlarda objektif kriterlere göre değil siyasi ve emperyalist çıkarlar üzerine verildiği 
görülmektedir. Bu nokta da CDS verilerinin alternatif kredi risk ölçüsü olabileceğine dair görüşler tartışılmaya ve 
buna ilişkin bilimsel çalışmalar artarak hız kazanmaya başlamıştır. (Aydın vd.,2016: 20) 

Bu çalışmanın amacı,  CDS primleri, döviz kuru ve faiz oranlarının hisse senedi fiyatı üzerindeki kısa ve uzun 
dönemli etkisini tespit etmektir.  

2. Literatür 

Kredi türevleri ülkemiz için henüz çok yeni bir kavramdır. Ancak son dönemlerde kredi derecelendirme 
kuruluşlarına olan güvenin sarılması, ülkemize yatırım yapacak olan yatırımcıların dikkat edeceği kredi türevi 
CDS verileri olmuştur. Bu konu son yıllarda ekonomi ve finans literatüründe çok fazla tartışılan konulardan biri 
olmuştur. Bu bölümde kredi türevi CDS ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenecektir. 

Değirmenci ve Pabuçcu (2016), risk primini temsil eden kredi temerrüt riski (CDS) ile borsa İstanbul (BIST) 
arasındaki etkileşim ve geleceğe dönük güçlü tahminler yapabilmek için uygun sinir ağı modelini araştırdıkları 
çalışmalarında, Türkiye’ye ait 5 yıllık (2010-2015 dönemleri arası günlük) CDS primleri ve aynı döneme ait 
(BIST100) endeksi kapanış değerlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında hisse senedi fiyatları ve kredi temerrüt 
riski arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Başarır ve Keten (2016), 
çalışmalarında; JP Morgan EMBI endeksi içerisinde yer alan gelişmekte olan 12 ülkenin CDS primleri ile hisse 
senedi endeksleri ve döviz kurları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesini amaçlamışlardır. Bu 
amaç doğrultusunda yaptıkları çalışmalar neticesinde, ele aldıkları ülkelerin CDS primleri ile hisse senetleri 
arasında %95 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ancak döviz kurları ile her hangi bir 
nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna varmışlardır. Aydınvd. (2016) çalışmalarında; gelişmiş ve gelişmekte olan 
on (10) ülkeye ait CDS primleri ile borsa kapanış endeksleri arasındaki etkileşimi Regresyon Eğrisi Tahmini 
Modellerini kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz bulgularına göre gelişmiş ülke olan İrlanda 0,90 R² değeri ile en 
güçlü ilişkiye sahipken, gelişmekte olan Şili ve Endonezya gibi ülkelerde değişkenler arasındaki R² değerinin 
0,10’un altında olduğu sonucuna varmışlardır. Hancı (2014) çalışmasında; Türkiye CDS baz puanları ile BIST-100 
arasındaki ilişkiyi inceleyerek Türkiye’de gerçekleşen üretim düzeyi üzerinden krizler açısından bir 
değerlendirme yapmıştır. Bu amaç için Türkiye’ye ait CDS baz puanı ile Ocak 2008-Aralık 2012 arası günlük BIST-
100 verilerini kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda, iki değişken arasındaki volatiliteyi tespit ederek GARCH ile 
modellemiş ve ortalamaya geri dönüşlerin çok dirençli olduğu sonucuna varmıştır.  

Hancı (2013), çalışmasında; CDS (Kredi Temerrüt Takası) lere etki eden değişkenleri saptamak ve yatırımcıların 
aldıkları riskin temeline karşı yol gösterici nitelikte literatüre katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya’yı içeren (PIGS) ve Türkiye’ye ait CDS primlerinin (Kredi 
Temerrüt Takası) döviz kurları ile volatilitelerine bakmış ve ardında da KTT’ler ile enflasyon, işsizlik, uzun 
dönemli faiz oranı ve cari açıkla sınırlandırılmış makroekonomik değişkenleri arasındaki ilişkiye bakmıştır. Sonuç 
olarak, PIGS ülkelerinde volatilitenin varlığı tespit edilememiş, ancak Türkiye’de volatilitenin varlığı tespit 
edilmiştir. Öte yandan KTT’ler ile makroekonomik değişkenler arasında kimi ülkelerde tek yönlü, kimi ülkelerde 
ise çift yönlü nedensellik olduğu, çıkan sonuçların farklı olmasının nedeni ise her ülkenin dinamiklerinin farklılık 
göstermesi olduğunu açıklamıştır. Eren ve Başar (2016), çalışmalarında; 2005:12-2014:03 dönemi aylık verilerini 
kullanarak kredi temerrüt takasları ile bazı makroekonomik değişkenlerin BIST-100 endeksi üzerine etki edip 
etmediğini incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda; kredi temerrüt takasları ve dış ticaret dengesi, hisse senedi 
fiyatlarını uzun dönemde pozitif etkilerken, kısa dönemde bu etkinin negatif olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 
sanayi üretim endeksinin etkisini ise uzun dönemde negatif, kısa dönemde pozitif olarak tespit ettiklerini 
açıklamışlardır. Brandorf ve Holmberg (2010) çalışmalarında; makroekonomik değişkenlerin, PIIGS (Portekiz, 
İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) bloğu ülkeler için CDS spreadlerine olan etkisini araştırmışlardır. 
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Çalışmanın sonucunda; CDS spreadlerinin en belirleyicisi işsizlik oranları, en düşük belirgin değişken olarak ise 
enflasyon oranı olduğunu tespit etmişlerdir. Kunt ve Taş (2008), Türkiye’nin yurt dışında işlem gören 
1,2,3,4,5,6,7 ve 10 yıl vadeli CDS sözleşmelerinin prim tutarlarından oluşan çalışmalarında; opsiyon 
fiyatlamasında etkili olan beş temel değişkenden risksiz faiz oranı, referans varlığın getirisi ve referans varlığın 
getirisinin volatilitesi ile CDS primleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu sonucuna varmışlardır. 

Zhu (2004), çalışmasında, tahvil piyasasındaki kredi risk primleri ile CDS piyasasındaki kredi risk primlerinin 
karşılaştırmalı olarak analizini yapmıştır. Çalışma sonuçları, uzun vadede tahvil yayılımları ve CDS spreadlerinin 
birlikte hareket ettiğini, ancak kısa vadede bu ilişkinin piyasanın durumuna göre değişiklik gösterebildiğini 
ortaya koymuştur. Kısa vadede bu değişikliklerin olmasının nedenini ise, kredi koşullarına karşı iki piyasanın da 
farklı tepkiler vermesinden kaynaklandığını açıklamıştır. Koy (2014) çalışmasında; Almanya, Fransa, İrlanda, 
İspanya; İtalya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan’a ait CDS primleri ile Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin 
Avrupa borç krizinin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde 
gerçekleştiğini inceleyerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü olduğunu ortaya koymaya 
çalışmıştır.  Sonuç olarak, Fransa ve İtalya CDS primlerinin tahvil primlerine yön verdiğine dair kanıtlara 
ulaştığını açıklamıştır. Norden ve Weber (2009), çalışmalarında; 2000-2002 yılları arasındaki verilere dayanarak 
kredi temerrüt swapı (CDS), tahvil ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Çalışma 
sonucunda, hisse senedi getirilerinin, CDS ve tahvil spread değişikliklerine neden olduğunu, ayrıca CDS 
spreadlerinden tahvil spreadlerine doğru nedensellik ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine, CDS 
piyasalarındaki hareketin hisse senedi piyasasında tahvil piyasasından daha duyarlı olduğunu belirtmişlerdir. 
Son olarak da CDS piyasasının fiyat keşiflerine tahvil piyasasından daha fazla katkıda bulunduğunu ve bu etkinin 
ABD için Avrupa firmalarından daha güçlü olduğunu açıklamışlardır.  

Yenice ve Hazar (2015) çalışmalarında; Türkiye, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Malezya ve Çin olmak üzere 6 
ülkeye ait Nisan 2009-Nisan 2014 yıllarına ait günlük menkul kıymet borsa endeks kapanış fiyatları ile CDS 
primlerini karşılaştırarak, CDS primlerinin gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymet borsaları ile etkileşimini 
incelemişlerdir. Çalışmalarında Regresyon Eğrisi Tahmini Modellerini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda; 
gelişmekte olan ve yatırım potansiyeli taşıyan ülkelere yatırım yapan yatırımcılar ülke riski olarak CDS primlerini 
dikkate aldıkları sonucuna varmışlardır. Kaya vd. (2015) çalışmalarında; ülke riskini yansıtmada, ekonomik ve 
sosyal olaylara verilen tepkinin ölçülmesinde kredi derecelendirme notlarımı yoksa kredi temerrüt swaplarımı 
daha etkili olduğunu tespit etmek için 01.01.2007- 22.04.2014 tarihleri arasındaki günlük verileri kullanarak 
çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye ölçeğinde 
derecelendirme notları ve CDS primlerinin aynı olaylara her zaman aynı tepkiyi vermediğini belirtmişlerdir. 
Ancak derecelendirme notlarının CDS primlerine nazaran daha fazla olayın etkisini içeriğinde barındırdığını 
tespit etmişlerdir. 

Gün vd. (2016), çalışmalarında; gezi parkı olaylarının Türkiye kredi temerrüt swap spreadlerı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olup olmadığını araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda, gezi parkı 
olayları ile CDS spreadleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmasının yanında CDS spreadleri ile Eurobond faizleri, 
BIST 100 endeksi, döviz sepet kuru ve tahvil faizi arasında da anlamlım ilişkiler tespit ettiklerini belirtmişlerdir. 
Aksoylu (2016), çalışmasında; Türkiye, Arjantin, Endonezya, Güney Kore ve Rusya’nın 5 yıl vadeli CDS primlerini 
aylık olarak analiz etmiş ve bu ülkelerin CDS primlerinin en yüksek değerlerine küresel finansal krizin patlak 
verdiği 2008 Eylül-Ekim dönemlerinde ulaştığı sonucuna varmıştır. Kima vd. (2015) çalışmalarında; Kasım 
2007’den Mart 2012’ ye kadar olan döneme ait verileri kullanarak, ABD, Euro bölgesi ve Çin’den gelen ulusal ve 
uluslararası makroekonomik haberlerin kredi temerrüt swapları (CDS) spreadleri ve CDS spread volatiliteleri 
üzerindeki etkilerini analiz etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda; üç büyük ekonomiden gelen haberlerin ulusal 
CDS piyasalarında belirgin bir yıkıcı etkiye sahip olduğu ancak ulusal haberler ve büyük ekonomilerden gelen 
haberlerin oynaklık tepkilerinin farklı olduğunu belirtmişlerdir. CDS volatilitesi için ise ulusal haberlerin daha 
etkili olduğunu, yani tüm iç haberlere tepki olarak CDS spreadlerinin volatilitesinin arttığını ve iyi haberler kötü 
haberlerden nispeten daha gülü sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuşlardır. 
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3. Veri Seti ve Bulgular 

Tablo 1. Değişkenler Tablosu 

Değişken Kod Alındığı yer  Dönem 

Kredi Temerrüt Swapları CDS Bloomberg Veri Tabanı 1/3/2011-2/23/2015 
BİST 100Hisse Senedi Fiyatı SP Merkez Bankası 1/3/2011-2/23/2015 
Döviz Kuru ER Merkez Bankası 1/3/2011-2/23/2015 
Faiz Oranı   
(Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti) 

IR Merkez Bankası 1/3/2011-2/23/2015 

 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenler ile ilgili bilgiler verilmiş olup, veriler günlük (1071 gözlem) veridir. 
Çalışmada kullanılan temel model ise aşağıdaki gibidir ; 

                          𝑪𝑫𝑺𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝑷𝒕 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝒕 + 𝜷𝟑𝑰𝑹𝒕 +  𝒖𝒕         (𝟏)                                                         

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yapısal değişmeler çok fazla gerçekleştiği için ve birden fazla 
kırılma meydana geldiği için Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testinin kullanılması 
daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Bu bağlamda Carrion-i-Silvestre vd. (2009) ) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testinde  beş adet test olup  bunlar; 
PT, MPT MSB, MZa ve MZt testlerdir. 

PT, MPT MSB testlerine göre; 

H0: Seriler durağandır. 

H1: Seriler durağan değildir. 

MZa ve MZt testlerinin hipotezleri PT, MPT MSB testlerinin tersine  ise; 

H0: Seriler durağan değildir. 

H1: Seriler durağandır. 

Tablo 2. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
      

Kırılma Tarihleri PT MPT MZA MSB MZT 

CDS 
*13.21 
(9.11) 

*12.63 
(9.11) 

*-34.95 
(-47.34) 

*0.11 
(0.10) 

-*4.16 
(-4.85) 

10/4/2011,6/5/2012,12/12/2012, 
9/5/2013,3/24/2014 

SP 
3.44 

(9.52) 
3.15 

(9.52) 
-139.06 
(-45.70) 

0.05 
(0.10) 

-8.33 
(-4.73) 

6/1/2011,10/31/2011,3/29/2012, 
1/30/2014,7/8/2014 

ER 
*16.09 
(8.45) 

*13.76 
(8.45) 

*-28.53 
(-45.80) 

*0.13 
(0.10) 

*-3.77 
(-4.79) 

7/28/2011,9/12/2012,3/11/2013, 
8/16/2013,7/15/2014 

IR 
*11.68 
(8.92) 

*10.14 
(8.92) 

*-41.7 
(-46.88) 

0.10 
(0.10) 

*-4.56 
(-4.83) 

5/31/2011,11/18/2011,5/25/2012, 
5/27/2013,1/30/2014 

ΔCDS 
*5.79 
(1.21) 

*5.63 
(1.21) 

*-4.39 
(-4.83) 

*0.32 
(0.21) 

*-1.44 
(-2.33) 

- 

ΔSP 
*4.57 
(1.21) 

*4.57 
(1.21) 

-15.35 
(-14.83) 

*0.30 
(0.21) 

*-1.65 
(-2.89) 

- 

ΔER 
*2.60 
(1.21) 

*2.52 
(1.21) 

*-14.18 
(-14.83) 

0.17 
(0.21) 

-2.45 
(-2.33) 

- 

ΔIR 
*3.36 
(1.21) 

*3.33 
(1.21) 

*-7.74 
(-14.83) 

*0.24 
(0.21) 

*-1.92 
(-2.33) 

- 

Not:*; %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı, Δ; ilgili serinin birinci farkın alındığını ifade etmektedir. Parantez içindeki 
değerler, bootstrap kullanılarak 1000 yineleme ile üretilmiş kritik değerlerdir. Yapısal kırılma tarihleri, test yöntemi 
tarafından belirlenmiş tarihler olup, serilerin orijinal hallerindeki kırılmaları ifade etmesi için, sadece düzey değerleriyle 
yapılan testteki kırılma tarihleri rapor edilmiştir. 

Yani; PT, MPT MSB testlerinde serinin durağan olabilmesi için yani H0’ın kabul edilmesi gerekmektedir ve 
hesaplanan değerin kritik değerden büyük olması gerekmektedir. MZa ve MZt testlerinde ise serinin durağan 
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olabilmesi için H0hipotezinin ret edilmesi gerekmektedir. Bunun için ise hesaplanan değer < kritik değer olması 
gerekmektedir ( Altıntaş,2016:12). 

Tablo 1’de serilerin düzey değerleri ile yapılan incelemede bütün serilerde en az iki test yöntemine göre birim 
kök olduğu, yani düzey değerlerinde durağan olmadıkları saptanmıştır. Serilerin birinci farkları alındığında ise en 
az dört test yöntemine göre, durağan hale geldikleri, yani I(1)’de entegre oldukları görülmektedir. Dolayısıyla 
seriler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin araştırılabileceğine karar verilmiştir.  

Bu çalışmada; CDS, SR, ER ve IR serileri arasında eş-bütünleşme ilişki, Maki (2012) testi ile incelenmiştir.  

Model 0: Sabit terimde kırılma var, trendsiz model. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                            (2)

𝑘

𝑖=1

 

Model 1: Sabit terimde ve eğimde kırılma var, trendsiz model. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 +  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                               (3)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Model 2: Sabit terimde ve eğimde kırılma var, trendli model. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛾𝑥 + 𝛽𝑥𝑡 +  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                     (4)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Model 3: Sabit terimde, eğimde ve trendde kırılma var. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑡𝐾𝑖,𝑡 +

𝑘

𝑖=1

𝛽𝑥𝑡 +  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                            (5)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Maki (2012), kukla değişken olan Ki şöyle tanımlanmıştır: 

B1 t>T iken

0 diğer durumlarda
iK


= 

  

TB; yapısal kırılma tarihini ifade etmekte olup testin boş hipotezi şöyledir: 

H0: Yapısal kırılmalar altında eş-bütünleşme yoktur. 

Testin kritik değerleri Monte Carlo simülasyon yöntemiyle hesaplanmış ve Maki (2012) makalesi Tablo 3’de 
sunulmuştur. Model0,model1 ve model 3’te ise eş-bütünleşme bulunmadığı için rapor edilmemiştir. 

Tablo 3. Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

 Test İstatistiği 

Kritik Değer 

Kırılma Tarihleri %1 %5 %10 

Model II -7.25 7.76 7.15** 6.86 12/9/2011,8/2/2012,6/19/2013 
Not: Kritik değerler Maki (2012) Tablo 1’den alınmıştır. Beş yapısal kırılmalı, sabit terimde ve trendde yapısal kırılmaya izin 
veren test modeli kullanılmıştır.**; %5 önem derecesinde eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. 

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 
Uzun dönemde seriler dengeye geldiğinden dolayı  bu serilerin düzey değerleriyle gerçekleştirilecek uzun 
dönem analizi, sahte regresyon içermeyecektir. Sonuç olarak, seriler arasındaki uzun dönem eş-bütünleşme 
katsayılarının tahminine geçilebileceğine karar verilmiştir. Test yöntemiyle elde edilen yapısal kırılma tarihleri, 
kukla değişkenlerle uzun dönem eş-bütünleşme katsayılarının tahmininde analize dahil edilmiştir. 

 

Eş-bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra uzun dönem eş-bütünleşme katsayıları Dinamik En Küçük Kareler 
(DEKK) (Dynamic Order Lest Square (DOLS) veya Tam Değiştirilmiş EKK (TDEKK) yöntemlerinden biriyle tahmin 
edilebilmektedir.  Model aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir; 
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𝑪𝑫𝑺𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝑷𝒕 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝒕 + 𝜷𝟑𝑰𝑹𝒕 +  𝜷𝟒𝑲𝟏𝒕 +   𝜷𝟓𝑲𝟐𝒕 + 𝜷𝟔𝑲𝟑𝒕  +  𝒖𝒕 

Tablo 4. Model II için Uzun Dönem Eş-bütünleşme Katsayıları 

Model Sabit Terim SP ER IR K1 K2 K3 R2  JB 

Model II 
149.01 
[18.80] 

-0.001*** 
[0.0002] 

-4.067*** 
[0.765] 

17.36*** 
[2.16] 

72.51 
[5.41] 

-15.68 
[7.16] 

-3.64 
[7.45] 

0.26 0.125  

Not: [ ] içindeki değerler, t istatistiklerini ifade etmektedir. Newey-West yöntemi ile tahminlerdeki oto-korelasyon ve 
değişen varyans sorunları giderilmeye çalışılmıştır.***, %1 derecesinde anlamlılığı ifade etmektedir. JB; Jarque-Bera 
normallik testine ait olasılık olup, bu değer 0.05’ten büyük olduğunda elde edilen t istatistikleri ve R2 değerlerinin güvenilir 
olduğuna karar verilmektedir. 

Tablo 4’de yer alan sonuçlara göre; hisse senedi fiyatlarında meydana gelen bir birimlik artış CDS primlerinde 
0.001 birimlik azalmaya, döviz kurundaki (ER) 1 birimlik artış CDS primlerinde 4.067 birim azalmaya ve faiz 
oranlarında meydana gelen bir birimlik artış ise CDS primlerinde 17.36 birim artışa neden olmaktadır. Yani CDS 
primleri ile hisse senedi getirisi ve döviz kuru arasında negatif, faiz oranları arasında ise pozitif ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca modele eklenen kukla değişkenler (K1,K2,K3)  ise istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. 

4. Sonuç 

Türkiye için 1/3/2011-2/23/2015 dönemi günlük verileri kullanılarak CDS primleri, BİST100 hisse senedi getirisi, 
döviz kuru ve faiz oranları arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan çalışma beş kırılmaya kadar izin veren birim 
kök testi ve yine beş kırılmaya kadar izin veren Maki(2012) eş-bütünleşeme analizi ile incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda; CDS primleri ile hisse senedi getirisi ve döviz kuru arasında uzun dönemli ilişki 
tespit edilmiş olup bu sonuç (Keten ve Başarır,2016; Yenice ve Hazar,2015;Koy,2014) gibi çalışmaları destekler 
niteliktedir. Diğer yandan bulunan sonuca göre CDS primleri, hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında ters 
yönlü, faiz oranları ve CDS primleri arasında ise doğru orantılı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Kaynakça 
Aksoylu, E.(2016). “Bir Risk Yönetim Aracı Olarak Kredi Temerrüt Swapları”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), 

576-588. 

Altıntaş, Halil (2016), ‘’Petrol Fiyatlarının Gıda Fiyatlarına Asimetrik Etkisi: Türkiye İçin Nardl Modeli Uygulaması’’, Yönetim 
Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,14(4),Ss.1-24 
 

Aydın, G.K., Hazar, A. ve Çütcü, İ.(2016). “ Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve 
Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-22. 

Başarır, Ç. ve Keten, M.(2016). “Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Ko-
İntegrasyon İlişkisi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(15), 369-380. 

Brandorf, C. and Holmberg, J. (2010). “Determinants Of Sovereign Credit Default Swap Spreads For Pııgs-A Macroeconomic 
Approach”, Lund University School Of Economics And Management Bachelor Thesis 

Carrion-İ-Silvestre, J. L., Kim, D. and Perron, P. (2009). ‘’Gls-Based Unit Root Tests With Multiple Structural Breaks Under 
Both The Null And The Alternative Hypotheses’’, Econometric Theory, 25(06), 1754-1792. 

Değirmenci, N. Ve Pabuçcu, H.(2016). “Borsa İstanbul Ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: Var Ve Narx Modeli”. Akademik 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(35), 248-261. 

Eren ,M. ve Başar S.(2016). “Makroekonomik Faktörler Ve Kredi Temerrüt Takaslarının Bıst-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi: 
Ardl Yaklaşımı”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 30(3), 567-589. 

Gün, M., Kutlu, M. ve Karamustafa O.(2016). “Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (Cds) Üzerine Etkisi”. 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 556-575. 

Hancı, G.(2013). “Kredi Temerrüt Takaslarının (Cds), Kriz Değişkenleriyle İlişkisi: Pıgs Ülkeleri Ve Türkiye Kapsamında Bir 
Araştırma”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 

Hancı, G.(2014). “Kredi Temerrüt Takasları Ve Bıst-100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Maliye Finans Yazıları, 28(102), 9-
24. 

Kaya, B., Kaya, E.Ö. ve Yalçıner, K.(2015). “ Türkiye’nin Derecelendirme Notları Ve Kredi Temerrüt Swap Primlerinin 
Ekonomik Ve Sosyal Olaylara Tepkisinin Analizi ”, Maliye Finans Yazıları, 103, 85-112 

Kima, S.J, Salema, L. ve Wub, E.(2015). “ The Role Of Macroeconomic News İn Sovereing Cds Markets: Domestic And 
Spillover News Effects From The U.S., The Eurozone Nad China”, Journal Of Financial Stability,18, 208-224. 

Koy, A.(2014). “Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”,  International Review Of Economics 
And Management,2(2),63-79. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

497 
 

Kunt, A.S. ve Taş, O.(2008). “Kredi Temerrüt Swapları Ve Türkiye’nin Cds Priminin Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama”. 
İtü Dergisi/B Sosyal Bilimler, 5(1),78-89. 

Maki, D. (2012). Tests For Cointegration Allowing For An Unknown Number Of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-
2015. 

Norden, L. and Weber, M.(2009). “ The Co-Movement Of Credit Default Swap, Bond And Stock Markets: An Empirical 
Analysis”, Europen Financial Management, 15(3),529-562. 

Yenice, S. ve Hazar, A.(2015). “ Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Risk Primleri İle Menkul Kıymet Borsalarının Etkileşiminin 
İncelenmesi”, Journal Of Economics, Finance And Accounting-Jefa, 2 (2), 135-151. 

Zhu, H.(2004). “ An Empirical Comparison Of Credit Spreads Between The Bond Market And The Credit Default Swap 
Market”, Bıs Working Papers, No:160, 1-37. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

498 
 

Besi Sığırcılığında Uygulanan Desteklemenin Üretici Açısından Değerlendirilmesi 
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Özet: Yeterli ve dengeli beslenmede hayvansal ürünler çeşitli biyolojik özellikleri nedeniyle önemli bir role sahiptir. Besi 
sığırcılığı özellikle kırmızı et talebinin karşılanmasında yüksek paya sahiptir. Ancak sektörde çeşitli olumsuzluklar yaşanmakta 
ve bu olumsuzlukların azaltılması için besi sığırcılığı çeşitli politikalar ile desteklenmektedir. Bu araştırmada besi sığırcılığında 
uygulanan besilik erkek sığır desteğinin üreticiler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Adana ilinde besi 
sığırcılığı üreticileri ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler Khi-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre üreticilerin %59.6’sı besilik erkek sığır desteğinden yararlanmaktadır. Bununla birlikte destekten 
yararlanma ile besi sığırcılığı deneyimi, birliklere üyelik, hayvan sayısı, ürün alanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Besi sığırcılığı, hayvancılık desteklemesi, Adana,  

 

Abstract: Animal products which have several biological properties has an important role for sufficient and balanced 
nutrition. Beef cattle farming has a high share to supply the red meet demand. However, there are various disadvantages in 
the sector and beef cattle farming is supported by some policies in order to decrease this advantages. This study aims to 
evaluate male cattle support applied in beef cattle farming. For this purpose face to face surveys conducted with beef cattle 
farmers in Adana province and Chi-square tests were used to analyze the data. According to the results, 59.6% of farmers 
benefit from male cattle support. And also it is found that there is a relationship between benefit from support and 
experience, membership in associations, number of cattle and cultivated area. 

Keywords: Beef cattle faming, livestock support, Adana 

1. Giriş 

Geçmişten günümüze dünya nüfusunda meydana gelen artış ile birlikte yeterli ve dengeli beslenme önemli bir 
problem haline gelmiştir. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmelerinde bitkisel ve hayvansal ürünler oldukça 
önemlidir. Bu nedenle insanların beslenmesi için günlük 75-80 gram proteine ihtiyaçları olup bunun 30-35 
gramının hayvansal orijinli olması gerektiği ifade edilmektedir (Aygün ve ark., 2004; Demirkol, 2007; Karakuş ve 
ark., 2008). 

Hayvancılık gerek insan beslenmesi gerekse ekonomiye sağladığı katkılardan dolayı önemli bir tarım alt 
sektörüdür. Hayvancılık sektörü et ve mamulleri, süt ve mamulleri, yem, dericilik ve tekstil, veteriner ilaçları ve 
hayvancılık ekipman sanayileri gibi alanlarda istihdam yaratmakta, hayvancılığa girdi sağlamakta ve hayvansal 
ürünlerin işlenmesi ile katma değer yaratmaktadır (TİGEM, 2013). 

Kırmızı et talebinin karşılanmasında besi sığırcılığı önemli bir rol üstlenmektedir. Besi sığırcılığı, süt sığırcılığının 
önemli bir çıktısı olan erkek danaların ve damızlık dişi hayvanların ekonomik açıdan değerlendirilerek verimli ve 
kaliteli ete dönüştürülmesidir (Aydın ve Sakarya, 2012). 2014 yılı verilerine göre dünyada üretilen et miktarı 
yaklaşık 318 milyon ton olarak gerçekleşmiştir ve bu üretiminin %21.52’si yaklaşık 68 milyon tonunu sığır eti 
karşılamaktadır. Aynı yılda Türkiye’de toplam et üretim miktarı 3.17 milyon ton gerçekleşmiş ve bu 
üretimin %27.85’i sığır etinden sağlanmıştır (FAO, 2017). 

Türkiye'de hayvancılık ve özellikle besi sığırcılığı nüfus artışı ve şeker fabrikalarının yaygınlaşması nedeniyle 
zaman içinde önemli gelişmeler kaydetmiş ancak istenilen seviyeye ulaşamamıştır (Özkan & Erkuş, 2003). 
Türkiye’de hayvancılıkta maliyetlerin yüksek olması, üretimden tüketime kadar gerçekleşen pazarlama 
zincirinde aracıların fazla olması gibi nedenlerden dolayı üretici gelirinin az olması önemli bir sorundur.  

Hayvancılık sektörü, istikrarın sağlanması için çeşitli tarımsal politika araçları ile desteklenmektedir. 1923 
yılından günümüze hayvancılık destekleme politikaları her geçen yıl yeni düzenlemeler ve miktarındaki artışlar 
ile devam etmektedir (Demir, 2012). 2002 yılında toplam tarımsal destekler içinde hayvancılık 
destekleri %4.45’lik bir paya sahipken, 2014 yılında %28.59’a ulaşmıştır (Haygem, 2015). Besi sığırcılığında ise 
besilik erkek sığır desteklemesi 2011 yılında uygulanmaya başlanmış olup yıllar içerisinde değişiklikler göstermiş 
ve 2015/17 numaralı “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği” ile hayvan başına 200 TL 
olarak belirlenmiştir (Haygem, 2017). 

mailto:hburakagir@ksu.edu.tr
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Literatürde besi sığırcılığı işletmelerinin karlılık ve verimlilikleri (Özkan ve Erkuş, 2003; Aydın ve Sakarya, 2012; 
Can, 2015), üretim ve pazarlama durumları (Saner ve Çukur, 2006; Topçu ve ark. 2008; Demirbaş ve Tosun, 
2012) ve işletme etkinliklerini (Hazneci, 2007; Gözener, 2013) inceleyen araştırmalar yer almaktadır. 

Ancak literatürde hayvancılık sektöründe uygulanan desteklerler ilgili çalışmaların genellikle süt sığırcılığına 
yönelik oldukları görülmektedir. Balaban (2006) Edirne il’inde süt sığırcılığının üretim, fiyat ve pazarlama 
politikalarının değerlendirilmesi adlı çalışmasında Edirne ili süt sığırcığı işletmelerindeki üretim, fiyat ve 
pazarlama politikalarının değerlendirerek, AB ile uyum konularında karşılaşılan sorunlar hakkında ve bu 
sorunlara ilişkin elde edilen veriler ışığında yeni politikalar ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Yavuz ve ark (2009) tarafından uygulanan hayvancılık destekleme politikalarının sektör üzerinde ve bölgesel 
bazdaki etkilerinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla Batı Marmara ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde 
yapılan çalışmada üreticilerin KAB’da suni tohumlanma desteğinden, BMB ise buzağı desteğinden daha fazla 
faydalanma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte Ben Arfa ve ark. (2015), Dries ve ark., (2014), 
Wolf ve Tonsor (2013), Sipilainen ve Kumbhakar (2010),  Bezlepkina ve ark. (2005) araştırmalarında süt 
sığırcılığında uygulanan desteklerin işletmeler üzerine etkilerini analiz etmişlerdir. 

Literatürde incelendiği üzere besi sığırcılığı alanında besi işletmeleri ekonomisi ve etkinliği üzerine yapılan 
araştırmalar fazla olmasına rağmen uygulanan desteklerle ilgili yapılan araştırma çok azdır. Yapılan bu 
araştırmanın amacı besi sığırcılığında uygulanan besilik erkek sığır desteğinin üretici açısından 
değerlendirmektir. Bu amaca yönelik üretici profili ve çeşitli faktörler ile desteklerden yararlanma durumu 
arasındaki ilişki irdelenecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha etkin bir destekleme politikası için 
öneriler geliştirilecektir. Ayrıca yapılan bu araştırmanın konu ile ilgili ileride yapılacak olan araştırmalar için 
önemli bir kaynak niteliğinde olması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın ana materyalini Adana ilinde besi sığırcılığı yapan işletmeler ile yüz yüze yapılacak anketlerden 
elde edilecek verilerden oluşmaktadır. Ayrıca araştırmada ikincil veri kaynakları olarak konu ile ilgili yayımlanmış 
rapor ve istatistiklerden, daha önce yapılmış araştırmalardan yararlanılmıştır. 

Adana İlinde toplam 3734 besi sığırcılığı işletmesi olduğu saptanmış olup araştırmanın ana kitlesini 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan işletme sayısının belirlenmesinde oransal örnek hacmi 
formülünden yararlanılmıştır (Newbold, 1995). Aşağıda verilen formüle göre % 95 olasılık ile % 10 hata payı esas 
alınarak örnek hacmi 94 olarak hesaplanmıştır.  

2
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Formülde; 

n = Örnek hacmi 

N = Toplam üretici sayısı 

p = Besi sığırcılığı işletmelerinin oranı (maksimum örnek hacmine ulaşmak için 0.50 alınmıştır) 

2

px = Varyansdır. 

Araştırmada anket çalışmasından elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 
Üreticilerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanma durumunu ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi için çapraz tablolar kullanılmıştır. Çapraz tabloların analizinde Khi-kare testinden yararlanılmıştır. 
Khi-kare testi parametrik olmayan bir yöntem olup yaygın olarak kullanılmaktadır (Özdamar, 2015).  
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3. Araştırma Bulguları 

Bu bölümde ilk olarak araştırma bölgesinde anket yapılan üreticiler ve işletmelere ait bazı özellikler ortaya 
konulacaktır. Daha sonraki bölümlerde üreticilerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanmalarında etkili olan 
faktörler değerlendirilecektir. 

Araştırma bölgesinde anket yapılan üreticilerin sosyo-demografik özellikleri Çizelge 1’de görülmektedir. 
Çizelgeye göre üreticilerin yaş ortalaması 45.53 yıldır. Üreticilerin eğitim durumu incelendiğinde ortalama 7.24 
yıl olarak hesaplanmıştır. Sayılı ve Erkuş (2002) araştırmalarında öğrenim süresini ortalama 5.90 yıl olarak 
hesaplamışlardır. Başka bir çalışmada Hazneci (2007) üreticilerin eğitim sürelerinin ortalama 6.55 yıl olduğunu 
saptamıştır. Üreticilerin %57.4’ü ilkokul, %16.0’ı ortaokul, %22.3’ü lise ve %4.3’ünün üniversite mezunu olduğu 
saptanmıştır. 

Anket yapılan işletmelerde ailedeki birey sayısı ortalama 5.15 kişi olup aile içerisinde tarımla uğraşan birey 
sayısının ortalama 2.17 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Görüldüğü üzere, aile içerisinde besi sığırcılığı ile 
uğraşan kişi sayısı azdır. Bu durumu besiciliğin sürekli işgücüne ihtiyaç duymaması ve ailedeki gençlerin eğitim 
ve çalışma hayatı için büyük şehirlere göç etmesinden dolayı meydana geldiğini söylemek mümkündür. 
Araştırma bölgesinde anket yapılan üreticilerin tarımsal deneyim süresinin ortalama 24.11 yıl olduğu 
saptanmıştır. Bununla birlikte üreticilerin deneyim süreleri hayvancılıkta 20.68 yıl ve besicilikte ise 17.57 yıl 
olduğu görülmektedir. Üreticilerin yıllık tarım ve tarım dışı toplam gelirlerine bakıldığında ise, ortalama 
79.285,71 TL olduğu hesaplanmıştır (Çizelge 1). Üreticilerin toplam gelirleri içerisinde besiciliğin payı %59.21 
olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 1. Üreticilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

 Ortalama Standard sapma 

Yaş (yıl) 45.53 9.53 

Eğitim (yıl) 7.24 2.96 

Ailedeki birey sayısı (kişi) 5.15 2.68 

Tarımla uğraşan birey sayısı (kişi) 2.17 1.58 

Tarımsal deneyim süresi (yıl) 24.11 8.50 

Hayvancılık deneyim süresi (yıl) 20.68 9.10 

Besi deneyim süresi 17.57 10.07 

Üretici geliri (TL/yıl) 79.285,71 48.966,27 

Üretici geliri içerisinde besicilik payı(%) 59.21 25.84 

 

Araştırma bölgesinde anket yapılan üreticilerin %94.7’sinin sosyal güvencesi olduğu saptanmıştır. 
Üreticilerin %30.9’u tarım dışı gelire sahipken, %69.1’inin herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı 
saptanmıştır (Çizelge 2). Üreticilerin aylık tarım dışı gelirlerinin 2230.5 TL olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin 
yaklaşık %90’ı en az bir kuruluşa üyedir. Üreticilerin %68.1’i Kırmızı Et üreticileri Birliğine, %43.6’sı Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği ve %86.2’si ise Ziraat Odasına üye olduğu belirlenmiştir.  

İşletmelerde işletme kaydının tutulması üreticilerin üretim planlamaları yapmalarında ve gelir, gider durumunu 
hesaplamalarında oldukça önemlidir. Türkiye’de işletmelerin işletme kaydı tutma oranının çok düşük olması 
etkin bir üretim yapılmasını zorlaştırmaktadır. Araştırma bölgesinde üreticilerin %45.7’sinin işletme kaydı 
tuttuğu saptanmıştır (Çizelge 2). Görüldüğü üzere, üreticilerin yarısından fazlası kayıt tutmamaktadır. Kayıt 
tutun üreticilerin tamamına yakınının hayvan varlığı ve canlı ağırlık değerlerini kayıt altına aldığı belirlenmiştir. 

Çizelge 2’de, üreticilerin %69.1’inin besicilik faaliyetinden memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat 
memnun olan üreticiler bunu yapacak başka bir iş olmaması ve yıllardır besicilik yapmaları nedeniyle zorunlu bir 
memnuniyet olduğunu dile getirmişlerdir. Bununla birlikte son yıllarda karkas et kg satış fiyatının yüksek 
seyretmesi de üreticilerin faaliyetten memnuniyetlerinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Üreticilere yöneltilen faaliyette karşılaşılan en önemli üç sorun nedir sorusuna ilk sırada yüksek besi materyal 
fiyatı, ikinci sırada yüksek yem fiyatı ve üçüncü sırada yetersiz destekleme politikaları cevabı verilmiştir 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere üreticilerin %60.6’sının besilik erkek sığır desteğinden yararlandığı belirlenmiştir. 
Bununla birlikte üreticilerin %93.6’sı faaliyet hakkında teknik bilgi alırken, %6.4’ünün almadığı saptanmıştır. 
Üreticilerin %90.4’ü veteriner hekimlerden, %34’ü Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden ve %8.5’i Kırmızı Et 
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Üreticileri birliğinden teknik bilgiye ulaştıklarını belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere, veteriner hekimler faaliyet 
hakkında teknik bilgi aktarımında oldukça önemli bir role sahip olduklarını söylemek mümkündür. 

Çizelge 2. Üreticilerin Sosyal Güvence, Tarım Dışı Gelir, Üyelik, İşletme Kaydı Tutma, Besicilikten Memnuniyet 
Ve Desteklerden Yararlanma Durumları 

 
Yararlanma Durumu (%) 

Hayır Evet 

Sosyal güvence 5.3 94.7 
Tarım dışı Gelir  69.1 30.9 
Üyelik durumu 10.6 89.4 
İşletme kaydı tutma durumu 54.3 45.7 
Besicilikten memnuniyet 30.9 69.1 
Teknik bilgi alma 93.6 6.4 
Besilik erkek sığır desteğinden yararlanma 39.4 60.6 

 

Çizelge 3’te işletmelere ait bazı teknik özellikler verilmiştir. İşletmelerin %66.0’ı kombine işletmeler, %34.0’ı 
yalnızca besi işletmeleridir. İşletmelerin %62.8’i yarı açık ahırlarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
İşletmelerin %45.7’si 0-49 baş hayvana sahipken, %54.3'ü 50 baş ve üzeri hayvan varlığına sahiptir. İşletmelerde 
ortalama 72.20 baş hayvan bulunmaktadır. İşletmelerin çoğunlukla büyük işletme olmalarından dolayı bu rakam 
yüksek hesaplanmıştır.  

İşletmelerde ortalama 67.32 da alanda bitkisel üretim gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin %52.2’i 0-10 da arası 
alana sahipken, %47.9’u 10 da üzeri alanda bitkisel üretim gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte işletmelerde 
ortalama 30.69 da alanda yem bitkileri yetiştirilmektedir. Çizelgeden görüldüğü üzere, üreticilerin %67.0’ının en 
az 10 da yem bitkisi alanına sahip olduğu saptanmıştır. 

 Besi sığırcılığı işletmelerinde önemli girdilerinden birisi olan yem maliyetlerini azaltmak için işletmelerin kendi 
yem bitkisi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldikleri görülmektedir. Üreticilerden elde edilen bilgilere göre, bu 
durumun en önemli nedeni bölgede mera alanlarının yetersiz ve ıslah edilmemiş olmasıdır. Bilindiği üzere, 
meralarda üretim gerek yem maliyetlerinin azaltılması gerekse kaliteli et elde edilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Ancak Türkiye’de mera alanlarından halen istenilen seviyede yararlanılamaması hayvancılık ve 
özellikle besiciliği olumsuz etkilemektedir.  

Çizelge 3. İşletmelerin Teknik Özellikleri 

 % 

İşletme Tipi  
Besi işletmesi 34.0 
Kombine işletme 66.0 

Ahır Tipi  
Açık 28.7 
Yarı Açık 62.8 
Kapalı 8.5 

Hayvan sayısı  
0-49 baş 45.7 
50+ baş 54.3 

Ürün alanı  
0-10da 52.1 
11+ da 47.9 

Yem bitkileri  
0-10 da 67.0 
11+da 33.0 

 

Araştırma bölgesinde anket yapılan işletmelerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanma durumları ile 
belirlenen bazı değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya koyulması amacıyla Khi-kare analizinden yararlanılmıştır. 
Analize dahil olan işletmeler kategorik olarak tanımlanmış ve analize hazır hale getirilmiştir. Bu değişkenler 
eğitim, Kırmızı Et Üreticileri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine üyelik durumu, işletme tipi, besi deneyimi, 
hayvan sayısı ve yem bitkileri alanı olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 4’te Khi kare analiz sonuçları verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere toplam yedi değişkenden altısı 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  Üreticilerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanma durumları ile 
eğitim, KEB ve DSYB’ye üyelik durumları, besi deneyim süresi, işletmede bulunan hayvan sayısı ve yem bitkisi 
alanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Üreticilerin eğitim durumu arttıkça destekten yararlanma oranı artış göstermektedir. Bununla birlikte KEB ve 
DSYB’ne üye olanların olmayanlara göre daha fazla destekten yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerin 
yalnızca besi ya da kombine işletme olmalarının destekten yararlanma durumu ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı 
saptanmıştır.  

Çizelge’de görüldüğü üzere, üreticilerin deneyim süresi arttıkça destekten yararlanma oranı azalmıştır. Besi 
deneyimi 0-15 yıl arasında üreticilerin %71.4’ü, 16 ve üzeri yıl besi deneyimi olan üreticilerin ise %51.9’unun 
yararlandığı saptanmıştır. Buradan deneyim süresi az olan üreticilerin faaliyette uygulanan desteklemeler 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu söylemek mümkündür. 

Üreticilerin sahip olduğu hayvan sayısı arttıkça destekten yararlanma oranının arttığı görülmektedir(Çizelge 4). 
İşletmede bulunan hayvan sayısı 0-49 baş olan üreticilerin %44.2’si destekten yararlanmakta, 50 baş ve üzeri 
hayvana sahip üreticilerin ise %74.5’inin desteklerde yararlandığı saptanmıştır. Ayrıca işletmelerde yem bitkisi 
yetiştirme alanı fazla olan üreticilerin destekten daha fazla yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Üreticilerin yem 
bitkileri desteklerinden yararlanmalarının dolaylı olarak besilik erkek sığır desteğinden yararlanmalarında etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Çizelge 4. Üreticilerin Besilik Erkek Sığır Desteğinden Yararlanma Durumları İle Bazı Değişkenler Arasındaki 
İlişkinin Belirlenmesi 

 

Besilik Erkek Sığır Desteğinden 
Yararlanma Durumu 

 
P değeri 

Hayır Evet 

Eğitim Durumu   
 

0.001 
İlkokul 53.7 46.3 

Ortaokul ve üzeri 20.0 80.0 

KEB Üyelik Durumu   
 

0.000 
Üye değil 66.7 33.3 

Üye 26.6 73.4 

DSYB Üyelik Durumu   
 

0.009 
Üye değil 50.9 49.1 

Üye 24.4 74.6 

İşletme Tipi   
 

0.477 
Besi 34.4 65.6 

Kombine 41.9 58.1 

Besi Deneyim Süresi    
 

0.054 
0-15 yıl 28.6 71.4 

16+ 48.1 51.9 

Hayvan Sayısı   
 

0.003 
0-49 baş 55.8 44.2 

50+ baş 25.5 74.5 

Yem Bitkisi Alanı   
 

0.019 
0-10 da 47.6 57.4 
11+da 22.6 77.4 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Hayvancılık sektörü gerek insan beslenmesine gerekse ulusal ekonomiye sağladığı katkılardan dolayı stratejik 
önemini koruyan bir sektördür. Özellikle kırmızı et arzının karşılanmasında besi sığırcılığı önemli bir üretim 
faaliyetidir. Türkiye besicilik faaliyeti için uygun koşul ve şartlara sahip olmasına rağmen üretim istenilen 
seviyede değildir. Bu nedenle 2010 yılında yurtdışından canlı materyal ve kırmızı et ithalatına başlanmıştır. 
Ancak ithalatın et sektörü için kalıcı bir çözüm olmadığı gibi yurtiçinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri de 
olumsuz olarak etkilemektedir. 

Üreticilerin yüksek maliyetlerini azaltmaya yönelik çeşitli destekler uygulanmaktadır. Ancak uygulanan bu 
destekler uzun vadeli olmayıp zaman içerisinde dalgalanmalar göstermektedir. Bu destekler içerisinde besi 
sığırcılığında besilik erkek sığır desteği verilmekte olup hayvan başına 200 TL’dir.  

Bu araştırmada üreticilerin desteklerden yararlanmalarında etkili olabileceği düşünülen faktörlerin analiz 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik öncelikle üretici profiline değinilmiş ve bazı sosyo-demografik 
özelliklerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanmaları üzerine etkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre eğitim durumu yüksek olan üreticilerin söz konusu destekten yararlanma oranının 
düşük olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte KEB ve DSYB’ne üyeliği bulunan 
üreticilerin desteklerden yararlanma oranlarının üye olmayanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 
Uygulanan politikalar ve faaliyet hakkında güncel bilgilerin üreticilerle paylaşılması ve konu hakkında 
bilgilendirilmelerinde birliklerin etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle besi sığırcılığı faaliyetinde daha fazla 
üreticinin örgütlenmeye yönlendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte kooperatif ve birliklerde görev yapan 
personelin üreticileri bilgilendirmek için çeşitli saha çalışmaları yapmaları da bilgi alışverişinin sağlanmasında 
etkili olacaktır.  

Araştırma sonuçlarında dikkati çeken bir husus besi deneyim süresi ile destekten yararlanma oranı arasında ters 
yönlü bir ilişki olduğudur. Faaliyette fazla deneyimi olmayan üreticilerin uzun yıllardır besi sığırcılığı ile uğraşan 
üreticilere göre daha fazla destekten yararlandıkları saptanmıştır. Besi sığırcılığı faaliyetine yeni başlayan 
üreticilerin konu hakkında daha araştırmacı olduklarını söylemek mümkündür. Bu durum besi sığırcılığı 
faaliyetinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.  

Sonuç olarak hayvancılık sektöründe önemli bir faaliyet olan besi sığırcılığında istenilen hedeflere ulaşmak için 
uzun vadeli ve istikrarlı bir destekleme aracının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili kurum ve 
kuruluşların daha fazla saha araştırması yapması, üretici ve kurumlar arasındaki bilgi transferinin daha sağlıklı 
bir şekilde yapılması bakımından önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan bu araştırma yalnızca Adana il 
ve ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çalışmanın bölgeler bazında ele alınması daha kesin sonuçlar elde 
edilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.  
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1. Giriş 

Günümüzde insanlar gerek özel yaşantılarında gerekse iş yaşantılarında sürekli olarak bir takım sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkmaya çalışan bireylerde zaman içerisinde duygusal açıdan yıpranmalar 
meydana gelebilir. Bu yıpranma bireyin hem iş yaşamını hem de özel yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. 
İnsanların mesleki yaşamlarında gerilme ve strese tepki olarak ortaya çıkan duygusal tükenmişlik ve 
olumsuzluklar tükenmişlik kavramıyla ifade edilir (Maslach ve Jackson, 1981:99). Bireylerdeki tükenmişlik 
duygusu birçok faktörden kaynaklanabilir. Özellikle kişilerin günlük yaşamının çoğunu iş ortamında geçirmesi, 
örgütsel faktörlerin tükenmişlik duygusu içinde önemli bir paya sahip olmasına neden olmaktadır. Emek yoğun 
özelliğe sahip olan hizmet işletmelerinde çalışan iş görenlerde tükenmişlik olgusu kendini daha fazla 
gösterebilmektedir.  

Teknolojide meydana gelen değişim ve gelişimlere rağmen turizm sektörü halen emek yoğun bir sektör olma 
özelliğini taşımaktadır. Turizm sektörünün hizmet sektörü olması,  misafirlere yılın 365 günü hizmet verilmesi ve 
iş görenlerin sürekli olarak insanlarla iletişim halinde olması gibi nedenlerden dolayı, turizm sektöründe 
tükenmişlik sendromuna kendisini fazlasıyla gösterebilmektedir (Türkmen ve Artuğer, 2011:235). 

Tükenmişlik duygusu turizmdeki iş görenlerin verimliliği, performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde, turistleri 
memnun etmede ve kaliteli hizmet sunmada önemli bir unsur olarak kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle 
turizm sektöründeki iş görenlerin tükenmişlik seviyelerinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı; turizm sektöründeki iş görenlerin tükenmişlik seviyelerinin belirlenmesi ve iş 
görenlerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir.  Bu amacı 
gerçekleştirmek için öncelikle tükenmişlik kavramı ve boyutlarıyla ilgili kavramlar açıklanmış ve turizm 
sektöründeki iş görenler üzerinde tükenmişlik konusuyla ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada 
turizm işletmelerindeki iş görenlerin tükenmişlik seviyeleri, cinsiyet, medeni durum, otel bölümleri, eğitim 
düzeyi, yaş ve sektörde çalışma yılı gibi değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Tükenmişlik Kavramı 

Tükenmişlik bir kavram olarak ilk defa Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında kullanılmıştır ( Yıldız 
vd., 2014:110). Tükenmişlik kavramı; insanların istihdam ettikleri yerlerde çok fazla çalışmaları sonucunda 
yapmaları gereken işleri yerine getiremez hale gelmelerine neden olan duygusal bir tükenme şeklinde ortaya 
çıkmıştır (Freudenberger, 2001:1171’den aktaran Pelit ve Türkmen, 2008:119). Tükenmişlik kavramının sözlük 
anlamı; “Enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, yorulma, başarısız olma” şeklindedir 
(Okumuş vd., 2013:193).  

Bu tarihten sonraki süreçte tükenmişlik kavramı literatürde çok fazla yer almaya başlamıştır ve tükenmişliğin en 
çok kabul gören tanımı Maslach Tükenmişlik Envanterini geliştiren Christina Maslahc’ın yaptığı tanımıdır (Budak 
ve Sürgevil, 2005:96; Coşkun, 2012:65; Kaya ve Özhan, 2012:116; Birdir ve Tepeci, 2003:94). Yazarlar 
tükenmişliği, insanın mesleki yaşamlarında gerilme ve strese tepki olarak ortaya çıkan duygusal tükenmişlik ve 
olumsuzluk şeklinde tanımlamışlardır ve tükenmişlikteki en temel noktayı duygusal tükenmişlik hissinin 
artmasıdır şeklinde belirtmişlerdir (Maslach ve Jackson, 1981:99).  Maslach’a göre tükenmişlik olgusu, 
insanların duygu kaynaklarının tükenmesi nedeniyle ortaya çıkan duygusal tükenmişlikle başlar (Zopiatis vd., 
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2010:2; Erkal ve Şahin, 2012:47). Tükenmişliği ortaya çıkaran; uzun süre strese karşı korumasız kalmak, rol 
çatışması, rol belirsizliği, aşırı iş yükü, kişiler arası olumsuz ilişkiler vb. gibi faktörlerdir (Akbolat ve Işık, 
2008:231). 

Tükenmişlik kavramı içerisinde ne tür boyutların olduğu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (Bolat, 2011:256). Yapılan 
literatür çalışmalarına baktığımızda, ortak nokta genellikle tükenmişliğin; duyarsızlaşma, kişisel başarının 
azalması ve duygusal tükenme boyutlarını kapsadığı yönündedir (Maslach ve Jackson, 1986’dan aktaran 
Türkmen ve Artuğer, 2011:231).  Maslach Tükenmişlik Envanterinin birinci alt ölçeği dokuz maddeden oluşan 
“Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion)”, ikincisi 5 maddeden oluşan “Duyarsızlaşma (Depersonalizasyon)” 
ve üçüncüsü de 8 maddeden oluşan “Kişisel Başarı (Personal Accomplishement,)” alt ölçeğidir (Gürbüz ve 
Karapınar, 2014:269). 

Duyarsızlaşma (Depersonalizasyon): 5 maddeden oluşan duyarsızlaşma alt ölçeği; bir kişinin hizmet verdiği 
kişilere duygusuz ve kişiliksiz tepki vermesi olarak tanımlanır (Maslach ve Jackson, 1981:101). Duygusal 
tükenmişliği yaşayan bir birey, diğer insanların sorunlarını çözemeyecek kadar kendini güçsüz ve yetersiz 
hissedebilmektedir. Bu durumda duyarsızlaşmanın genellikle ilk belirtisi, insanlarla olan ilişkilerin en az 
indirgenmesidir. Başka bir değişle bu aşamada kişi kendini diğer insanlardan soyutlar. Duyarsızlaşmanın daha da 
ileriki süreçlerinde ise kişi artık çevresindeki diğer insanlara karşı aşağılayıcı yada kaba davranabilir veya onların 
isteklerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek gerekli yardımı sağlayamaz. Kişi bu boyutta, kendinden ve yaptığı 
işten uzaklaşarak hizmet verdiği kişileri umursamama yada düşmanlık içeren davranışlarda bulunabilir (Pelit ve 
Bozdağan, 2014:41; Karatepe ve Uludağ, 2008:112; Yirik vd., 2014:6226). 

Duyarsızlaşmanın maddeleri (Pelit ve Türkmen, 2008:129-130): 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanlara sanki birer nesneymişler gibi davrandığımı hissediyorum. 

➢ Bu işe başladığımdan beri insanlara karşı daha hissiz olduğumu düşünüyorum. 

➢ Bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından endişe duyuyorum. 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanların yatırımları konusunda başlarına ne geldiği beni ilgilendirmiyor. 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanların yatırımları ile ilgili bazı problemleri nedeniyle beni suçladıklarını 
hissediyorum. 

Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion): 9 maddeden oluşan duygusal tükenme alt ölçeği, kişinin işten 
dolayı duygularının aşırı yıpranmış ve tükenmiş olması şeklinde tanımlanabilir (Maslach ve Jackson, 1981:101). 
Duygusal tükenme, tükenmişlik sendromunun başlangıcı ve temelidir (Şenel vd., 2013:6). Kişinin çok fazla 
çalışması sonucu, kişi kendini talepler karşısında zorlar ve bu duruma tepki olarak duygusal tükenmişlik yaşar. 
Bu alt boyut kişinin, duygu kaynaklarının bitmesi ve enerjisinin tükenmesi şeklinde de nitelendirilebilir ( Şıklar ve 
Tunalı, 2012:76; Tetik, 2011:341).  

Duygusal tükenmenin maddeleri (Pelit ve Türkmen, 2008:129-130): 

➢ İşimden soğuduğumu hissediyorum. 

➢ İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 

➢ Sabah Kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum. 

➢ Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 

➢ Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 

➢ İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

➢ İşimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum. 

➢ İnsanlarla doğrudan doğruya ilişki kurmayı gerektiren bir işimin olması bende stres yaratıyor. 

➢ İşimde yolun sonuna geldiğimi ve tükendiğimi hissediyorum. 

Kişisel Başarı (Personal Accomplishmen): 8 maddeden oluşan kişisel başarı alt boyutu, Kişinin kendini işinde 
yeterli ve başarılı hissetmesi olarak tanımlanabilir. Diğer iki alt boyutun aksine bu alt ölçeğin puanının düşük 
çıkması, tükenmişlik seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir (Maslach ve Jackson, 1981:101). Bu alt 
boyutta, kişinin işteki başarılarından tatmin olamamasının yanında, kendisi hakkındaki mutsuzluk duyar. Kişinin 
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kendisini yetersiz ve verimsiz hissetmesi yaptığı işi olumsuz etkileyebilmektedir. Kişisel başarı hissinin azalması 
genellikle öz yeterlilik duygusunun az olduğu kişilerde daha fazla görülebilmektedir (Çetin vd, 2013:98). 

Kişisel başarı maddeleri (Pelit ve Türkmen, 2008:129-130): 

➢ İşim gereği karşılaştığım kişilerin ne hissettiğini kolayca anlayabilirim. 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarıyla yakından ilgilenirim. 

➢ İşim aracılığıyla insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. 

➢ Kendimi enerjik hissediyorum. 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava yaratırım. 

➢ İşim gereği karşılaştığım insanlarla çalıştıktan sonra kendimi çok dinç hissediyorum. 

➢ İşimde pek çok kayda değer başarı elde ettim. 

➢ İşimden kaynaklanan duygusal problemlerin soğukkanlılıkla üstesinden gelirim. 

2.2. Turizm Sektöründe Tükenmişlik 

Tükenmişlik üzerinde bireysel faktörler etkili olurken aynı zamanda örgütsel faktörlerde etkili olabilmektedir 
(Güzel ve Akgündüz, 2011:286).  Tükenmişlik ilk olarak kendisini bireysel düzeyde gösterse de bu durum zaman 
içerisinde bireysel boyutları aşmakta ve kişinin çalışma hayatı üstünde de bazı olumsuz etkilere neden 
olmaktadır (Ardıç ve Polatçı, 2008:75). 

Konaklama endüstrisi insan odaklı bir endüstridir. Sektörün hizmet sektörü olması,  turistlere haftanın yedi 
günü hizmet verilmesi ve çalışanların sürekli olarak insanlarla iletişim halinde olmalı gibi nedenlerden dolayı, 
turizm sektöründe ki iş görenler tükenmişlik sendromuna maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle tükenmişlik 
konusunun turizm sektörü açısından araştırılması oldukça önemlidir (Türkmen ve Artuğer, 2011:235). 

Birdir ve Tepeci’nin (2003), otel genel müdürlerinin tükenmişlik sendromu ve tükenmişliğin genel müdürlerin 
işlerini değiştirme eğilimlerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, Maslach tükenmişlik envanterinden 
yararlanarak 149 otel müdürüne anket çalışması yapılmış ve sonuç itibariyle; duygusal tükenmenin otel genel 
müdürlerinin işlerini değiştirme eğilimlerine etkide bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bolat’ın (2011), otel işletmelerinde iş görenlerin öz yeterlilik ve tükenmişlik ilişkisini araştırdığı çalışmasında, 
Maslach tükenmişlik ölçeği ve algılanan genel öz yeterlilik ölçeğiyle 200 otel iş görenine anket çalışması 
yapılmıştır. Sonuç olarak; yeterlilik algısı ve lider-üye etkileşimi yüksek olan iş görenlerin tükenmişlik düzeyleri 
düşük olmakta ve lider-üye etkileşiminin öz yeterlilik ile tükenmişlik arasındaki ilişki üzerinde aracılık etkisinin 
olduğunu tespit etmiştir. 

Güzel ve Akgündüz’ün (2011) liderlik davranışlarının orta düzey yöneticiler üzerindeki etkisi ve yöneticilerin 
tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında 116 orta düzey yöneticiye Maslach ölçeğini 
kullanarak anket çalışması yapmışlardır. Araştırmalarında; dönüşümcü liderlerin entelektüel uyarım 
davranışlarının, izleyenlerinin duygusal tükenmişlik duygularını azalttığı, bunun yanı sıra yine dönüşümcü 
liderliğin karizma-ilham verme davranış özelliğinin, izleyenlerin kendilerini başarısız olarak değerlendirmelerini 
azalttığını ve etkileşimci liderliğin bireysel destek davranışının, izleyenlerin duyarsızlaşmasını azalttığını gösteren 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yürür ve Ünlü’nün (2011), Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini araştırdıkları 
çalışmalarında, Maslach ölçeğini kullanarak 112 otel iş görenine anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda; 
duygusal emek davranışlarından yüzeysel davranış ile işten ayrılma niyet arasında anlamlı pozitif bir ilişkinin var 
olduğu tespit edilmiş; buna karşın derinlemesine davranış ile işten ayrılma niyeti ve duygusal tükenme arasında 
anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Erkal ve Şahin’in (2012), 146 kat hizmetleri iş göreninin tükenmişlik seviyelerini Pinos ve Arenson ölçeği ile 
araştırdıkları çalışmalarında; kat hizmetleri iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerini genel anlamda orta düzeyde 
bulmuşlardır. 

İçigen ve Uzut’un (2012), yiyecek-içecek bölümü çalışanlarının mesleki tükenmişlikleri ve iş doyumları üzerine 
114 yiyecek-içecek personeline Maslach tükenmişlik ölçeğinin yer aldığı bir anket çalışması yapılmıştır. 
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Araştırmanın sonucunda; yiyecek ve içecek çalışanlarının yükseğe yakın düzeyde tükenmişlik sendromu 
yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Kaya ve Özhan’ın (2012), duygusal emek ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi belirlemek için 147 turist rehberi 
üzerinde Maslach tükenmişlik ölçeğini kullanarak yaptıkları anket çalışmasında; turist rehberlerinin 
derinlemesine ve samimi davranış sergileme düzeyleri arttıkça tükenmişlik boyutlarından olan duyarsızlaşma 
düzeylerinin azaldığı ve kişisel başarı hislerinin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Çelik ve Saçlı’nın (2013), otel iş görenlerindeki tükenmişlik seviyelerini araştırdıkları çalışmalarında 344 iş 
görene Maslach tükenmişlik ölçeğinin kullanarak bir anket uygulamış ve çalışma sonucunda; otel iş görenlerinin 
duygusal tükenme seviyesinin orta, duyarsızlaşma seviyesinin düşük ve kişisel başarı seviyesinin yüksek 
olduğunu bulmuşlardır. 

Pelit ve Bozdağan’ın (2014), 424 iş görenin örgütsel adalet algılamalarının tükenmişlik düzeyleri üzerindeki 
etkisi araştırdıkları çalışmalarında; örgütsel adalet ile tükenmişlik arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki 
olduğu tespit edilmiş ve Maslach ölçeğine göre Çalışanların tükenmişlik düzeyi orta düzeyin altında 
hesaplanmıştır. 

Yirik ve arkadaşlarının (2014), otel işletmelerinde çalışan personelin örgütsel stres ve örgütsel tükenmişlik 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi demografik değişkenler bazında araştırdıkları çalışmalarında, 445 iş görene anket 
uygulanmıştır. Çalışmalarında;  34–41 yaş grubundaki çalışanlarda örgütsel stres ile duygusal tükenme arasında 
ve örgütsel stres ile duyarsızlaşma arasında yüksek düzeyde ilişki gözlenmiş ve sektörde 13 yılın üzerinde 
çalışanlarda yüksek düzeyde örgütsel stres ile duygusal tükenme ve işte duyarsızlaşmalar tespit edilmiştir. 

Yıldız ve arkadaşlarının (2014), otel işletmelerinde iş görenlerin duygusal emek ile tükenmişlik seviyeleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için 456 iş görene Maslach ölçeğinin kullanarak anket çalışması yapmışlar ve 
araştırmanın sonucunda, duygusal emeğin alt boyutlarından olan duygusal çatışma, duygusal tükenmişlik ve 
duyarsızlaşmayı olumlu etkilediğini ancak kişisel başarıyı olumsuz etkilediğini ortaya koymuşlardır. 

3. Araştırmanın Bulguları 

3.1. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Cinsiyeti Açısından Karşılaştırılması 

Pelit ve Türkmen 2008 yılında, otel işletmeleri iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerini belirlemek için yerli ve 
yabancı zincir otel işletmelerinde bir çalışma yapmışlardır. Maslach tükenmişlik ölçeğinin 5‘li likert tipi ölçeğe 
göre (0:hiçbir zaman, 1:Çok nadir, 2:Bazen, 3:Çoğu zaman, 4:Her zaman)  düzenlenerek kullanıldığı anket 
çalışması 213 iş görene yapılmıştır.  

Otel çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına ilişkin yaptıkları t-testi 
sonuçlarına göre cinsiyetlere göre duygusal tükenme boyutu açısından (t=895; p>0,05) anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Yine kişisel başarı boyutuna yönelik elde ettikleri bulgular da (t=872; p>0,05) anlamlı bir 
farklılık olmadığını ortaya koymuş ve son olarak duyarsızlaşma boyutu kapsamında işgörenlerin cinsiyetlerine 
göre yapılan t-testi sonuçları da (t=377; p>0,05) bu boyut için de, cinsiyetlere göre anlamlı fark olmadığını 
ortaya koymuşlardır. Genellikle elde edilen sonuçlar, cinsiyete göre ya da tükenmişlik ölçeğine ilişkin boyutlara 
göre değişmeksizin “çoğu zaman” ile “her zaman” arasındadır.  Çalışma sonucuna göre,  iş görenlerin cinsiyetleri 
itibariyle verdikleri yanıtlar arasında, boyutlar itibariyle önemli farklılıklar bulunamamış ve işgörenlerin cinsiyet 
ayrımı olmaksızın işlerinden birbirlerine yakın seviyede tükendikleri belirlenmiştir. 

Altay 2009 yılında otel çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatmini üzerine yaptığı çalışmada 111 iş görene Maslach 
tükenmişlik ölçeğinin yer aldığı bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin tükenmişliğin alt 
boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı puanları açısından farklılaşıp 
farklılaşmadıkları incelenmiş ve düşük kişisel başarı hissi değişkeninde erkekler ve bayanlar arasında herhangi 
bir fark (p> .05) görülmemiştir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında ise kadın ve erkekler 
arasından anlamlı farklılıklar (p< .05 ) görülmüştür. Çalışma duygusal tükenme ve duyarsızlaşma tükenmişlik alt 
boyutlarında kadınların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

509 
 

Tablo 1. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Cinsiyeti Açısından Karşılaştırılması 

 

Altay ve Akgül 2010 yılında seyahat acentaları çalışanlarının tükenmişlik seviyelerini ortaya koymak için Maslach 
tükenmişlik ölçeğinden yararlanarak 62 iş görene anket uygulamıştır. Yazarlar çalışmalarında, Duygusal 
Tükenme (DT) ve Duyarsızlaşma (D) alt ölçeklerinden yüksek puanlar, Kişisel Başarı (KB) alt ölçeğinden düşük 
puanlar almanın tükenmişliği ifade ettiğini belirtmişlerdir. DT ve D alt boyutları olumlu, KB alt boyutu ise 
olumsuz ifadeler içermektedir. Olumsuz ifadelerin ters yönde puanlanmaları gerekmektedir. Buna göre DT ve D 
alt ölçeklerini oluşturan maddeler; “hiçbir zaman = 0, çok nadir = 1, bazen = 2, çoğu zaman = 3, her zaman = 4” 
seklinde, KB alt ölçeğini oluşturan maddeler ise ters puanlama ile “her zaman = 0, çoğu zaman = 1, bazen = 2, 
çok nadir = 3, hiçbir zaman = 4” seklinde puanlanmıştır. 

Çalışmada duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma konusunda cinsiyetler arasındaki fark (p< .05 )anlamlı 
bulunurken, kişisel başarı düzeyinde cinsiyetler arası fark (p> .05) anlamlı bulunmamıştır. Çalışma, duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma tükenmişlik alt boyutlarında erkeklerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 
düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu, ancak kişisel başarı boyutunda ise kadınların erkeklerden 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Üngüren vd. 2010 yılında otel çalışanlarının tükenmişlik ve iş tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik olarak 181 
otel çalışanına Maslach tükenmişlik ölçeğinin yer aldığı anket çalışması yapılmıştır. Erkek ve kadın çalışanların 
tükenmişlik puanlarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Kadın çalışanların duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma puanlarının erkek çalışanlardan daha yüksek olduğu ve kişisel başarı faktörü düzeyinin hemen 
hemen birbirine yakın seviyede olduğu saptanmıştır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında ise kadın 
ve erkekler arasından anlamlı farklılıklar (p< .05 ) anlamlı görülürken, kişisel basarı boyutunda ise erkekler ve 
bayanlar arasında herhangi bir fark (p> .05) anlamlı görülmemiştir. 
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Türkmen ve Artuğer 2011 yılında otel işletmeleri iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerini belirlemeye yönelik 
olarak Maslach tükenmişlik modelinden yararlanarak 376 otel iş görenine anket çalışması yapmışlardır. 
Modelde kullanılan ölçek 5 dereceli likert tipi skalaya göre dizayn edilmiş olup, ölçekte yer alan ifadeler; şiddet 
derecelerine göre 0:hiçbir zaman, 1:Çok nadir, 2:Bazen, 3:Çoğu zaman, 4:Her zaman seklindedir. 

Araştırmada duygusal tükenme boyutunda erkeklerin kadınlardan daha fazla duygusal tükenmişlik seviyesine 
sahip olduğu ve bu açıdan erkek iş görenlerle kadın iş görenler arasında anlamlı bir farklılık (Sig.P:0,00) 
olduğunu belirtmişlerdir. Duyarsızlaşma boyutu incelendiğinde erkek iş görenlerin daha fazla duyarsızlaşma 
seviyesine sahip olduğu ve erkek iş görenlerle kadın iş görenler arasında anlamlı bir farklılık (Sig. P: 0,00) 
olduğunu belirtmişlerdir. Kişisel başarı boyutunda ise, erkek iş görenlerle kadın iş görenler arasında bir farklılık 
(Sig. P: 0,07) olmadığı tespit edilmiştir. 

Kılıç vd. 2011 yılında otel iş görenlerinin iş tatmini ile tükenmişlik ilişkisini ortaya çıkarmak için İstanbul da yer 
alan 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 226 kişiye anket çalışması yapmışlardır. Çalışmada Maslach tükenmişlik 
ölçeği 5‘li likert tipi ölçeğe göre (1:Asla, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Genellikle, 5: Her Zaman) düzenlenmiştir. 

Çalışmada cinsiyet ayrımı olmaksızın her iki grup için duygusal tükenme açısından “nadiren ile bazen” arası, 
kişisel başarı açısından “genellikle” ve duyarsızlaşma açısından ise “nadiren” sonucu çıkmıştır. İş görenlerin 
cinsiyeti ile tükenmişliğin tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Elde edilen 
veriler, İş tatmini açısından ele alındığında erkekler ile kadınlar arasında anlamlı bir farklılık (p<0.01) olduğu ve 
Erkek iş görenlerin kadın iş görenle oranla daha fazla iş tatminine sahip olduğu ortaya konulmuştur. 

3.2. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Medeni Durumu Açısından Karşılaştırılması 

Altay ve Akgül’ün 2010 yılında yaptıkları çalışmada, kişisel başarı ve duygusal tükenmişlik boyutunda, evli ve 
bekar iş görenlerin hemen hemen aynı düzeye sahip olduğu, duyarsızlaşma boyutunda ise evli iş görenlerin 
daha fazla duyarsızlaştığı ortaya konulmuştur. Tükenmişliğin tüm boyutları ile, duygusal tükenmişlik ( Sig.P: 
0,903), duyarsızlaşma( Sig.P: 0,568)  ve kişisel başarı ( Sig.P: 0,823)  medeni durum arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilememiştir.  Aynı zamanda Altay’ın 2009 yılında otel çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatmini üzerine 
yaptığı çalışmada da medeni durum açısından % 95 güven aralığında tükenmişlik boyutunda anlamlı farklılıklara 
rastlanılmamıştır. 

Üngüren vd. 2010 yılındaki çalışmasında, bekar çalışanların duygusal tükenme düzeylerinin evli çalışanlara göre 
yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı ( Sig.P: 0,029) olduğu 
belirlenmiştir Duyarsızlaşma seviyeleri iki grup içinde birbirine yakınken, kişisel başarı seviyesi evli iş görenlerde 
daha yüksektir. Duyarsızlaşma ( Sig.P: 0,288)  ve kişisel başarı ( Sig.P: 0,132)  boyutunda ise evli iş görenlerle 
bekar iş görenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. İş tatmini konusunda 
ise, evli iş görenlerle bekar iş görenler hemen hemen benzer seviyelere sahiptir ve medeni durum ile iş tatmini 
arasında anlamlı faklılıklar ( Sig.P: 0,198) olmadığı ortaya konulmuştur. 

Türkmen ve Artuğer (2011) yılında yaptığı çalışmada ise,  medeni durum açısından tükenmişliğin tüm 
boyutlarında bekarların daha yüksek orana sahip olduğu belirlenmiştir. Duygusal tükenme (Sig.P: 0,48) ve kişisel 
başarı ( Sig.P: 0,28) boyutunda evli iş görenlerle bekar iş görenler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak 
duyarsızlaşma ( Sig.P: 0,00) konusunda ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konulmuştur. 

Kılıç vd. (2011) yılında otel iş görenlerinin iş tatmini ile tükenmişlik ilişkisini ortaya koydukları çalışmalarında, 
tükenmişlik seviyesini medeni durum açısından da ele almışlardır. Bu çalışmada, duygusal tükenmişlik 
boyutunda evli iş görenlerle bekar iş gören arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, buna karşılık kişisel başarı 
(p<0.05)  ve duyarsızlaşma (p<0.01)  boyutunda ise anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuşlardır. Bekar iş 
görenler evli iş görenlere oranla duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı konusunda daha yüksek orana sahipken, 
duyarsızlaşma konusunda daha düşük orana sahiptir. Aynı zamanda çalışmada evli iş görenlerle bekar iş 
görenler arasında iş tatmini konusunda anlamlı farklılıklar (p<0.01) tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Medeni Durumu Açısından Karşılaştırılması 

 

3.3. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Çalıştığı Otel Bölümleri Açısından Karşılaştırılması 

Pelit ve Türkmen (2008) çalışmalarında, otel çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin çalıştıkları bölümlere göre 
karşılaştırılmasına ilişkin Anova testi yapmışlardır. Testin sonuçlarına bakıldığında iş görenlerin çalıştıkları 
bölümler açısından belirlenen tükenmişlik boyutları arasında 0,05 düzeyinde istatistiği açıdan anlamlı farklılıklar 
bulunamamıştır (duygusal tükenme Sig.P:0,124), (kişisel başarı Sig.P:0,323), (duyarsızlaşma Sig.P: 0,291). Tüm 
departmanlar için tükenmişlik alt boyutları ortalamaları minimum 3,50’dir. Duygusal tükenme boyutunda en 
fazla ortalamaya ön büro departmanı; kişisel başarı boyutunda diğer departmanlar; duyarsızlaşma boyutunda 
ise kat hizmetleri departmanı en fazla orana sahiptir. 

Üngüren vd. (2010) yılındaki çalışmasında, duygusal tükenme boyutunda en fazla oran kat hizmetleri 
departmanında, kişisel başarı boyutunda teknik departmanda ve duyarsızlaşma boyutunda ise yine kat 
hizmetleri departmanında tespit edilmiştir. İş görenlerin çalıştıkları departmanlar tükenmişliğin tüm alt 
boyutlarına göre anlamlı farklılıklar (duygusal tükenme Sig.P:0,002; kişisel başarı Sig.P:0,034; duyarsızlaşma 
Sig.P: 0,013) göstermiştir. İş tatmini ile otel bölümleri arasında anlamlı bir farklılık (Sig.P: 0,046) tespit edilmiştir. 

Türkmen ve Artuğer (2011), yaptıkları çalışmada, otel departmanlarını, tükenmişlik düzeyleri açısından 
karşılaştırmış ve iş görenlerin çalıştıkları departmanlar tükenmişliğin tüm alt boyutlarına göre anlamlı farklılıklar 
(duygusal tükenme Sig.P: 0,00; kişisel başarı Sig.P:0,00; duyarsızlaşma Sig.P:0,00) göstermiştir. Aynı zamanda 
yazarlar çoklu karşılaştırma (Benferroni) da yaparak departmanlar arasındaki farklılığı ortaya koymuşlardır. 
Buna göre; duygusal tükenme boyutunda, önbüro ile kat hizmetleri, yiyecek içecek ile kat hizmetleri, halkla 
ilişkiler ve satış pazarlama bölümleri arasında son olarak da kat hizmetleri ile bütün bölümler arasında anlamlı 
farklılık belirlenmiştir. Kişisel başarı boyutunda ise belirlenen farklılıklar; önbüro ile yiyecek içecek, kat 
hizmetleri ve halkla ilişkiler bölümleri arasında görülmektedir. Duyarsızlaşma boyutunda en fazla tükenmişlik 
sırasıyla kat hizmetleri, yiyecek içecek, muhasebe güvenlik, önbüro, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve satış 
pazarlama bölümlerinde tespit edilmiştir. Duygusal tükenme boyutunda en fazla tükenmişlik kat hizmetleri 
departmanına; kişisel başarı boyutunda ise en fazla satış-pazarlama bölümünde tespit edilmiştir. 
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Tablo 3. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Çalıştıkları Otel Bölümleri Açısından Karşılaştırılması 

 

Kılıç vd.(2011) çalışmalarında, duygusal tükenme alt boyutunda en fazla tükenmişlik; yiyecek-içecek 
departmanına, kişisel başarı boyutunda; diğer departmanlara, duyarsızlaşma boyutunda ise en fazla tükenmişlik 
yiyecek içecek departmanına ait olduğunu ortaya koymuşlardır. Duyarsızlaşma boyutunda, otel bölümleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0.05)  belirlenirken, kişisel başarı ve duygusal tükenmişlik 
boyutunda anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Aynı zamanda kat hizmetleri ve yiyecek-içecek departmanı iş 
tatmini konusunda en az orana sahip bölümlerdir. İş tatmini ile otel bölümleri arasında anlamlı bir farklılık 

(p<0.01) tespit edilmiştir. 

Çelik vd. (2013) yılında otel iş görenlerinin Maslach ölçeğine göre tükenmişlik seviyelerini belirlemek için 344 
kişiye anket çalışması yapmışlardır. Bu çalışmada, duygusal tükenme boyutunda ve kişisel başarı boyutunda en 
fazla oran kat hizmetleri departmanında, duyarsızlaşma boyutunda ise yiyecek içecek departmanında tespit 
edilmiştir. İş görenlerin çalıştıkları departmanlar tükenmişliğin tüm alt boyutlarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar (duygusal tükenme Sig.P: 0,008; kişisel başarı Sig.P: 0,001;  duyarsızlaşma Sig.P: 0,003) 
göstermiştir. 

3.4. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Eğitim  Durumu Açısından Karşılaştırılması 

Pelit ve Türkmen (2008) çalışmalarında, otel iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerinin eğitim düzeylerine göre 
annova testi ile karşılaştırılması yapılmış ve işgörenlerin eğitim seviyeleri açısından, belirlenen tükenmişlik 
boyutları arasında anlamlı farklılıklar (duygusal tükenme Sig.P:0,755, kişisel başarı Sig.P:0,671 ve duyarsızlaşma 
Sig.P:0,230) bulunamamıştır. Tükenmişliğin tüm alt boyutlarında, tükenmişlik seviyeleri eğitim düzeyine göre 
çok fazla bir farklılık göstermemiştir. 
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Altay ve Akgül’ün 2010 yılında yaptıkları çalışmada, duygusal tükenmişlik düzeyi en düşük lise mezunu 
çalışanlarında, kişisel başarı düzeyi en yüksek lisans ve üstü eğitim alan iş görenlerde, duyarsızlaşmada en 
yüksek düzey ise ilköğretim mezunlarındadır. Tükenmişliğin tüm alt boyutları (duygusal tükenme Sig.P: 0,246, 
kişisel başarı Sig.P:0,116 ve duyarsızlaşma Sig.P:0,463) ile eğitim durumları arasında fark anlamlı bulunmamıştır. 
Aynı zamanda Altay’ın (2009) yılında otel çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatmini üzerine yaptığı çalışmada da 
eğitim durumu açısından % 95 güven aralığında tükenmişlik boyutunda anlamlı farklılıklara rastlanılmamıştır 

Türkmen ve Artuğer (2011), yaptıkları çalışmada ise, otel iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerinin eğitim 
düzeylerine göre karşılaştırma yapılmış ve eğitim seviyesi ile belirlenen tükenmişlik boyutları arasında anlamlı 
farklılıklar (duygusal tükenme Sig.P:0,000, kişisel başarı Sig.P:0,000 ve duyarsızlaşma Sig.P:0,00)  tespit 
edilmiştir. Belirlenen farklılıklar; tükenmişliğin tüm alt boyutlarında, lise ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim 
durumları arasında tespit edilmiştir. Duygusal tükenmede en yüksek seviye; lise, kişisel başarıda; lisans ve 
duyarsızlaşmada ise yine lise eğitimi alanlarda tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Eğitim Durumu Açısından Karşılaştırılması 

 

Kılıç vd.(2011) çalışmalarında, eğitim seviyesi açısından duygusal tükenmede en yüksek seviye; lise, kişisel 
başarıda; lisans ve üstü ve duyarsızlaşma boyutunda ise lise eğitimi alanlarda tespit edilmiştir. Duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma konusunda eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık belirlenemezken, kişisel başarı 
boyutunda (p<0.01) anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Aynı zamanda iş tatmini ile eğitim seviyesi arasında da 
anlamlı farklılıklar (p<0.01) tespit edilmiştir. En fazla iş tatmini seviyesi lisans ve üstü eğitim alan iş görenlerde 
belirlenmiştir. 
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3.5. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Yaş Durumu Açısından Karşılaştırılması 

Altay ve Akgül’ün (2010) yılında yaptıkları çalışmada ise,  duygusal tükenmişlik düzeyi en fazla 26-35 yaş arası iş 
görenlerde, duyarsızlaşma düzeyi en fazla 18 yaş ve altında, kişisel başarı düzeyi ise en fazla 36-45 yaş arası iş 
görenlerde belirlenmiştir. Çalışmada tükenmişliğin tüm boyutlarıyla iş görenlerin yaşı arasında fark anlamlı 
(duygusal tükenme Sig.P: 2,431, kişisel başarı Sig.P: 2,341 ve duyarsızlaşma Sig.P: 2,326)  bulunmamıştır. 

Tablo 5. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Yaş Durumu Açısından Karşılaştırılması 

 

Türkmen ve Artuğer (2011), yaptıkları çalışmada otel iş görenlerinin tükenmişlik düzeylerinin yaşlarına göre 
karşılaştırılmasının yapılması için Anova ve Benferroni testi uygulamışlardır. Duygusal tükenme boyutunda en 
fazla oran 23-27 yaş arasında ki iş görenlerde, kişisel başarıda 43 yaş ve üstü, duyarsızlaşma boyutunda ise 23-
27 yaş arasında belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,  iş görenlerin yaşları tükenmişliğin tüm alt boyutlarına 
göre anlamlı farklılıklar (duygusal tükenme Sig.P:0,00, kişisel başarı Sig.P:0,00 ve duyarsızlaşma Sig.P:0,00)  
göstermiştir. Belirlenen farklılıklar; duygusal tükenme boyutunda, 23-27 yaş grubuyla tüm yaş grupları arasında, 
kişisel başarı boyutuna ilişkin olarak belirlenen farklılık ise 23-27 yaş grubuyla, 28-32 yaş grubu ve 38-42 yaş 
grubu hariç tüm yaş grupları arasında gerçekleşmiştir. Duyarsızlaşma boyutu kapsamında da 23-27 yaş 
grubuyla, 28-32 yaş grubu hariç tüm yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. 

Çelik vd (2013) yaptıkları çalışmada, tükenmişlik seviyesi duygusal tükenmişlik alt boyutunda en fazla 25 yaş ve 
altı iş görenlerde, kişisel başarıda 43 yaş ve üstü ve duyarsızlaşma alt boyutunda ise en fazla oran yine 42 yaş ve 
üstündeki iş görenlerde tespit edilmiştir. Duygusal tükenme ile yaş arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken 
(sig.p:0,224); kişisel başarı ( sig.p: 0,020) ve duyarsızlaşma ( sig.p: 0,012) boyutuyla yaş arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. 

Kılıç vd.(2011) çalışmalarında, tükenmişlik seviyesi duygusal tükenmişlik alt boyutunda en fazla 51 yaş ve üstü iş 
görenlerde, kişisel başarıda 41-50 yaş arasında ve duyarsızlaşma alt boyutunda ise en fazla oran yine 51 yaş ve 
üstündeki iş görenlerde tespit edilmiştir. Yazarlar yaptıkları çalışmada tükenmişlik düzeyi ile iş görenlerin yaşları 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

515 
 

arasında anlamlı farklılıklar tespit etmemişlerdir. Aynı zamanda iş tatmini açısından en fazla oran 41-50 yaş 
arasındaki iş görenlere aittir ve iş tatmini ile iş görenlerin yaşı arasında anlamlı farklılıklar (p<0.001) 
bulunmuştur. 

3.6. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Çalışma Yılı Açısından Karşılaştırılması 

Pelit ve Türkmen (2008) çalışmalarında, otel iş görenlerinin tükenmişlik seviyelerinin iş yerinde çalışma 
sürelerine göre annova testi ile karşılaştırılması yapılmış ve işgörenlerin çalışma süreleri açısından, belirlenen 
tükenmişlik boyutları arasında, anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (duygusal tükenme p>0,05), (kişisel başarı; 
p>0,05), (duyarsızlaşma; p>0,05).  Çalışmada duygusal tükenme boyutunda en yüksek oran 5-7 yıl arası çalışma 
süresine sahip iş görenlerde, kişisel başarıda ve duyarsızlaşma boyutunda ise en yüksek oran 2 yıldan az çalışma 
süresine sahip iş görenlerde belirlenmiştir. 

Türkmen ve Artuğer’in (2011), yaptıkları çalışmada, tükenmişlikteki tüm boyutlarla (duygusal tükenme (p<0.05); 
kişisel başarı (p<0.05); duyarsızlaşma (p<0.05)) çalışma süreleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 
Çalışmada duygusal tükenme boyutunda en fazla oran 2 yıl çalışma süresine sahip iş görenlerde, kişisel başarıda 
5 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip iş görenlerde, duyarsızlaşma boyutunda ise en fazla oran 2 yıl çalışma 
süresine sahip iş görenlerde belirlenmiştir. 

Tablo 6. Tükenmişlik Seviyesinin İş Görenlerin Çalışma Yılı Açısından Karşılaştırılması 

 

Altay ve Akgül’ün (2010) yılında yaptıkları çalışmada tükenmişlikteki tüm boyutlarla (duyusal tükenme 
(sig.p: ,893); kişisel başarı (sig.p: ,142); duyarsızlaşma (sig.p: ,930)) iş görenlerin çalışma süreleri arasında 
anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Duyarsızlaşma düzeyi en yüksek 9-12 yıl arasında (X=7,50), en düşük 1 
yıldan az süredir çalışanlardadır. (X=6,00). Kişisel başarı düzeyi en yüksek 13 yıl ve üstü süredir sektörde 
çalışanlarda (X=27,00), en düşük 1 yıldan az süredir (X=21,20), çalışanlardadır. Duygusal tükenmişlik düzeyi en 
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düşük 13 yıl ve üstü süredir turizm sektöründe çalışanlarda (X=13,83), en yüksek 1 yıldan az süredir (X=17,80), 
sektörde çalışan iş görenlerdedir. 

Saçlı (2011) yaptığı çalışma da iş görenlerin sektördeki çalışma yılı ile tükenmişliğin tüm boyutlarında anlamlı 
farklılıklar tespit edilmemiştir (duygusal tükenme (sig.p: 0,533); kişisel başarı (sig.p: 0,056); duyarsızlaşma (sig.p: 
0,187)). Duygusal tükenmişlik boyutunda en yüksek oran sektörde 1 yıldan daha az çalışan iş görenlerde, kişisel 
başarıda en yüksek oran 11-15 yıl arası iş görenlerde,  duyarsızlaşma boyutunda ise 1-5 yıl arası çalışan iş 
görenlerde belirlenmiştir 

4. Sonuç 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, turizm işletmelerindeki iş görenlerin genel anlamda tükenmişlik 
duygusuna sahip oldukları söylenebilir. Bunun temel nedenleri olarak, turizm sektörünün emek yoğun bir 
özelliğe sahip olması, iş görenlerin resmi yada dini tatil gözetmeksizin yılın her günü turistlere hizmet vermesi, 
esnek ve fazla çalışma saatleri, direk olarak insanlara yüz yüze bir iletişim şeklinde hizmet verilmesi gibi 
nedenler gösterilebilir. 

Turizm sektöründeki iş görenlerin cinsiyetleri ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişki incelendiğinde; duygusal 
tükenmişlik alt boyutu açısından çalışmaların çoğunda anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu sonuç iş görenlerin 
cinsiyetlerinin duygusal tükenmişlik üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Duyarsızlaşma alt boyutuna 
bakıldığında, çalışmaların çoğu göstermektedir ki, iş görenlerin cinsiyetli ile duyarsızlaşma arasında anlamlı 
farklılıklar vardır. Bu farklılık, turizm sektöründeki iş görenlerin cinsiyetinin duyarsızlaşma seviyelerini de 
etkilediğini göstermektedir.  Ancak iş görenlerin cinsiyeti ile kişisel başarı seviyeleri arasındaki ilişki 
incelendiğine, çalışmaların hepsinde, herhangi bir farklılık belirlenmemiştir. Bu da bize, cinsiyetin kişisel başarı 
üzerine etkisi olmadığını göstermektedir. Tüm bu farklılıklar, cinsiyetler arasında duygusallık açısından 
farklılıklar olmasından, insan ilişkilerindeki hassasiyet ve iletişim kurmadaki farklılıktan kaynaklanabilir. 

Tükenmişlik seviyesi iş görenlerin medeni durumu açısından incelendiğinde; çalışmaların çoğu medeni durum 
ile duygusal tükenme ve kişisel başarı arasında anlamlı farklılıklar olmadığını, başla bir değişle,  iş görenlerin 
medeni durumlarının duygusal tükenme ile kişisel başarı alt boyutlarında etkili olmadığını ortaya koymuştur. 
Anlamlı farklılıklar olmamasına rağmen, evli iş görenlerin bekar iş görenlere göre biraz daha az tükenmişliğe 
sahip olmalarının nedeni olarak, düzenli bir yaşamları olması, sorunlarını eşleriyle paylaşabilmeleri yada destek 
alabilmeleri gösterilebilir. Duyarsızlaşma alt boyutunda ise medeni durumun tükenmişliğe etkisi ile ilgili net bir 
ayrıma ulaşılamamıştır. 

İş görenlerin çalıştıkları bölüm ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında,  tükenmişliğin tüm alt 
boyutları ile iş görenlerin çalıştığı bölüm arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu sonuç, iş görenlerin 
çalıştıkları bölümün tükenmişlik seviyelerine etki ettiğini göstermektedir. Özellikle yiyecek-içecek ve kat 
hizmetleri departmanındaki çalışma şartlarının ağır, düzensiz ve uzun olması nedeniyle diğer departmandaki iş 
görenlere göre daha fazla tükenmişlik yaşayabilmektedirler. 

Turizm sektöründeki iş görenlerin eğitim durumu ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişki incelendiğinde, 
duygusal tükenme ile duyarsızlaşma alt boyutları ile iş görenlerin sahip olduğu eğitim durumu arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmamıştır. Bu boyutlar için iş görenlerin sahip oldukları eğitimim tükenmişlik seviyeleri üzerinde 
etkili olmadığını göstermektedir. Kişisel başarı alt boyutunda ise iş görenlerin eğitim durumunun tükenmişliğe 
etkisi ile ilgili net bir ayrıma ulaşılamamıştır. 

İş görenlerin yaşı ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında,  sadece duygusal tükenme boyutunda 
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar; Turizm sektöründeki iş görenlerin yaşları ilerledikçe sorunlarla 
daha fazla başa çıkabilecek hayat tecrübesine yada mesleki tecrübeye sahip olmalarından kaynaklanabilir. Yani, 
iş görenlerin yaşları duygusal tükenmişlik seviyesini etkilemektedir. Ancak duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt 
boyutlarında ise net bir farklılığa ulaşılamamıştır. 

Turizm sektöründeki iş görenlerin sektördeki çalışma yılları ile tükenmişlik seviyeleri arasındaki ilişki 
incelendiğinde, çalışmaların çoğu göstermiştir ki iki değişken arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Bu 
sonuca göre, iş görenlerin sektördeki çalışma yılının tükenmişlik seviyesi üzerinde fazla etkisi yoktur. İş 
görenlerin sektörde çalışma yılı ile tükenmişlik seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar olmamasına rağmen, iş 
görenlerin sektördeki çalışma yılları arttıkça daha az tükenmişliği yaşadıkları söylenebilir. Bu durumun neden 
olarak, sektörde çalışılan yıl arttıkça, mesleki tecrübenin ve sorunları daha hızlı ve kolay çözebilme yeteneğinin 
artması gösterilebilir. 
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Turizm sektöründeki iş görenlerin tükenmişlik seviyeleri azaltmak için; çalışma saatlerinin sekiz saati geçmemesi 
ve düzenli olması, çalışma şartlarının ağır olmaması, iş görenlere belirli dönemlerde mesleki eğitimin yanında 
psikolojik destek verilmesi, kişisel gelişim yada kariyer gelişimi konularında eğitim verilmesi, ödüllendirme, terfi 
ve haftalık yada yıllık izin konularında adaletli olunması vb gibi faktörlerin sağlanması gerekmektedir. 
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Özet: Bu araştırma örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü 
saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle örgütsel adaletsizlik kavramı açıklanmaya çalışılmış ardından işten ayrılma 
niyeti üzerinde durulmuş ve daha sonra da örgütsel sinizm kavramı hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın örneklemini 
Sakarya’da bulunan TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş) çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kolayda 
örnekleme yöntemine dayanarak belirlenen 129 katılımcıdan yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak çalışanların örgütsel adaletsizlik algılarını belirlemek amacıyla Colquitt (2001) tarafından geliştirilen ve 
Özmen, Arbak ve Özeri (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğe ait soruların olumsuz anlamlarıyla ile ölçülmüştür. 
Çalışanların işten ayrılma niyetiyle ilgili algıları belirlemek için ise Camman, Fichman, Jenkins ve Klesh (1979) tarafından 
geliştirilen “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’ kullanılmıştır. Örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin 
aracılık rolünü belirlemek amacıyla Vance, Brooks ve Tesluk (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Güzeller 
ve Kalağan (2008) tarafından yapılan 9 maddelik “Örgütsel Sinizm” ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları 
örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin kısmi aracı etkiye sahip olduğu 
(β=0,461, p=0,000; Z=2,604, p=0,009) ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adaletsizlik, İşten Ayrılma Niyeti, Örgütsel Sinizm 

 

1. Giriş 

Adalet, her bireyin ister sosyal yaşantısında isterse iş yaşantısında olsun vazgeçmedikleri bir olgudur. İnsanlar 
adaletsizlikle karşılaştıkları zaman bu durumu değiştirmek isterler ve içinde bulunulan durumu adalete uygun 
hale getirmek için çaba gösterirler. Özellikle işyerinde uzun süre harcamaları ve iş yaşantısının hayatın büyük 
bölümünü içermesinden dolayı örgüt içerisindeki adalet konusu büyük önem taşımaktadır (Greenberg, 2004). 
İşyerinde adaletsizlik olduğuna inan çalışanlar bu duruma olumsuz tavır takınmakta ve yaptıkları işlerden tatmin 
olmamaktadırlar. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünenlerin işten ayrılma niyetleri güçlendiğini çeşitli 
araştırmalar ortaya koymaktadır. Söz konusu araştırmalara göre örgütsel adaletsizlik algısı çalışanların tutum ve 
davranışlarını yönlendirmektedir. Çalışanlar emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşündüklerinde, örgütte bazı 
kişilerin kayırıldıklarını düşündüklerinde içinde bulundukları örgüte karşı negatif tutum sergilemekte ve bu 
durum sinizme yol açabilmektedir. Bunun sonucu olarak işten ayrılma niyetleri güçlenmektedir. Örgütsel sinizm 
bireyin çalıştığı örgüte karşı negatif tutumunu ifade ettiğinden bireyin üyesi olduğu örgüte karşı olumsuz tutum 
ve davranışları sinizm göstergesi olarak kabul edilmektedir (Bedeian, 2007). Örgütte adaletsizliğin yanında kötü 
çalışma koşulları gibi başka birçok etken kişinin işten ayrılmasına neden olabilmektedir. Ancak bu araştırmada 
sadece örgütsel adaletsizliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi üzerinde durulmaktadır. Araştırmada 
örgütsel adaletsizlik algısının, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla örgütsel sinizmin değişkenler arasındaki aracılık rolünün ne derece 
etkili olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. 

2. Literatür 

2.1. Örgütsel Adaletsizlik  

Örgütsel adaletsizlik kavramı, bireylerin örgütte algıladıkları adaletsizlik algısını ifade etmektedir. Örgütsel 
adaletin tersi olarak örgütte adaletin olmaması durumunu ifade etmektedir. Örgütsel adaletsizlik algısı da 
örgütsel adalet algısı gibi bireysel ve kişi odaklıdır. Yani örgütteki faaliyetlerin, işgörenler tarafından nasıl 
algılandığı ve bu algılamalara karşı, örgütün vermiş olduğu tepkiler şeklinde tanımlanmaktadır (Ployhart ve 
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Ryan, 1997; Ambrose, 2000). Literatürde örgütsel adaletle ilgili çalışmalar Adams’ın Eşitlik Teorisi ile 
başlamaktadır. Literatürde örgütsel adalet dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere üç 
boyutta incelenmektedir (Cohen,Charash ve Spector, 2001). Dağıtım adaleti iş yerindeki her türlü kazanımın 
bireyler arasında adil paylaşımını konu almaktadır. Elde edilen kazanımların adalet ölçüsüne uygun paylaşımını 
ifade etmektedir (Özen, 2001). Etkileşim adaleti, örgütte karar alıcılar ile çalışanlar arasındaki iletişim sürecine 
odaklanır. Prosedür adaleti ise kazanımların belirlenmesi sürecindeki tutum ve davranışlarla ilgilidir (Cohen-
Charash ve Spector 2001). Örgütsel adaletin söz konusu boyutları bireyin adalet algılamalarını farklı kaynaklar 
üzerinde temellendirmektedir. Bu boyutları örgütsel adaletsizlik açısından ele alacak olursak, kişinin dağıtım 
adaletsizliğine ilişkin algılamaları faaliyet sonuçlarına ilişkin tepkilere neden olacağı ileri sürülebilir. Prosedürel 
adaletsizliğe ilişkin algılar ise “bütün bir örgüte”, etkileşim adaletsizliğine ilişkin algıları ise “yöneticilere” ve 
çalışma arkadaşlarına yönelebilir. 

Çalışma koşulları, çalışma ortamı, üstlerin tutum ve davranışları örgütsel adalet anlayışını etkilemektedir. 
Çalışma koşullarının olumsuz algılanması örgütsel adaletsizlik algısına sebep olmaktadır. Çalışanların örgütsel 
adaletsizlik algıları iş doyumunu azaltmakta, verimliliği olumsuz yönde etkilemekte ve işten ayrılma niyetinin 
güçlenmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle örgütlerde adalet algısı çalışanlar için önemli bir güdüleyici 
araçtır. Çalışanların olumsuz algıları işten ayrılma niyeti gibi örgüte yönelik olumsuz tutum ve davranışların 
gelişmesine neden olabilmektedir. Çalışanların hoşnutsuzluk duyguları örgüt açısından bazı sonuçlara yol 
açabilmektedir. Örneğin örgüte karşı olumsuz tutumlar beslemeye başlayan bir çalışan yanındaki arkadaşlarını 
da olumsuz etkilemekte, müşterilere karşı kötü davranıp örgütü kötü gösterebilmektedir. Böylece örgüt için 
zararlı bir hale gelebilmektedir. Örgütte adalet insanları bir arada tutarken örgütte adaletsizlik, insanların 
birbirlerinden ayrılmalarına neden olabilmektedir (Erim ve Çalışkan, 2010).  

2.2. İşten Ayrılma Niyeti 

Çalışanlar birçok nedenden dolayı işlerinden ayrılma niyeti gösterebilmektedirler. İşten ayrılma niyetine 
yönelten sebeplerin başında işe karşı genel bir memnuniyetsizlik, haksızlığa uğranıldığı düşüncesi, yapılan işten 
tatmin olmama, maddi konular vb. şeyler gelmektedir.  İşten ayrılma niyeti gösteren her kişi bu niyetini 
gerçekleştirmemekte veya bir takım sebeplerden dolayı işi bırakmayı göze alamamaktadır. Bununla birlikte 
işten ayrılma niyeti güçlü olanların örgütsel bağlılıkları zayıflamakta, verimlilik ve etkinlikleri düşmektedir. İşten 
ayrılma niyeti güçlü olan insanlar önce bunu düşünmekte, daha sonra planlamakta ve işten ayrılmayı isteyerek 
bunu tutum ve davranışa dönüştürmektedirler (Lambert, 2006). İşten ayrılma niyeti örgütten ayrılmak için 
işgörenin kendi isteğini ifade etmekte, bu durum geri çekilme olarak bir savunma şekli ve bireyin çalışma 
ortamında algıladığı gerilimlerden kaçması olarak da düşünülebilmektedir (Eren, 2011).  

Literatürde konuya ilişkin yapılan çalışmalara bakıldığında işten ayrılma niyeti ile örgütsel adaletsizlik algısı 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Çalışanları bu niyete iten başlıca sebepler arasında örgütsel 
adaletsizlik algısı olduğu ileri sürülmektedir. Örgütsel adaletin işten ayrılma niyetine etkisine bakıldığında bu iki 
algı arasında bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle örgütsel adaletin alt boyutlarından olan dağıtım 
adaletinin diğer boyutlara kıyasla işten ayrılma niyetinin güçlenmesine daha fazla etki ettiği anlaşılmaktadır 
(Colquitt vd.,2001) 

İşten ayrılma niyeti ile sinizm arasındaki ilişki göz önüne alındığında, literatürde işten ayrılma niyeti ile örgütsel 
sinizmin arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. İşgörenlerin sinik davranışları işten ayrılma 
niyetine girmelerine neden olmaktadır. Konuya ilişkin yapılmış çalışmalarda örgütsel sinizmin nedenleri 
arasında aşırı stres, ücret düzeyinin düşüklüğü, fiziksel koşulların yetersizliği, örgütsel adaletsizlik, iş tatminsizliği 
gibi faktörlerin örgüte olan bağlılığın azalmasına, bu durum işten ayrılma niyetinin güçlenmesine neden 
olmaktadır (Cartwright ve diğ.,2006). İşten ayrılma niyeti yalnızca işgörenleri olumsuz yönde etkilememekte, 
örgütü de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşten ayrılma niyeti çalışanların, sorumluluk algılarının 
zayıflamasına neden olmakta, örgütsel sağlığa ve çalışma barışına zarar verebilmektedir (Kaynak, 1990). 

2.3. Örgütsel Sinizm 

Sinizm “İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinimlerinden sıyrılarak kendi 
kendine erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisidir. Sinizmin kökeni antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. 
Felsefeciler Anisthenes ve Diyojen‟in yanı sıra M.Ö. 5. Yüzyıldaki Sinik Okulu‟na kadar uzanan sinizm kavramı 
aslında yeni bir olgu değildir (Özgener, Öğüt ve Kaplan, 2008). Sinizm kavramına ilişkin araştırmacıların çeşitli 
tanımları vardır. Sinizm genel olarak iki temel yapıya işaret etmektedir. Bunlardan biri sosyal sinizm diğeri bu 
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çalışmada ifade edilen örgütsel sinizmdir. Sosyal sinizmden kısaca bahsetmek gerekirse, sosyal sinizm 
insanın doğasına ilişkin olumsuz  görüşü  yansıtmakta, insanların diğerlerini  suiistimal ettiğini, 
yaşamın  mutsuzluk  ürettiğini varsaymaktadır (Leung,  Ip ve Leung, 2010).  Örgütsel sinizm ise, kişinin çalıştığı 
örgütüne karşı genel bir negatif tutumudur (Dean, Brandes ve Dharwadkar 1998 ). 

Örgütsel sinizm, kişilerin çalışma tecrübelerinden dolayı otaya çıkan eleştirel bir yargı, bireylere veya işletmenin 
bütününe yönelik olarak, işyerindeki yetkilerle geliştirilen olumsuz tutumlardır (Reichers vd., 1997:50, Cole, 
Bruch ve Vogel, 2006). Bir başka tanımda ise örgütsel sinizm örgüt çalışanlarının, örgütlerinin adalet, 
hakkaniyet, dürüstlük, içtenlik, samimiyet gibi ilkelerden mahrum olduğu şeklindeki genel bir kanaattir 
(Bedeian, 2007 ).  Sinik kişiler çalıştıkları örgütleri hor görmekte, çalıştıkları örgütlere dair olumsuz duygular 
beslemekte, kötü bir tutum takınmaktadırlar. Sinik davranışların çıkış sebebi, örgütte yok sayılmak, örgütün 
beklentilerini karşılayamamak, hayal kırıklığına uğramak gibi nedenlerdir. Sinizm belirli bir iş veya meslekle 
sınırlı bir kavram değildir. Her türlü iş ve meslek grubunda sinik bireylere rastlamak mümkündür. Neredeyse 
tüm örgütlerde sinik davranışlara sahip çalışanların yer alması, son yıllarda sinizmin örgütsel boyutta yoğun 
olarak ele alınmasına neden olmuştur (James,2005).   

Örgütsel sinizm ile örgütsel adaletsizlik algısı arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Örgüte karşı sinik 
tutumlar sergileyenler örgütsel kararlarda adil davranılmadığını, örgütün dürüstlükten yoksun olduğunu 
düşünürler. Yöneticiler örgütsel adaletsizlik algısını ve örgütsel sinizmi azaltmak ve ortadan kaldırmak için büyük 
çaba gösterirler. Çünkü bu iki durum memnuniyet ve işten alınan tatmin düzeyini düşürerek bireyi işten ayrılma 
niyetine sevk etmektedir. Yapılan araştırmalarda örgütsel adaletsizlik algısının örgütsel sinizme neden olduğu 
belirtilmektedir. Örgütte çatışmaların ve huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilen 
adaletsizlik algılarının çalışanların örgüte yönelik sinik tutumlar geliştirmelerinde önemli bir nedendir. Bu durum 
çalışanların düşük performans, düşük moral ve yüksek devamsızlık (Abraham,2000 ) göstermelerine, hayal 
kırıklığı, güven duygusunda azalma ve işten ayrılma niyetine neden olabilmektedir. (Cordes ve 
Dougherty,1993:623). Sonuç olarak çalışanlar yetersiz performans sergilemekte, devamsızlıkları artmakta ve 
tatminsizliğe neden olmaktadırlar. Dolayısıyla araştırmada örgütsel adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerinde 
etkisinde, örgütsel sinizmin aracılık etkisinin olacağı bir varsayım olarak ileri sürülebilir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırma, örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık 
rolünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla örgütsel sinizmin değişkenler arasındaki aracılık rolünün 
ne derece etkili olduğu sorusuna cevap aranmakta ve elde edilen bulguların araştırmacılar, uygulamacılar ve 
yöneticiler için yol gösterici bir özelliğe sahip olacağı düşünülmektedir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma Sakarya ilinde faaliyet gösteren TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş) çalışanları üzerinde yapılmıştır. 
Araştırmanın kapsamını söz konusu kurumda çalışanlardan oluşturmaktadır. Ölçeklerdeki ifadelerin doğru 
anlaşıldığı ve araştırmaya katılanların cevaplarını, gerçeğe uygun biçimde verdikleri varsayılmıştır. Araştırmanın 
bulguları, örneklem ve soru formundaki ifadelerle, araştırmada ileri sürülen her tür yorum, araştırmaya 
katılanlarla, veri toplama aracıyla ve söz konusu üniversitenin işletme fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerden kendilerine ulaşılanlarla sınırlıdır. 

3.3. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama  

Bu çalışmada örneklemin örgütsel adaletsizlik algılarını belirlemek amacıyla Colquitt (2001) tarafından 
geliştirilen, Özmen, Arbak ve Özeri (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve 20 maddeden oluşan soruların 
negatif olarak sorulması ile ölçülmüştür. Katılımcıların işten ayrılma niyetiyle ilgili algıları belirlemek için 
Cammann, Fichman, Jenkins ve Klesh (1979) tarafından geliştirilen ve 3 maddeden oluşan işten ayrılma niyeti 
ölçeğinden ve örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolünün olup 
olmadığını belirlemek amacıyla Vance, Brooks ve Tesluk (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması 
Güzeller ve Kalağan (2008) tarafından yapılan 9 maddelik “Örgütsel Sinizm” ölçeği kullanılmıştır. 
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Araştırmanın örneklemini Sakarya ilinde faaliyet gösteren TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş) çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına göre belirlenen 129 
çalışandan yüz yüze anket yardımıyla elde edilmiştir. Çalışanlar doldurması için verilen anket formlarından 140’ı 
geri dönmüş ve bunların 11’i çeşitli eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı tutulmuştur. Toplam 129 anket 
formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma örnekleminin niceliksel olarak istatistikî analizler için yeterli 
büyüklükte olduğu kabul edilmiştir. 

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezi 

Araştırmanın belirtilen amacı doğrultusunda aşağıdaki model geliştirilmiştir. Modelde,  örgütsel adaletsizlik 
algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, örgütsel sinizmin aracılık rolünü ve değişkenler arasındaki 
ilişkileri göstermektedir. Araştırmanın modelinin temel varsayımı, örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolünün olduğudur. Bu amaçla öncelikle araştırmanın 
değişkenleri ele alınarak; örgütsel adaletsizlik ve örgütsel sinizm, örgütsel adaletsizlik ve işten ayrılma niyeti; 
örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasında istatistikî açıdan anlamlı ilişki (korelâsyon) olup olmadığını 
araştırılmıştır. Sonra araştırmanın temel varsayımını sınamak amacıyla “Örgütsel adaletsizlik algısının işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü vardır.” şeklindeki H1 hipotezi kurulmuştur. 

 

 

 

 

                                      

                                     

 

 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.5. Veri Analizi ve Bulgular 

Bu bölümde, araştırma kapsamında istatistiksel analize tabi tutulan verilerle ilgili bulgulara yer verilmektedir. 
Çalışmada örneklemin özelliklerini ortaya koymak için tanımlayıcı istatistikî analizler, değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla korelâsyon analizi ve aracı etkiyi belirlemek amacıyla regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 129 katılımcıya ait özellikler Tablo 1’de sunulmuş ve 
katılımcıların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

 

Özellikler Seçenekler Frekans % Özellikler Seçenekler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 15 11,6 

Medeni Hal 
Bekar 36 27,9 

Erkek 114 88,4 Evli 93 72,1 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul 6 4,7 

 
Yaş 
 

18-23 2 1,6 
Ortaokul 32 24,8 24-29 27 20,9 
Lise 17 13,2 30-35 46 35,7 
Ön Lisans 68 52,7 36-41 17 13,2 
Lisans 6 4,7 42-47 20 15,5 
Lisans Üstü 6 4,7 48 ve üzeri 17 13,2 

Aylık Gelir 

1500 TL’den az 1 ,8 

 

   
1501-2000 TL 0 0    
2001- 2500 TL 3 2,3    
2501-3000 TL 36 27,9    
3001 TL ve üzeri 89 69,0    

ÖRGÜTSEL 

ADALETSİZLİK 

İŞTEN 

AYRILMA 

NİYETİ 

ÖRGÜTSEL 

SİNİZM 
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Katılımcılar demografik özellikler bakımından incelendiğinde, çalışmanın büyük bölümünün (%88,4) erkek ve 
evli (%72,1)  katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcılar yaşları bakımından incelendiğinde ise yarısından fazlasının 
(%56,6)’inin 24-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Aylık gelirleri dikkate alındığında ise tamamına 
yakınının (%96,9) 2501 TL ve üzerinde bir aylık gelire sahip oldukları görülmektedir.  

3.6. Örgütsel Adaletsizlik Ölçeğine Yönelik İfadeler 

Araştırmada, katılımcıların örgütsel adaletsizlik algısına yönelik ifadelere verdikleri cevapların dağılımları ve 
ortalamaları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Örgütsel Adaletsizliğe Yönelik İfadelerin Dağılımı 
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Dağıtım Adaletsizliği   

Elde ettiğim kazanımlar, işimde sarf ettiğim çabayı 
yansıtmıyor. 

40,3 26,4 14,0 11,6 7,8 2,19 

Elde ettiğim kazanımlar, tamamladığım işe uygun değil. 36,4 31,0 15,5 10,9 6,2 2,39 
Elde ettiğim kazanımlar, kuruma sağladığım katkıyı 
yansıtmıyor. 

30,2 29,5 19,4 13,2 7,8 2,34 

Elde ettiğim kazanımlar, sergilediğim performansı 
yansıtmıyor. 

30,2 31,0 20,2 11,6 7,0 2,25 

Prosedürel Adaletsizlik   
Süreç boyunca görüşlerimi ve duygularımı ifade 
edemiyorum. 

35,7 30,2 14,0 14,0 6,2 2,25 

Süreç sonucunda elde ettiğim kazanımlar üzerinde 
etkim yok 

29,5 29,5 17,8 15,5 7,8 2,43 

Sürecin uygulanmasında tutarsızlıklar var. 23,3 20,2 22,5 24,0 10,1 2,78 
Süreç önyargısız biçimde uygulanmıyor. 26,4 17,8 20,2 26,4 9,3 2,74 
Süreç, eksik ve yanlış bilgiye dayalıdır. 28,7 24,8 27,1 14,0 5,4 2,43 
Süreç sonucu elde ettiklerimin düzeltilmesini talep 
edemiyorum. 

29,5 34,1 20,2 10,1 6,2 2,29 

Süreç, etik ve ahlaki standartlara uygun değil. 31,8 29,5 20,9 10,1 7,8 2,33 

Kişiler Arası Adaletsizlik   

Bana kibar biçimde davranmıyor. 40,3 38,8 16,3 2,3 2,3 1,88 
Bana saygın şekilde davranmıyor. 45,0 34,9 15,5 3,1 1,6 1,81 
Bana saygılı davranmıyor. 48,1 38,0 10,1 2,3 1,6 1,71 
Bana karşı, haksız sözler ve yorumlar sarf ediyor. 41,9 40,3 12,4 3,9 1,6 1,83 

Bilgisel Adaletsizlik   
Yöneticim benimle iletişiminde içten davranmıyor. 44,2 31,8 16,3 6,2 1,6 1,89 

Kararlar ile ilgili süreçleri tam açıklamıyor. 32,6 27,1 24,0 10,9 5,4 2,29 

Karar alma süreciyle ilgili mantıklı açıklama yapmıyor. 31,8 31,0 21,7 11,6 3,9 2,25 
Sürecin ayrıntılarını bana zamanında aktarmıyor. 28,7 37,2 16,3 13,2 4,7 2,28 
Bilgi aktarırken anlayabileceğim dilden konuşmuyor. 35,7 41,9 14,7 5,4 2,3 1,97 
1: Kesinlikle Katılmıyorum……3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum……5: Kesinlikle Katılıyorum 

Örgütsel adaletsizlik algısına yönelik ifadeler boyutların ortalamaları açısından değerlendirildiğinde; çalışanların 
dağıtım adaletsizliği, prosedürel adaletsizlik, kişiler arası adaletsizlik ve bilgisel adaletsizlik boyutlarında yer alan 
ifadelerin ortalamaları 1,71-2,74 arasında değiştiğinden adaletsizlik ile ilgili algılarında adil bir durumun ortaya 
çıktığı görülmektedir. Prosedürel adaletsizlik boyutunda ortaya çıkan en yüksek ortalama; sürecin 
uygulanmasındaki tutarsızlık ve sürecin ön yargısız biçimde uygulanması konusunda kararsızlığa yaklaşan bir 
algının ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 
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3.7. Örgütsel Sinizm Ölçeğine Yönelik İfadeler 

Katılımcıların örgütsel sinizme yönelik ifadelere verdikleri cevapların dağılımları ve ortalamaları Tablo 3’te 
sunulmuştur. 

Tablo 3. Örgütsel Sinizme Yönelik İfadelerin Dağılımı 
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Duyuşsal Sinizm   

Çalıştığım işletmeyi düşündükçe gerilim yaşarım. 58,9 23,3 7,0 4,7 6,2 1,76 
Çalıştığım işletmeyi düşündükçe hiddetlenirim. 64,3 18,6 7,8 3,9 5,4 1,67 
Çalıştığım işletmeyi düşündükçe sinirlenirim. 58,1 22,5 7,8 5,4 6,2 1,79 
Çalıştığım işletmeyi düşündükçe içimi bir endişe kaplar. 50,4 19,4 13,2 10,1 7,0 2,04 

Bilişsel Sinizm   

Çalıştığım işletmenin amaç, politika ve uygulamaları arasında 
çok az ortak yön vardır. 

29,5 23,3 19,4 19,4 8,5 2,54 

Çalıştığım işletmede, bir uygulamanın yapılacağı 
söyleniyorsa, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 
konusunda kuşku duyarım. 

18,6 21,7 20,2 24,0 15,5 2,96 

Çalıştığım işletmede söylenenler ile yapılanların farklı 
olduğuna inanıyorum. 

21,7 17,8 23,3 24,0 13,2 2,89 

Çalıştığım işletmede, çalışanlardan bir şey yapmaları 
beklenir, ancak başka davranış ödüllendirilir. 

20,9 17,1 26,4 16,3 19,4 2,96 

Çalıştığım işletmede yapılacağı söylenen şeyler ile 
gerçekleşenler arasında çok az benzerlik görüyorum. 

17,1 25,6 24,0 25,6 7,8 2,81 

Davranışsal Sinizm   

Başkalarıyla, çalıştığım işletmedeki işlerin nasıl yürüdüğü 
hakkında konuşurum. 

22,5 23,3 14,0 27,1 13,2 2,85 

Başkalarıyla çalıştığım işletmedeki uygulamaları ve 
politikaları eleştiririm. 

24,8 29,5 14,0 18,6 13,2 2,66 

Çalıştığım işletmeden ve çalışanlarından bahsedildiğinde, 
birlikte çalıştığım kişilerle anlamlı şekilde bakışırız. 

30,2 21,7 20,2 18,6 9,3 2,55 

Çalıştığım işletme dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler 
konusunda yakınırım. 

42,6 31,0 10,9 12,4 3,1 2,02 

1: Kesinlikle Katılmıyorum………3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum………5: Kesinlikle Katılıyorum 

Tablo 4’te yer alan ifadeler boyutların ortalamaları açısından değerlendirildiğinde duyuşsal sinizm boyutunda 
çalışılan işletme düşünüldükçe bir endişe içine girilmesinin ortaya çıktığı; bilişsek sinizm boyutu açısından 
bakıldığında ise ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları kararsızlık elimine yakın durumda olduklarını 
göstermektedir. Başkalarıyla, çalışılan işletmedeki işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuşma ve işletmedeki 
uygulamaları ve politikaları eleştirme davranışsal sinizm boyutunda öne çıkmaktadır. 

3.8. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine Yönelik İfadeler 

Katılımcıların işten ayrılma niyetine yönelik ifadelere verdikleri cevapların dağılımları ve ortalamaları Tablo 4’te 
sunulmuştur. 
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Tablo 4. İşten Ayrılma Niyetine Yönelik İfadelerin Dağılım 
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Sık sık işimi bırakmayı düşünüyorum. 66,7 18,7 4,7 7,0 3,9 1,64 
Büyük ihtimalle gelecek yıl yeni bir iş arayacağım. 72,1 15,5 3,1 5,4 3,9 1,53 
Gelecek yıl bu işyerinden ayrılacağım. 72,1 15,5 3,9 4,7 3,9 1,53 
1: Kesinlikle Katılmıyorum………3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum………5: Kesinlikle Katılıyorum 

Tablo 4’te yer alan ve işten ayrılma niyetini ölçmek amacıyla katılımcılara yöneltilen ifadeler ortalamaları 
katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Katılımcıların verdikleri 
cevapların ortalamaları işlerinden memnun olduklarını göstermektedir. 

3.9. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolünün 
belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 20 ifadeden oluşan “Örgütsel Adaletsizlik”, 13 ifadeden oluşan 
“Örgütsel Sinizm”  ve 3 maddeden oluşan “İşten Ayrılma Niyeti” ölçeğine ait ifadeler 5’li Likert ölçeği şeklinde 
hazırlanmış ve katılımcılara yöneltilmiştir. Söz konusu ölçeklerde yer alan ifadeler güvenirlik analizine tabi 
tutulmuş ve ölçeklerin içsel tutarlılığına ait analiz sonuçları Tablo 4’ te gösterilmektedir.  

Tablo 4: Ölçeklerin Güvenilirlik Bulguları 

Ölçekler Cronbach's  Alpha Madde Sayısı 

Örgütsel Adaletsizlik ,958 20 
Örgütsel Sinizm ,909 13 
İsten Ayrılma Niyeti ,966 3 

 

Örgütsel Adaletsizlik Algısı için 20 ifadelik, Örgütsel Sinizm için 13 ifadelik ve İşten Ayrılma Niyeti için 3 ifadelik 
ölçeği oluşturan maddeler için güvenilirlik testi  (Cronbach alpha) sonuçları kritik değer olan 0,70’in olduğundan 
ölçeklerin iç tutarlılıklarının yüksek oldukları bulgusuna ulaşılmıştır (Özdamar,2004:632-633). 

3.10. Boyut Omalarına İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadeler 5’li Likert tipi ölçek seklinde düzenlenmiş ve ölçeklerde yer alan 
boyutların analizleri sonucunda elde edilen ortalama değerlerden 3’ün altında kalanlar olumsuz yargıyı, 3’ün 
üstünde kalanlar ise olumlu yargıyı ifade etmektedir (1:Kesinlikle Katılmıyorum…5 Kesinlikle Katılıyorum). Boyut 
ortalamaları, bir faktör ile ilgili olarak ortalama aritmetik değeri; standart sapmalar (ss) ise bireylerin 
cevaplarının birbirine yakınlık durumunu gösterir. Standart sapma küçüldüğü bireylerin faktörler açısından 
eğilimlerinin yakın (homojen) olduğu, standart sapmanın büyük olması ise cevaplayıcıların eğilimlerinin 
birbirinden uzaklaştığını (heterojen) gösterir (Gürbüz, 2006). Kısaca standart sapmanın küçük olması 
ortalamadan sapmanın düşük olduğunun, büyük olması ise ortalamadan sapmanın yüksek olduğunun 
göstergesidir. 
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Tablo 5. Boyut Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablosu 

Boyutlar Ortalama Standart Sapma 

Duyuşsal Sinizm 2,281 1,146 
Bilişsel Sinizm 2,463 1,047 
Davranışsal Sinizm 1,808 0,826 
ÖRGÜTSEL SİNİZM (GENEL) 2,136 0,928 
Dağıtım Adaletsizliği 2,172 0,847 
Prosedürel Adaletsizlik 1,816 1,069 
Kişiler Arası Adaletsizlik 2,834 1,152 
Bilgisel Adaletsizlik 2,521 1,013 
ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK (GENEL) 2,390 0,881 
İŞTEN AYRILMA NIYETİ 1,566 1,031 

 

Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların örgütsel adaletsizlik algılarının  (X= 2,390), örgütsel sinizme ait 
özelliklerinden (X= 2,136) ve işten ayrılma niyetlerinden (X= 1,566) kısmen yüksek çıktığı anlaşılmaktadır. 
Örgütsel sinizme ait boyutların cevap ortalamaları arasında bilişsel sinizm (X=2,463) boyutunun örgütsel 
adaletsizlik algısında ise kişiler arası adaletsizlik boyutunun (X=2,834) ortalamalar açısından ön plana çıktığı 
görülmektedir. 

3.11. Korelâsyon Bulguları 

Araştırmanın temel amacı, örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel 
sinizmin aracılık rolünün belirlenmesidir. Bu bağlamda öncelikle örgütsel adaletsizlik ve örgütsel sinizm; 
örgütsel adaletsizlik ve işten ayrılma niyeti; örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasında istatistikî açıdan 
anlamlı ilişki (korelâsyon) olup olmadığını test etmek gerekmektedir. Değişkenler arasında olduğu varsayılan 
ilişkileri ve ilişkilerin yönünü belirlemek için korelâsyon analizi yapılmıştır. Bir değişkenin diğer bir değişkenle 
arasındaki doğrusal ilişkinin yönü ve kuvveti ile ilgili bir araştırma yapılmak istendiğinde korelâsyon analizinden 
yararlanılır. 0’a yakın değerler iki değişken arasında doğrusal ve zayıf, 1’e yakın değerler ise, iki değişken 
arasında doğrusal ve güçlü bir ilişkinin olduğunu gösterir (Bayram, 2004: 115). Korelâsyon katsayısının pozitif 
(r>0) olması değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğunu, korelâsyon katsayısının negatif (r<0) olması 
durumu, değişkenler arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu gösterir (Ural ve Kılıç, 2006: 247). 

Tablo 6. Korelâsyon Analizi Tablosu 

Boyutlar 
Örgütsel 
Adaletsizlik 

Örgütsel Sinizm 
İşten Ayrılma 
Niyeti 

Örgütsel Adaletsizlik 
Pearson Correlation  ,715** ,578** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N  129 129 

Örgütsel Sinizm 
Pearson Correlation ,715**  ,549** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 129  129 

İşten Ayrılma Niyeti 
Pearson Correlation ,578** ,549**  
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 129 129  

**p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 6’da yer alan korelâsyon analizi sonuçlarına göre, örgütsel adaletsizlik algıları ile örgütsel sinizm arasında r 
=,715; p<,000 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ve yüksek, işten ayrılma niyeti ile ise r =,578; p<,000 anlamlılık 
düzeyinde pozitif yönlü ve orta kuvvette istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. Örgütsel sinizm ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişki incelendiğinde r =,549; p<,000 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ve orta kuvvette 
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu değerler, araştırmamızın,” Kişilerin örgütsel 
adaletsizlik algısı, işten ayrılma niyeti ve örgütsel sinizm darasında bir ilişki vardır” şeklindeki H1 hipotezinin 
kabul edildiğini göstermektedir.  
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3.12. Regresyon Bulguları 

Bu bölümde işten ayrılma niyeti bağımlı değişken, örgütsel adaletsizlik algısı bağımsız değişken ve örgütsel 
sinizm değişkeni aracı değişken olarak ele alınmıştır. Örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolünün incelendiği araştırmaya yönelik gerçekleştirilen regresyon 
analizine yönelik elde edilen sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. 
Tablo 7. Örgütsel Adaletsizlik İle İşten Ayrılma Niyeti Arasında Örgütsel Sinizmin Aracı Etkisi 

 
 

β t Sig. 

1.Adım 
Örgütsel Adaletsizlik → Örgütsel Sinizm 

,744 11,532 ,000 

R2: 0,512         F: 132,988 

2. Adım 
Örgütsel Adaletsizlik → İşten Ayrılma Niyeti 

β t Sig. 

,703 7,973 ,000 

R2: 0,328          F: 63,571 

 
3. Adım 

Örgütsel Adaletsizlik 
Örgütsel Sinizm            →    İşten Ayrılma Niyeti 

β t Sig. 

Örgütsel 
Adaletsizlik 

,461 
3,748 ,000 

Örgütsel 
Sinizm 
,325 

2,749 ,007 

R2: 0,371          F: 37,207 

 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmanın değişkenlerine yönelik regresyon analizi için Baron ve Kenny’in şartlarının 
gerçekleştiği görülmektedir. İlk şart, bağımsız değişkenle (örgütsel adaletsizlik)  aracı değişken (örgütsel sinizm) 
arasında anlamlı bir etkinin ortaya çıkmasıdır ve bu etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (β=0,774, 
p=0,000). İkinci şart, bağımsız değişkenin (örgütsel adaletsizlik) bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) üzerinde 
bir etkinin ortaya çıkmasıdır ve bu etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (β=0,512, p= 0,000). Son olarak, 
bağımsız değişken (örgütsel adaletsizlik) ile aracı değişken (örgütsel sinizm) birlikte modele dâhil edilmiş ve 
bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) açıklanmaya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra, ikinci adımdaki anlamlı 
etkinin anlamsız olması (tam aracı etki) veya etki düzeyinin zayıflaması (kısmi aracı etki) aracı etkinin varlığı 
noktasında bize ipucu verecektir. Üçüncü adım incelendiğinde, örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişkinin (ikinci adımla karşılaştırıldığında) anlamsızlaşmadığını, ancak etki düzeyinin azaldığını 
görebiliriz (β=0,461, p=0,000). Bu durum, örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti arasında örgütsel sinizmin 
kısmi aracı etkiye sahip olduğu sonucunu doğurabilmektedir. Ancak, bu aracı etkiden söz etmek için yeterli 
değildir. Kesin sonuca ulaşmak için, Beta (β) değerlerindeki azalma miktarının anlamlılığının tespit edilmesi 
gerekir. Beta değerlerindeki azalma miktarının anlamlılık düzeyi ise Sobel Testi kullanılarak test edilmiştir. Sobel 
Testi sonuçları, Z=2,604, p=0,009 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, Beta değerlerinde meydana gelen 
azalma anlamlıdır ve örgütsel sinizm, örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti arasında kısmi bir aracılık 
etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumda araştırmanın hipotezi (H1) desteklenmiştir. 

Üçüncü adımda iki farklı değişken, bağımsız değişken olarak modele dahil edildiği için çoklu doğrusal bağıntı 
(multicollinearity) olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. VIF değeri 1,542 ve Tolerance değeri 0,850 olarak 
bulunduğundan, değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı olmadığı belirlenmiştir (Field, 2006: 196). 

4. Sonuç  

Örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyetinde sinizmin aracılık etkisinin araştırıldığı bu araştırmada 
çalışanların dağıtım adaletsizliği, prosedürel adaletsizlik, kişiler arası adaletsizlik ve bilgisel adaletsizlik 
boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Katılımcıların duyuşsal ve bilişsel sinizm boyutu açısından cevaplarının 
kararsızlık eğilimine yakın durumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca katılımcıların davranışsal sinizm boyutu 
bakımından orta düzeyde bir algıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yukarıda Tablo 6’da yer alan korelâsyon 
analizi sonuçlarına göre, örgütsel adaletsizlik algıları ile örgütsel sinizm arasında r =,715; p<,000 anlamlılık 
düzeyinde pozitif yönlü ve yüksek, işten ayrılma niyeti ile ise r =,578; p<,000 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü 
ve orta kuvvette istatistikî açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişki incelendiğinde r =,549; p<,000 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ve orta kuvvette istatistikî 
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açıdan anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu değerler, araştırmanın kişilerin örgütsel adaletsizlik 
algısı, işten ayrılma niyetinde, örgütsel sinizmin aracılık etkisinin olduğu yönündeki H1 hipotezinin kabul 
edildiğini göstermektedir.   

Araştırmanın aracılık etkisini belirlemek için Baron ve Kenny tarafından geliştirilen aracılık etki modeli 
kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın bağımsız değişkeni olan örgütsel adaletsizlik ile aracı değişkeni olan 
örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu istatistiksel ilişkinin anlamlı olduğu anlaşılmıştır 
(β=0,774, p=0,000). Baron ve Kenny modelinin ikinci şartı olan bağımsız değişkenin, bağımlı değişken (işten 
ayrılma niyeti) üzerinde etkinin olması ve bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı bulunması (β=0,512, p= 0,000) 
aracılık modelinin ikinci koşulunun karşılandığını göstermektedir. Baron ve Kenny modelinin üçüncü koşulu olan 
bağımsız değişken (örgütsel adaletsizlik) ile aracı değişken (örgütsel sinizm) birlikte modele dâhil edildiğinde 
olumlu yada olumsuz anlamda bir aracılık etkisinin ortaya çıkması gerekmektedir. Bu aşamada, ikinci adımdaki 
anlamlı etkinin/ilişkinin anlamsız olması (tam aracı etki) veya etki düzeyinin zayıflaması (kısmi aracı etki) aracı 
etkinin varlığını göstermektedir. Araştırma bulgularına göre örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişkinin anlamsızlaşmadığı, ancak etki düzeyinin azaldığı (β=0,461, p=0,000) anlaşılmıştır. Bu durum, 
örgütsel adaletsizlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracılık etkisinin olduğu 
anlaşılmıştır. Sonuç olarak araştırma bulguları örgütsel adaletsizlik algısının işten ayrılma niyeti algısını artırdığı, 
bunda örgütsel sinizmin aracılık etkisinin orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 
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Özet: Bu çalışmada karanlık üçlü kişilik yapısı ile sosyal girişimcilik arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
öncelikle araştırmanın temel değişkenleri olan sosyal girişimcilik ve karanlık üçlü kavramları kısaca açıklanmaya çalışılmış, 
daha sonra karanlık üçlü kişilik yapısı ile sosyal girişimcilik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise bir kamu 
üniversitesinde okuyan öğrenciler üzerinde uygulama yapılmıştır. Uygulamada Veri toplamamak amacıyla Jonason ve 
Webster (2010) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Eraslan ve diğ.(2015) tarafından yapılan, “Karanlık Üçlü Ölçeği” ile 
Konaklı ve Göğüş  (2013)  tarafından geliştirilen sosyal girişimcilik ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 
üniversite öğrencilerinin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilik özellikleri arasında istatistiki anlamda ters yönde 
orta düzeyde bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler:  Karanlık Üçlü, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik,   

 

1. Giriş 

Sosyal girişimciler sosyal sorunların farkında olan ve bu sorunları çözümü konusunda duyarlılık düzeyleri görece 
yüksek olan kişilerdir. Bunlar kendi çıkarlarına gösterdikleri duyarlılık kadar, toplumsal çıkarlar ve ortak yarar 
konusunda duyarlılık gösterirler. Sosyal girişimcilik özellikleri görece gelişmiş olanlar toplumsal çıkarları 
gözetme ve toplumsal sorunların çözümü için çaba harcama konusunda daha fazla duyarlılık gösterirler. 
Araştırmanın diğer bir temel değişkeni olan ve literatürde karanlık üçlü kişilik yapısı olarak nitelendirilen kişilik 
yapısındaki insanlar ise, sosyal girişimcilik vasıfları öne çıkmış insanların aksine kendi çıkarları konusunda aşırı 
duyarlı iken, başkalarının çıkarları konusunda görece zayıf, başkalarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini 
önemsemeyen insanlardır. Bunlar için çoğu kez başkaları bir tutum objesi bile değildir. Karanlık üçlü kişilik yapısı 
psikolojinin temel kabulleri bakımından bir sorunlu kişilik anlamına gelmekte ve toplumsal davranışlar açısından 
bir kişilik bozukluğu olarak görülmektedir. Karanlık üçlü kişilik yapısına sahip insanlar özellikle örgütsel 
ortamlarda çalışma düzeninin sağlanması ve çalışma barışının korunması bakımından önemli sorunlara neden 
olabilmektedirler. Birçok durumda kendini gizleme yeteneğine sahip olan bu kişilik yapısına sahip olanlar, çeşitli 
zihin menajerliği ve manipülasyon teknikleri kullanarak başkalarını yönlendirebilmektedirler. Özgeci duyguları 
gelişmemiş karanlık üçlü kişilik yapısındaki insanların sosyal girişimcilik tutumları nasıldır? Sorusunun 
cevaplandırılması araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.   

2. Sosyal Girişimcilik 

Genel olarak ticari anlamda tanımlaması yapılan girişimcilikten farklı olarak sosyal girişimcilik, toplumun 
sorunlarına ilişkin çözümler getirme, toplumsal sorunlar konusunda özgeci davranışlar göstermek suretiyle 
görece daha duyarlı olmak anlamına gelmektedir. Bununla birlikte sosyal girişimciler, ticari girişimcilerde olduğu 
gibi fırsatlardan yola çıkarak, yenilikçi yollar kullanarak ve belirli riskler alarak toplumsal sorunlarla ve 
“toplumsal yarar”la ilgilenme konusunda özel bir duyarlılık gösterirler. İster ticari girişimciler, isterse sosyal 
girişimciler olsun, girişimci olarak tanımlanan kişiler olsun bunlar bazı özelliklere sahip kişilerdir (Chell vd., l99l). 
Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar her tür kişilik özelliğine sahip olanların kendilerine özgü ancak daha 
çok fedakârlıktan yana baskın kişilik özelliklerinin olduğunu göstermektedir.   

Sosyal girişimcilik toplumsal sorunlar karşısında yenilikçi hareketlerle değişimi başlatan, söz konusu değişimi 
gerçekleştirinceye kadar da işin peşini bırakmayan bir karakter yapısına sahiptirler. Ticari girişimcilikten farklı 
olarak parasal kaygılardan ve kar güdüsünden değil, toplumsal yarardan hareket ederler. Bunlar sosyal adalet, 
ortak yarar ve temel haklar konusunda oldukça duyarlı, haksızlıklar karşısında cesaretli insanlardır. Sosyal 
girişimciler ekonomik kaygılar ön planda olmasa da günümüz değişen dünyası konjonktüründe ekonomiye bir 
hareketlilik getirerek pek çok sosyal ve çevresel sorunların çözülmesinde önemli görevler üstlenmektedirler 
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(Glancey ve McQuaid, 2000). Sosyal kaygılar ile kar odaklı işletmeler bir birlerine zıt konumda olarak görülseler 
bile günümüzde sosyal sorumluluk adı altında hareket eden yapılar devamlılıklarını sağlamak adına kar elde 
etme çabası içerisine girmeleri veya kar amaçlı kurulan işletmelerin karlılıklarını arttırmak ve reklamlarını 
yapmak adına sosyal girişim projelerine öncülük etmeleri kar ve sosyal değer kavramlarını aynı nokta 
buluşmasına sebep olmaktadır  (Haugh, 2005: 3).  

Theobald sosyal girişimcileri ticari girişimcilerde olduğu gibi yenilikçi olma ve risk alma kavramlarına vurgu 
yaparak tanımlamaktadır. Ona göre sosyal girişimcilik yenilik getirme, yeni fikirler geliştirme becerisine ve risk 
alma isteğine sahip değişim aracı olan kişiler olarak tanımlamaktadır (Theobald, 1987). Sosyal girişimcilik sosyal 
sorunlara odaklanmak ve sosyal sorunlar konusunda kendi bireysel çıkarlarını göz ardı ederek duyarlılık 
göstermektir. Sosyal girişimcilik kar elde etme amacından çok, sosyal amaçları yerine getirirken girişimci 
davranışlar sergilemek önem kazanmaktadır (Leadbeater, 1997). Sosyal girişimcilikte kar amacı ön planda 
olmasa da, sosyal girişim amacıyla faaliyet gösterenler varlıklarını devam ettirebilmek (Fowler, 2000) için gerekli 
desteği toplumdan sağlayabilmektedirler. Sosyal girişimciler sosyal ihtiyaçları gidermek adına farklı kaynakları 
yenilikçi bir biçimde kullanarak mevcut fırsatları değerlendirme konusunda duyarlılık düzeyleri yüksek 
insanlardır (Mair ve Marti, 2006). Bunlar ticari girişimcilerden farklı olarak sosyal değerlere odaklanarak, sosyal 
değerler yaratacak fırsatlara daha fazla duyarlılık gösterirler. Bunun yanı sıra her girişimin genel özelliklerinden 
olduğu gibi yenilikçi olmak ve sürdürülebilir olmak sosyal girişimde başlıca özelliklerdir. Sosyal girişimcilik en 
yalın ifadesiyle sosyal sorunları çözme ve sosyal değer yaratma çabasını yenilikçi bir şekilde girişimci bakış 
açısıyla birleştirmedir. Sosyal girişimcilerde maddi yarar sağlamak amaca gidilen yolda sadece bir araç olarak 
değerlendirilir. Yani asıl amaç para kazanmak değil, sosyal sorunların giderilmesi ve sosyal ihtiyaçların meydana 
geldiği alanlarda fark yaratmaktır (Harding, 2004). 

İster ticari anlamda girişimcilik olsun, ister sosyal girişimcilik olsun, girişimciliğin ortaya çıkmasında hem kişilik 
yapısının, hem de sosyal çevrenin etkisinin olduğu literatürde genel olarak tartışılmaktadır. Kişilik üzerinde 
duran araştırmalar daha çok risk alma, başarma ihtiyacı ve kararlılık gibi kişisel özellikler üzerine dururken, 
çevre faktörünün daha etkili olduğunu ileri sürenler sosyal yapının ve kültürel özelliklerin üzerine vurgu 
yapmaktadırlar. Bu araştırmada karanlık üçlü olarak ifade edilen Makyavelizm, psikopati ve narsisizm tarafından 
belirlenen kişilik özelliklerinin sosyal girişimciliği yordayıp yordamadığı araştırılmakta, karanlık üçlü kişilik 
yapısının sosyal girişimciliği açıklamada önemli bir değişken olabileceği varsayılmaktadır. 

3. Karanlık Üçlü Kişilik Yapısı  

Literatürde karanlık üçlü kişilik özellikleri olarak ifade edilen kişilik yapıları iki farklı biçimde ele alınmaktadır. 
Bunlardan ilki karanlık üçlü kişilik özelliklerini oluşturan Makyavelizm, psikopati ve narsistik tarafından 
kategorize edilen kişilik yapısıdır (Paulhus ve Williams, 2002). Literatürdeki diğer ayrım ise DSM-IV Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı’nda yer alan kişilik bozukluklarıdır (Hogan ve Hogan, 2001). Sosyal 
bilimler alanında yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak kullanılan ve bizimde çalışmamızda kullandığımız karanlık 
kişilik özellikleri narsisizm, Makyavelizm ve psikopati alt boyutlarından oluşan karanlık üçlü kişilik yapısıdır. 
Karanlık kişilik özelliklerine sahip bireylerin ister iş yaşantıları olsun isterse sosyal yaşantıları olsun olumsuz 
tutum ve davranışlar sergilemelerine daha sık rastlanmaktadır. Bunların kişilik özellikleri sosyal yaşamlarında ve 
iş yaşamlarında sergilemiş oldukları davranışlarının önemli bir belirleyicisidir (Sığrı ve Gürbüz, 2011) ve karanlık 
kişilik yapısına sahip bireyler genellikle toplumsal davranışları itibariyle davranış bozukluğu olarak ifade edilen 
çeşitli anomaliler göstermektedir. (Kanten vd., 2015). Buna göre karanlık üçlü kişilik bozukluğuna belirleyen 
Makyavelizm, psikopatik ve narsisizm, kişilik özellikleri kısaca aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.  

3.1. Makyavelizm  

Makyavelizm kavramının ortaya çıkışı Machiavelli’nin 1513’de yazdığı “Hükümdar” (Prens) adlı kitaba 
dayanmaktadır (Yu Chen, 2010: 294). Makyavelist terimi Niccolo Machiavelli’nin yazmış olduğu kitaptan dolayı 
onun adından esinlenerek ortaya çıkan kurnazlık, ikiyüzlülük, kötü niyet, sözünde durmamak, aldatmak, hile 
manipülasyon gibi özelliklerle betimlenen kişilik yapısını ifade etmektedir (Christie ve Geis:1970). Literatüre 
Prens’in yazarı Machiavelli’nin adıyla yerleşen kavram, çeşitli özellikler atfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 
Makyavelist olarak adlandırılan kişiler kendi amaçları uğruna başkalarını ve içinde bulundukları koşulları 
manipüle etme eğilimleri yüksektir (Spain ve diğ., 2014). Bunlar sergilemiş oldukları davranışlarında samimi 
değillerdir ve çıkarları doğrultusunda ikiyüzlü bir tutum sergilemekten çekinmezler (Paulhus vd., 2001). Çoğu 
kez acımasız, ikiyüzlü, kötü niyetli, merhametsiz ve aşarı çıkarcı insanları betimleyen Makyavelizm (Altuntaş, 
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2012) toplumsal ve kurumsal davranışlar itibariyle sorunlu bir durumdur. Bunlar başkaları ile daha az duygusal 
ilişki kurmakta, iş ve sosyal yaşamlarında bireysel çıkarları uğruna, güç ve statü elde etmek amacıyla etik 
olmayan tutum ve davranışlar sergilemektedirler (Kanten vd., 2015).    

Makyavelist özellikler taşıyan bireylerin Karanlık Üçlüyü oluşturan diğer boyutlar olan psikopati ve narsizmle 
kıyaslandığında huysuzluk ve bencillik gibi birçok özellikleri itibariyle daha sorunlu kişilik özellikleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Makyavelistler pragmatik olma, ahlaka aykırı davranışlar sergileme konusunda oldukça cesur 
davranırlar (Robbins ve Judge, 2013). Bunlar en genel tanımıyla amaçlarına ulaşmak için her tür gayri meşru 
yolu kendileri için makul gören insanlardır.  

3.2. Psikopati 

Psikopati önceleri her türlü akıl hastalığını kapsayacak şekilde kullanılan bir psikolojik rahatsızlıklar için 
kullanılan bir kavram iken, günümüzde belli özellikleriyle kendini gösteren bir kişilik bozukluğu olarak 
tanımlanmaktadır. Psikopati sözcüğü, Yunanca “psych” (zihin), ve pathos (dert, acı, sıkıntı) gibi anlamlara gelen 
iki farklı kavramdan oluşmaktadır. Psikopatlar genel olarak anti sosyal kişilik özelliğine sahip kişilerdir. 
Antisosyal kişilik bozuklukları ve sosyopati başlıkları altında değerlendirilen bu kişiler empatiden yoksun bir 
kişilik özelliğine sahiptirler.  Bunlar genellikle kişisel ve sosyal girişimlerde, ilişkilerde başarısızlık, toplumsal 
kurallardan kopukluk, yasaklara karşı duyarsızlık, sevgi, şefkat gibi hislerde zayıflık, ahlaki, dini, toplumsal 
ölçütlere karşı duyarsız, otokontrol eksikliği, korku hissinden yoksunluk, hayvanlara işkence yapmak gibi 
eğilimlerle kendini gösteren bir hastalık biçimidir.  Bunlarda kontrolsüz davranışlarda bulunma düşük seviyeli 
kaygı, pişmanlık duymama, anti sosyallik eğilimleri güçlüdür (Babiak ve  Hare, 2006). 

Psikopati özelliklerine sahip kişiler yukarıda ifade edilen olumsuz tutum ve davranışlarını çoğu kez sadece yakın 
çevrelerine karşı gösterirler. Bu nedenle kendilerini son derece iyi gizleyebilmektedirler. Bu nedenle bunlar 
çoğunlukla dış çevrelerince sevilen ve saygı gören insanlardır. Bununla birlikte psikopat kişilik özelliğine sahip 
kişiler soğukkanlı, kişilerarası ilişkileri kötüye kullanma potansiyeli oldukça yüksek olan ve duyarsız kişilerdir 
(Hodson, Hogg ve MacInnis, 2009). Psikopat kişiler “deli” değildirler, son derece bilinçli ve planlı bir şekilde 
hareket ederler ve ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanma eğilimindedirler. Psikopat kişilerin değişken 
ve düzensiz bir hayat yaşadığı, aynı zamanda anti sosyal davranışlar sergilediklerini ifade etmek mümkündür 
(Carter vd., 2014:58). Psikopatlar Makyavelist ve narsistlerden farklı olarak kaygı duymazlar, birçok kişinin 
paniğe kapıldığı durumlarda psikolojik dayanıklılık göstererek sakin kalırlar ve her koşula karşı yeni bir karaktere 
bürünebilirler. Psikopatlar için her şey güç elde etmek ve hâkimiyet kurmak içindir. Psikopatik bireylerin 
beyinlerindeki empati merkezi bozuktur.   

3.3. Narsisizm  

Özseverlik olarak da ifade edilen narsisizm, bireyin kendini aşırı sevmesi, beğenilme arzusunun yüksek olması, 
empatiden yoksun olması ve kendisine karşı eleştiri mesafesi koyamaması, kısaca kendine hayranlık duymasıdır 
(Geçtan, 2010). Narsisizm kavramı, Yunan mitolojisine dayanmakta ve Yunan mitolojisinde Narcissus’un 
adından gelmektedir. Narcissus suda kendi yansımasına âşık olmuş mitolojik bir figürdür. Söz konusu mitolojik 
karakterin adından kaynaklanan narsizm kavramına zamanla kendini beğenmişlik anlamı yüklenmiştir  
(Chatterjee ve Hambrick, 2007). Narsizm genel olarak kişinin kendisini özel görmesi sonucu ortaya çıkan kişilik 
bozukluğudur. Bir bakıma kendini beğenmişlik olan narsisizm kişiye zarar verebilecek düzeylere 
ulaşabilmektedir. Narsist kişilik bozukluğu olanlar sürekli ilgi görmek ve her konuşmada kendilerini merkezde 
görmek isterler. Bunlar her zaman en iyiyi istediklerinden dolayı bu uğurda pek çok şeyi göze alabilirler. 
Toplumda zirvede olmak, onlardan övgüyle bahsedilmesi onlar için önemlidir. Narsist kişilik bozukluğu olan 
insanlar iş birliği yapmaktan kaçınırlar. Bu nedenle bunlar beğenmedikleri insanlar için sosyal girişimcilik özelliği 
göstermez, fedakârca davranışlar içine girmezler.    

Narsist olarak tanımlanan bireylerin öne çıkan kişilik özellikleri arasında ön planda olma, güç elde etme, kendini 
aşırı derecede beğenme, kibirli olma, başkaları üzerinde otorite kurma vb. özellikler görülmektedir. Psikologlar, 
narsist kişiliğe sahip olanların yalnızca şan-şöhret hayali ile tek bir dürtüyle hareket ettiklerini ileri 
sürmektedirler (Wallace ve Baumeister, 2002). Narsistik kişilik özelliğine sahip bireylerin devamlı dikkat çekme 
niyeti içerisinde olmaları, kendilerini herkesten üstün, kendilerini dünyanın merkezinde görmeleri sık rastlanan 
karakter yapısıdır (Kanten vd., 2015: 369). Bununla birlikte narsistik kişiler insan ilişkilerinde çıkarcı davranan, 
duygusal yakınlıktan hoşlanmayan, samimi olmayan, rekabetçi, karşılıklı ilişkilerde empati kuramayan 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanca
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bireylerdir (Kanten, 2014: Maccoby, 2000; Sedikides, 2004). Bütün bu özellikleri onların başkaları adına 
fedakârlık anlamına gelen sosyal girişimcilikten uzak olmalarına neden olmaktadır. 

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırma, “karanlık üçlü” kişilik yapısı ile “sosyal girişimcilik” arasında ilişkiyi, ilişkinin boyutlarını ve yönünü 
tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, geleceğin potansiyel girişimci adayları olan öğrencilerin sosyal 
girişimci yönlerinin karanlık üçlü kişilik yapısıyla olan ilişkisini ortaya koymak ve kişilik özelliklerinin girişimci 
faaliyetler üzerindeki etkisine yönelik bir model tasarımı açısından önemlidir. Ayrıca sosyal girişimciliğin karanlık 
üçlü kişilik özelliklerinin açıklayıcısı olup olmadığını göstermesi bakımından da araştırma önem taşımaktadır. 

4.1. Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırlılıkları 

Araştırma bir kamu üniversitesinin İşletme Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın kapsamını 
söz konusu fakültede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Ölçeklerdeki ifadelerin doğru anlaşıldığı ve 
araştırmaya katılanların cevaplarını, gerçeğe uygun biçimde verdikleri varsayılmıştır. Araştırmanın bulguları, 
örneklem ve soru formundaki ifadelerle, araştırmada ileri sürülen her tür yorum; araştırmaya katılanlarla, veri 
toplama aracıyla ve söz konusu üniversitenin işletme fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden kendilerine 
ulaşılanlarla sınırlıdır.  

4.2. Araştırmanın Örneklemi  

Araştırmanın örneklemini bir kamu üniversitesinin işletme fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına göre belirlenen 255 öğrenciden yüz 
yüze anket yardımıyla elde edilmiştir. Öğrencilere doldurması için verilen anket formlarından 245’i geri dönmüş 
ve bunların 12’si çeşitli eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı tutulmuştur. Toplam 233 anket formu 
değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma örneklemi niceliksel olarak, istatistikî analizler için yeterli büyüklüktedir. 

4.3. Araştırmanın Modeli  

Araştırmanın belirtilen amacı ve varsayımları doğrultusunda aşağıdaki model geliştirilmiştir. Modelde, karanlık 
üçlü kişilik yapısı ile sosyal girişimcilik arasındaki ilişki gösterilmiştir. Karanlık üçlü kişilik yapısı ile sosyal 
girişimcilik arasındaki ilişki modelinin temel varsayımı, kişilerin karanlık yönlerine vurgu yapan Makyavelizm, 
psikopati ve narsisizm alt boyutlarından oluşan karanlık üçlü kişilik yapısıyla sosyal girişimcilik arasında istatistikî 
açıdan anlamlı ilişkinin olduğu varsayılmıştır. Bu amaçla “örneklemin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal 
girişimcilikleri algıları arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki vardır” şeklindeki H1 hipotezi kurulmuştur.  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

4.4. Veri Analizi ve Bulgular 

Bu bölümde, araştırma kapsamında istatistiksel analize tabi tutulan verilerle ilgili bulgulara yer verilmektedir. 
Araştırma kapsamında yer alan 233 katılımcıya ait özellikler Tablo 1’de sunulmuş ve katılımcıların demografik 
özellikleri değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Katılımcıların demografik özelliklerinden cinsiyet değişkeni dağılımına bakıldığında  % 53,2 Kadın - % 46,8 Erkek 
olduğu görülmektedir. Katılımcılar yaşları ise %54,5’inin 20-22 yaş aralığındadır. Aylık ortalama kişisel harcama 
dikkate alındığında katılımcıların yarısından fazlasının (%52,4) 500 TL ve altında harcama yaptıkları 
görülmektedir. Tablo 2’de katılımcıların girişimciliğe yönelme isteklerine yönelik bulgular sunulmuştur. 

Tablo 2. Girişimciliğe Yönelme İsteği 

Mezuniyet sonrası çalışılmak istediğiniz sektör hangisidir? f % 

Kamu Sektörü          44 18,9 
Özel Sektör 128 54,9 
Aile İşi          10 4,3 
Kendi İşletmem                 51 21,9 

Ailenizden biri kendi işini kurup yönetti mi? f % 

Evet 130 55,8 
Hayır 103 44,2 

Gelecekte kendi işinizi kurmayı düşünüyor musunuz? f % 

Evet  161 69,1 
Hayır 72 30,9 

 

Tablodaki bulgular katılımcıların yaklaşık %55’inin işletme fakültesinden mezun olduktan sonra özel sektörde 
çalışmak istediklerini ve ailelerinden birinin kendi işini kurup yönettikleri belirttiklerini ortaya koymaktadır. 
Gelecekte kendi işini kurup yönetmek isteyen girişimci adayı katılımcıların oranı ise %69,1’dir. 

4.5. Sosyal Girişimcilik Ölçeğine Yönelik İfadeler 

Araştırmada, katılımcıların sosyal girişimciliğe yönelik ifadelere verdikleri cevapların dağılımları ve ortalamaları 
Tablo 3’te sunulmuştur. Sosyal girişimciliğe ait ifadelere verilen cevapların ortalamaları değerlendirildiğinde; 
katılımcıların başkaları ile yarışmanın tarzlarını yansıttığı, bir kişinin hayatlarında yönlendirici bir rol oynamasını 
kabul edemedikleri ve çevredeki insanlar boş bir şey peşinde olduklarını söyler iseler onlara kulak asmadıkları 
konularında kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. Katılımcılar ayrıca insanlara yardımcı olmayı sevdiklerini, 
hayatta yeni deneyimler kazanmak istediklerini ve eğer bir şey yapmaya karar verdiyseler ve buna imkânları 
varsa hiç durmayıp, hemen yapabileceklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 3. Sosyal Girişimciliğe Yönelik İfadelerin Dağılımı 
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Yenilmekten hiç hoşlanmam, asla pes etmem. 3,0 5,2 20,2 45,1 26,6 3,87 
Yarışırken her daim kazanmayı düşünürüm. 4 4,7 15,5 45,9 33,5 4,07 
Yapacağım işte herkesten iyi olmaya çalışırım. - 4,7 20,6 40,8 33,9 4,04 
Başkaları ile yarışmak, benim tarzımı yansıtmaktadır 4,3 20,2 34,3 27,0 14,2 3,27 
Başarma mutluluğunu içimde çok yoğun hissettiğimden, 
işimi canla başla yaparım. 

1,7 4,3 14,6 39,9 39,5 4,11 

İnsanlara yardımcı olmayı severim. 2,1 2,6 5,2 29,6 60,5 4,44 

Özellikler Seçenekler Frekans % Özellikler Seçenekler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 124 53,2 

Aylık 
Ortalama 

Kişisel 
Harcama 

250 TL’ den az     24 10,3 
Erkek 109 46,8 251-500 TL 98 42,1 

Yaş 

17-19 83 35,6 501 – 750 TL      59 25,3 

20-22 127 54,5 751 TL ve üzeri 52 22,3 

23 ve üzeri                 23 9,9    
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İnsanlarla kaynaşmaktan hoşlanırım. 1,3 5,6 18,9 31,8 42,5 4,09 
Başladığım işi asla yarım bırakmam, sonuna kadar takip 
ederim. 

0,4 6,0 21,9 40,8 30,9 3,96 

Bir şeyi yapacağıma söz verdiysem, mutlaka yaparım 1,7 2,6 8,6 35,2 51,9 4,33 
Eğer bir şey yapmaya karar verdiysem ve buna imkânım 
varsa hiç durmam, hemen yaparım. 

0,9 1,3 16,3 33,0 48,5 4,27 

Mevcut sorunları çözebilecek orijinal fikir ve düşünceler 
üretebilirim. 

- 4,7 21,9 44,2 29,2 3,98 

Gelecekteki müşteri eğilimlerine yönelik yeni mal ve 
hizmetler tasarlayabilirim. 

0,9 6,9 28,3 42,1 21,9 3,77 

Geleceğe ilişkin fırsatları yakalayabilecek yeteneğe sahibim.  - 3,4 29,6 45,9 21,0 3,85 
Bir işyerinde patron olsam, yeni fikirleri ve projeleri olan 
çalışanlarımı dinlerim. 

1,7 0,9 3,9 36,1 57,5 4,47 

İnsanlar, farklı fikirleri dinleyerek kendilerine bir sentez 
yaratmalıdır.  

1,3 1,3 7,7 36,9 52,8 4,39 

İnsan bütün fikirlere açık olmalıdır. 1,7 2,6 10,7 29,2 55,8 4,35 

Hayatta yeni deneyimler kazanmalıyım. 1,3 1,3 3,4 29,6 64,4 4,55 

Yeni fikirlerin doğması için katılımlı olmaya ihtiyaç vardır. 0,4 1,7 7,3 38,2 52,4 4,40 
Farklı olmaktan çekinmem.  1,7 3,0 21,0 25,6 38,6 4,06 
Eğer yaptığım bir işe gerçekten inanıyorsam, çevremdekilere 
kulak asmadan o işi yaparım. 

0,9 3,0 20,6 36,1 39,5 4,10 

Bir kişinin benim hayatımda yönlendirici bir rol oynamasını 
kabul edemem. 

4,7 12,0 30,9 26,2 26,2 3,57 

Eğer çevremdeki insanlar, boş bir şey peşinde olduğumu 
söyleseler, onlara kulak asmam. 

3,4 14,6 31,3 30,0 20,6 3,50 

1: Kesinlikle Katılmıyorum………3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum………5: Kesinlikle Katılıyorum 

4.6. Karanlık Üçlü Kişilik Yapısı Ölçeğine Yönelik İfadeler 

Tablo 4. Yönelik Karanlık Üçlü Kişilik Yapısına İfadelerin Dağılımı 
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Makyavelizm   

Kendi amacıma ulaşmak için başkalarını yönlendirme 
eğilimindeyim. 

14,2 18,5 31,3 25,8 10,3 3,00 

İstediğimi elde etmek için hileye veya yalana başvururum. 19,8 27,5 10,3 8,6 3,9 1,89 
Amacıma ulaşmak için yağcılık yaparım 56,7 23,6 10,7 5,6 3,4 1,76 
Kendi çıkarlarım doğrultusunda başkalarını kullanma 
eğilimindeyim. 

47,2 24,9 16,7 6,0 5,2 1,97 

Psikopati   

Yaptıklarımdan pişmanlık duymam. 24,9 21,9 28,3 16,3 8,6 2,62 
Davranışlarımın ahlaki olup olmamasını umursamam 54,5 24,0 12,9 3,4 5,2 1,81 
Duyarsız veya katı yürekli olma eğilimindeyim 52,4 20,6 14,2 8,6 4,3 1,92 
Başkalarını küçümseme eğilimindeyim 57,9 24,0 10,3 4,7 3,0 1,71 

Narsisizm   

Diğerlerinin bana hayran olmasını isterim. 22,7 22,3 25,3 20,2 9,4 2,71 
Başkalarının dikkatini üzerime çekmek isterim 19,3 15,9 30,0 24,5 10,3 2,91 
Prestij veya statü peşinde koşarım. 10,7 18,0 31,8 27,9 11,6 3,12 

Başkalarından özel ilgi beklerim. 14,2 17,6 33,0 25,3 9,9 2,99 

1: Kesinlikle Katılmıyorum………3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum………5: Kesinlikle Katılıyorum 
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Katılımcıların karanlık yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla 233 katılımcıya Tablo 4’te yer alan ifadeler 
yöneltilerek bu ifadelere katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Tablo 4’te yer alan ifadeler boyutlar 
açısından değerlendirildiğinde; kendi amacıma ulaşmak için başkalarını yönlendirme eğilimi Makyavelizm 
boyutunda ön plana çıktığı; psikopati boyutu açısından bakıldığında ise katılımcıların yaptıkların pişmanlık 
duymama eğiliminde oldukları görülmektedir. Prestij ya da statü peşinde koşma ise narsisizm kişilik yapısında 
önde gelen özellik olarak belirlenmiştir. 

4.7. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Karanlık üçlü kişilik yapısı ile sosyal girişimcilik arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yapılan bu çalışmada 22 
ifadeden oluşan “Sosyal Girişimcilik” ve 12 ifadeden oluşan “Karanlık Üçlü” ölçeğine ait ifadeler 5’li Likert ölçeği 
şeklinde hazırlanmış ve katılımcılara yöneltilmiştir. Söz konusu ölçeklerde yer alan ifadeler güvenirlik analizine 
tabi tutulmuş ve ölçeklerin içsel tutarlılığına ait analiz sonuçları Tablo 5’ te gösterilmektedir.  

Tablo 5. Ölçeklerin Güvenilirlik Bulguları 

Ölçekler Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

Sosyal Girişimcilik ,883 22 
Karanlık Üçlü ,828 12 

 

Sosyal Girişimcilik için 22 ifadelik ve Karanlık Üçlü Kişilik Yapısı için 12 ifadelik ölçeği oluşturan maddeler için 
güvenilirlik testi  (Cronbach alpha) sonuçları da kritik değer olan 0,70’in üzerindedir olduğundan ölçeklerin iç 
tutarlılıkların yüksek oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

4.8. Boyut Ortalamalarına İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadeler 5’li Likert tipi ölçek seklinde düzenlenmiş ve ölçeklerde yer alan 
boyutların analizleri sonucunda elde edilen ortalama değerlerden 3’ün altında kalanlar olumsuz yargıyı, 3’ün 
üstünde kalanlar ise olumlu yargıyı ifade etmektedir (1:Kesinlikle Katılmıyorum…5 Kesinlikle Katılıyorum). Boyut 
ortalamaları, bir faktör ile ilgili olarak ortalama aritmetik değeri; standart sapmalar (ss) ise bireylerin 
cevaplarının birbirine yakınlık durumunu gösterir. Standart sapma küçüldüğü ölçüde bireylerin faktörler 
açısından eğilimlerinin yakın (homojen) olduğu, standart sapmanın büyük olması durumunda cevaplayıcıların 
eğilimlerinin birbirinden uzaklaştığını (heterojen) gösterir (Gürbüz, 2006). Kısaca standart sapmanın küçük 
olması; ortalamadan sapmanın düşük olduğunun, büyük olması ise ortalamadan sapmanın yüksek olduğunun 
göstergesidir. 

Tablo 5. Boyut Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablosu 

Boyutlar Ortalama Standart Sapma (SS) 

Başarma Arzusu 3,87 0,678 
Kararlılık 4,22 0,626 
Pratik Zeka 4,02 0,603 
Yenilikçilik 4,42 0,645 
Bağımsızlık 4,08 0,740 
Kendine Güven 3,53 0,939 
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (GENEL) 4,06 0,482 
Makyavelizm 2,15 0,887 
Psikopati 2,01 0,861 
Narsisizm 2,93 0,968 
KARANLIK ÜÇLÜ (GENEL) 2,36 0,688 

 

Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların sosyal girişimci yönlerinin  (X= 4,06) karanlık üçlü kişilik yapılarına ait 
özelliklerinden kısmen yüksek (X= 2,6) çıktığı anlaşılmaktadır. Sosyal girişimciliğe ait boyutlar arasında 
yenilikçilik boyutunun (X= 4,42); karanlık üçlü kişilik yapısında ise narsisizm boyutunun ortalamalar açısından ön 
plana çıktığı görülmektedir. 
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4.9. Korelasyon Bulguları 

Araştırmanın temel amacı, karanlık üçlü kişilik yapıları ile örgütsel sosyal girişimcilik arasında bir ilişkinin 
(korelâsyon) olup olmadığını test etmektir. Bu amaçla “Kişilerin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilik 
arasında ilişki vardır” şeklindeki H1 hipotezi kurulmuş, bu ilişkiyi ve yönünü belirlemek için korelâsyon analizi 
yapılmıştır. İki değişken arasında ilişkinin yönü ve gücü ile ilgili araştırma yapılmak istendiğinde korelâsyon 
analizinden yararlanılır. 0’a yakın değerler iki değişken arasında doğrusal ve zayıf, 1’e yakın değerler ise, iki 
değişken arasında doğrusal ve güçlü bir ilişkinin olduğunu gösterir (Bayram, 2004: 115). Korelâsyon katsayısının 
pozitif (r>0) olması değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğunu, korelâsyon katsayısının negatif (r<0) 
olması durumu, değişkenler arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu gösterir (Ural ve Kılıç, 2006: 247). 

Tablo 6. Korelasyon Analizi Tablosu 

Boyutlar 
Karanlık Üçlü 
Kişilik Yapısı  

Makyavelizm Psikopati Narsisizm 

Sosyal Girişimcilik 
Pearson Correlation -,312** -,118** -,214** ,274** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,000 
N 233 233 233 233 

**p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 6’da yer alan korelâsyon analizi sonuçlarına göre, kişilerin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilik 
arasında r =-0,312, p<,05) düzeyinde anlamlı, ters yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki vardır. Bu değerler, 
araştırmamızın, “Kişilerin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilikleri arasında anlamlı ilişki vardır” 
şeklindeki H1 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan karanlık üçlü kişilik yapısını oluşturan 
Makyavelizm (r =-0,-118; p<0,000), psikopati (r =-0,214; p<0,000) ve narsisizm ( r= -0,-118; p<0,001) ile sosyal 
girişimcilik arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki oluğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

5. Sonuç  

Karanlık Üçlü Kişilik Yapısı İle Sosyal Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi adlı bu çalışma bir kamu 
üniversitesinde okuyan 233 öğrenciden elde edilen verilere dayalı olarak yürütülmüştür. Katılımcıların 
yaklaşık %55’inin mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmak istediklerini, dolayısıyla öğrencilerden yarıdan 
biraz fazlasında kendi işini kurup yönetmek istemeleri örneklemin sosyal girişimcilik yeteneklerinin olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle eğitim süreci boyunca öğrencilerin sosyal girişimcilik yeteneklerinin 
gelişmesine vurgu yapılması önemli bir husustur. Örneklemin sosyal girişimciliğe ait ifadelere verilen cevapların 
ortalamaları değerlendirildiğinde katılımcıların başkaları ile yarışmanın tarzlarını yansıttığı, bir kişinin 
hayatlarında yönlendirici bir rol oynamasını kabul edemedikleri ve çevredeki insanlar boş bir şey peşinde 
olduklarını söyler iseler onlara kulak asmadıkları konularında kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. Bu değerler 
katılımcıların sosyal girişimcilik yeteneklerinin umut verici düzeyde gelişmediğini göstermesi bakımından 
önemlidir. Gençlerin özellikle üniversite eğitimi sürecinde sosyal girişimcilik yeteneklerine vurgu yapılması ve 
söz konusu özelliklerin geliştirilmesi önemli bir husus olduğu belirtilmelidir.  

Örneklemin diğer değişkeni olan karanlık üçlü açısından araştırma sonuçları değerlendirildiğinde kendi amacına 
ulaşmak için başkalarını feda etme eğilimi olan Makyavelizm algılarının oldukça yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Bu değer aynı zamanda başkası adına fedakârlık anlamına gelen sosyal girişimciliğin önünde 
önemli bir engel olarak görülmelidir. Örneklemin psikopati boyutunda örneklemin yaptıkları olumsuz 
davranışlardan pişmanlık duymama eğiliminde olmaları araştırmacılar tarafından önemli bir sorun olarak 
görülmüştür.  Tablo 5’e incelendiği zaman katılımcıların sosyal girişimci yönlerinin  (X= 4,06) karanlık üçlü kişilik 
yapılarına ait özelliklerinden yüksek (X= 2,6) çıktığı anlaşılmaktadır. Sosyal girişimciliğe ait boyutlar arasında 
“yenilikçilik” (X= 4,42); karanlık üçlü kişilik yapısında ise narsisizm boyutunun (X= 2,36) ortalamaya sahip olduğu 
görülmüştür. Söz konusu ortalamalar katılımcıların sosyal girişimcilik özelliklerinin daha yüksek olması 
bakımından umut vermektedir. 

Araştırmanın temel amacı olan karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilik arasında bir ilişkinin 
(korelâsyon) olup olmadığını test etmektir. Bu amaçla “Katılımcıların karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal 
girişimcilik arasında ilişki vardır” şeklindeki H1 hipotezi analizi test edilmiştir. Yukarıda tablo 6’da yer alan 
korelâsyon analizi sonuçlarına göre, kişilerin karanlık üçlü kişilik yapıları ile sosyal girişimcilik arasında r =-0,312, 
p<,05) düzeyinde anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyde ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Bu değerler, aynı zamanda 
araştırmanın H1 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan karanlık üçlü kişilik yapısını 
oluşturan Makyavelizm (r =-0,-118; p<0,000), psikopati (r =-0,214; p<0,000) ve narsisizm ( r= -0,-118; p<0,001) 
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ile sosyal girişimcilik arasında istatistikî açıdan anlamlı ilişkinin olması, modelin araştırma sonuçları itibariyle 
doğru kurulduğunu göstermesi bakımından önemli bulunmuştur. 
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Uluslararası Örgütlerin İşlevleri: OPEC örneği 

Hulusi Ekber KAYA 

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü 

 

1. Giriş 

Uluslararası ilişkiler alanında çalışma yaparken uluslararası ilişkileri etkileyen ve uluslararası ilişkilerin 
devletlerden sonra en önemli aktörü olan uluslararası örgütleri de iyi bilmek gerekmektedir. Uluslararası 
sistemin temel aktörü haline gelen uluslararası örgütler olmadan sistem değerlendirmesi yapmak pek doğru 
olmaz. Küreselleşmenin de itici gücüyle dünyada birçok farklı sınıflandırmalara dahil olmuş uluslararası örgüt 
bulunmakta ve bu örgütlerin sayısı da  her geçen gün farklı alanlarda artış göstermeye devam etmektedir. 
Dünyamız artık entegrasyon çağını yaşamakta ve çeşitli bölgelerinde buna tanıklık etmektedir. Bu örgütlerin 
yerine getirdikleri görevler büyük oranda söz konusu örgütlerin ortaya çıkış sebepleri ve kurucu devletlerin 
amaçları ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada uluslararası örgütlerin tanımlaması yapıldıktan sonra genel olarak 
bir uluslararası örgütün işlevinin, amacının neler olduğu ve bu bağlamda da uluslararası ekonomik bir örgüt olan 
OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.  

2. Uluslararası Örgütlerin Tanımı 

Devletler aralarındaki etkileşimleri yönetmek üzere geliştirdikleri kurallar doğrultusunda işbirliği yaparlar ve 
genellikle bu kurallara uyarlar. Zaman içinde bu kurallar daha sağlam bir şekilde yerleşir ve bunlar çevresinde 
kurumlar gelişir. Devletler bu kurumlar vasıtasıyla ve bahsedilen kurallar çerçevesinde çalışma alışkanlığı 
kazanırlar ve bunu kendi çıkarları için yaparlar. Devletler uluslararası etkileşimleri kurumlar ve kurallar yoluyla 
düzenlerler. Söz konusu kurumlar, belirli görev ve işlevlere sahip somut ve maddi yapılardır. Bu kurumlar son 
yıllarda fazlasıyla yaygınlaşmakta ve uluslararası ilişkilerdeki sahip oldukları rolleri artmaya devam etmektedir. 
1945 yılından beri uluslararası örgütlerin sayısı çok fazla artarak yaklaşık 400 bağımsız hükümetler arası örgüte 

ve on binlerce hükümet dışı uluslararası örgüte ulaşmıştır.1 Örgütlerin hükümetler arasında resmi bir şekilde 
yapılan bir anlaşma neticesinde kurulmuş olmaları halinde hükümetler arası bir örgütten söz etmek 
mümkündür. Bu tür örgütlere ilk örnek olarak kabul edilen  ve 1815 Viyana Kongresi sonrası kurulan Ren Nehri 

Komisyonu’ndan bu yana hükümetler arası örgütlerin sayısı hızla artmaktadır.2 Hükümetler arası örgütler olarak 
da isimlendirilen uluslararası örgütlerin dikkat çeken özelliği üye devletler arasındaki ilişkileri düzenlemeye 
yönelik kurallarının ve bu kuralları uygulamaya ve yürütmeye yönelik resmi yapılarının olmasıdır. Diğer yandan 
uluslararası örgütler araç, ortam veya aktör olarak da görülebilirler. Uluslararası örgütler, devletler arasındaki 
sorunların işbirliği içinde sonlandırılması için bir sistem oluşturarak küresel ya da bölgesel çapta bir süper gücün 

ortaya çıkma tehlikesine neden olmadan geleneksel güç politikasında değişikliğe neden olmaktadır.3 

Uluslararası örgütler, belirli bir kurumsal yapıyı ve devamlılığı içeren tüzel kişiliklerdir. Üstelik bir defa 
kurulduktan sonra kendi kendilerine ayrı bir hukuk kişisi olurlar ve her ne kadar organları üyelerinin 
temsilcilerinden meydana gelse de, bu organlar tarafından alınan kararlar ile kurucularından onları da 
etkileyecek şekilde hukuken bağımsız hareket ederler. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk metinlerinde 
kesin bir uluslararası örgüt tanımı karşımıza çıkmasa ve literatür de çok farklı tanımlar ile karşılaşsak da 
uluslararası örgütleri tanımlamak aslında bir o kadar kolaydır diyebiliriz. Zira devletler tarafından genellikle bir 
uluslararası antlaşma şeklinde karşımıza çıkan bir kurucu metin ile oluşturulan ve böylelikle uluslararası hukuk 
kişiliği kazanan uluslararası örgütler, bu özellikleri gereği kimi asgari koşulları taşımak zorundadır. Bu bağlamda 

ilk olarak vurgulanması gereken süreklilik arz eden bir uluslararası hukuk kişiliğinin varlığıdır.4 

 
1 Joshua S. Goldstein- Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, Ankara, BB101, 2015, s.311-313. 

2 Faruk Sönmezoğlu, Hakan Güneş ve Erhan Keleşoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2013, s.97. 

3 Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Ankara, Adres Yayınları, 2014, s.511-512. 

4 Erdem Denk, Uluslararası Örgütler Hukuku Birleşmiş Milletler Sistemi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015, s.27-28. 
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Uluslararası anlamda organize olmuş işbirliklerinin teşkilatlandırılmış, ve/veya meşru kural ve uygulamaları 
bulunan şekillerine uluslararası örgütler adı verilmektedir. Uluslararası örgütler, amaçların ve kuralların 
sistemsel hale dönüştürüldüğü yönetimsel bir kurumdur. Fiziki ekipman, idari hiyerarşik düzen, memurlar, 
üyelerin tamamının bir araya geldiği kurul, meclis veya konferans adı verilen mekanlar ve sekretarya işbirliği 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan unsurlardır. Her uluslararası örgütün bir merkezi vardır ve 
örgütün sekretaryası bu merkezde yer alır. Uluslararası örgütleri, uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer 
örgütlerden ayıran temel özelliğin, teknik, ekonomi ya da ticari bir alanda faaliyet gösterse bile kısmen siyasal 

etkiler de yaratması olduğu ileri sürülmektedir.5  

Hiç şüphe yoktur ki devletler günümüzde en önemli uluslararası hukuk kişileridir ve devletlerden sonra ise en 
önemli uluslararası hukuk kişisi uluslararası örgütlerdir. I. Dünya savaşı sonrasında kurulan Milletler cemiyeti ve 
II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler’in uluslararası arenada bağımsız devletler dışında başka 

uluslararası hukuk kişilerinin de olabileceğinin kanıtını oluşturmaktadır.6 Uluslararası bir örgüt, ne kadar 
kapsamlı yetkilere sahip olursa olsun, bir devletin elinde bulundurduğu bir takım öğeleri içinde bulundurmaz. 
Bu bağlamda, ilk olarak, bir uluslararası örgütün ne ilke olarak kendisine uyrukluk bağı ile bağlanmış olan bir 

insan topluluğu ne de üzerinde tam yetkili olduğu bir ülkesi vardır.7 Uluslararası hukukun süjesi olan uluslararası 
örgütler bir antlaşma veya sözleşme ile kurulmaktadırlar. Bu örgütlerin işleyiş ve faaliyetleri uluslararası hukuk 
tarafından yönetilmekte, bu durum da uluslararası örgütleri uluslararası hukuk kişisi haline getirmektedir. Bir 
örgütün ya da siyasi yapının, uluslararası hukuk kişisi olarak tanıdığı bir uluslararası örgüt olabilmesi için 

öncelikle uluslararası hukuka tabi olmaları ve bir antlaşma ile kurulabilir olmaları gerekmektedir.8 Uluslararası 
örgüt tanımlamaları öncelikle uluslararası hukuk bağlamında olmuştur. Buna göre uluslararası örgütler, 
devletler tarafından kurulan fakat ayrı ve bağımsız olarak faaliyet gösteren ve kendilerine ait milletlerarası 

kişiliği bulunan örgütler olarak tanımlanmıştır.9 H. Şaban Çalış entelektüel açıdan uluslararası örgütleri daha 
anlaşılır bir şekilde tanımlamıştır. Ona göre “Uluslararası örgütler; aralarında formel bir anlaşma olsun ya da 
olmasın, özel ya da genel bir amaç/amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş, gözlemlenebilir bir sürekliliğe 
sahip ve aralarında tespit edilebilir belli ilkeler çerçevesinde hareket eden, en az üç ulus ya da devletten üyeye 

sahip ve faaliyetlerini de birden çok devlet üzerinde yürüten kurumlardır.” şeklinde tanımlamaktadır.10 

3. Uluslararası Örgütlerin İşlevi ve Sınıflandırılması 

Özellikle küreselleşen dünyada devletlerin uluslararası ilişkiler alanında tek eksen olmadığı kesindir. Özellikle de 
tek bir devletin küresel sorunlara çözüm bulmaya yönelik toplu gayretlerin amili olmasının mümkün olmadığı 
belliyken. Uluslararası örgütler ikili yani iki devlet arasında olabilir fakat çoğunda üç yada daha fazla üye 

devletten oluştuğundan birçoğu çok taraflıdır.11 Uluslararası örgütler uluslararası ilişkilerde devlet yanında 
aktör niteliğiyle önemli rol oynamaktadır. Uluslararası örgütler, devletler arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini 
somut hale getiren bir yapı arz etmektedir. Bu yapı bağımsız organlar vasıtasıyla ortak çıkarları korumak ve 
devam ettirmek için egemen devletlerin oluşturduğu işbirliğine dayanmaktadır. Uluslararası örgütler devletler 
tarafından oluşturulmuş bir birlik olmasına rağmen bağımsız bir hukuki kişiliğe sahiptir. Böylelikle üye olan 

devletlere karşı bağımsız karar alabilme ve objektif varlığa sahip olma özelliğini kazanmıştır.12 

Uluslararası örgüler uluslararası hukukun bir süjesi olmakla birlikte devletlerden ayrı tüzel kişiliklere de 
sahiptirler. Uluslararası örgütlerin hangi kategoriye veya sınıfa ait olduklarına, ne çeşit yetkilere sahip 
olduklarına ve hangi yükümlülükleri üstlendiklerine ilişkin bilgiler veya düzenlemeler bu örgütlerin kurucu 

 
5 Beril Dedeoğlu, “Uluslararası Örgütler”, Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavramlar ve Teoriler, Haydar Çakmak (ed.), İstanbul, 

Doğu Kitabevi, 2014, s.80-81. 

6 Yusuf Aksar, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012, s.218-219. 

7 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2014, s.185. 

8 Cenap Çakmak, “Uluslararası Örgütler”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş (ed.), Ali Balcı (ed.), İstanbul, Küre 
Yayınları, 2014, s.299. 

9 İnan Rüma, “Uluslararası Örgütler”, Küresel Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, Evren Balta 
(ed.), İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s.372-373. 

10 Arif Behiç Özcan, “Uluslararası Örgütler”, Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, Arif Behiç Özcan (ed.), Yusuf Çınar 
(ed.), İstanbul, Hükümdar Yayınları, 2014, s.172. 

11 Paul R. Vıotti-Mark V. Kauppı, Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2014, s.7. 

12 Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s.279. 
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antlaşmalarında yer almaktadır.13 Uluslararası örgütler sadece bir tek amaca yönelik olarak kurulabileceği gibi 
birçok farklı sınıflandırmalara da tabi tutulabilmektedir. Bu örgütlenme yoğunluğunun da daha çok kuzey yarım 

kürede ve özellikle de Avrupa coğrafyası merkezli olarak geliştiği görülmektedir.14 Buraya kadar baktığımızda 
uluslararası örgütleri iki şekilde sınıflandırmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz, bunlar; coğrafi kriter ve 
örgütün amacı esas alınarak yapılan sınıflandırmalardır. Coğrafi kriter esas alınarak yapılan sınıflandırmada 
örgütler global, evrensel ve bölgesel olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Global örgütler, üyeleri içinde farklı 
coğrafyalardan devletlerin bulunabildiği fakat üyeliğin bütün devletlere açık olmadığı örgütlerdir. Bu örgütlere 
üye olan devletler ya ortak bazı özelliklere sahip bulunuyor ya da ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya 
gelmiş devletlerdir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu örgüte örnek olarak verilebilir. Evrensel örgütler 
ise üyeliğin bütün devletlere açık olduğu örgütlerdir. Birleşmiş Milletler bunun en güzel örneğidir. Bölgesel 
örgütlere geldiğimizde ise bunlar dünyanın yalnızca belirli bölgesindeki devletlerin üye olduğu veya olabileceği 
örgütlerdir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Varşova Paktı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 
(NAFTA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi örgütler örnek verilebilir. Uluslararası örgütler 
amaçlarına göre de sınıflandırılabilir. Bu bağlamda sosyal amaçlı örgütler, ekonomik amaçlı örgütler, askeri 

amaçlı örgütler ve siyasal amaçlı örgütler dikkat çekmektedir.15 Uluslararası örgütler, hem kendi yazılı 
metinlerinin bir uluslararası hukuk kaynağı olması bakımından hem de uluslararası ilişkileri barışçıl yollardan 
düzene sokma ideali bakımından devletlerin üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileme gücüne sahiptir. 
Uluslararası örgütlerin kuruluş amaçları ve işlevleri çok farklı kategorilere ayrılsa da tüm örgütlerin temel 
hedefi, devletler arasında işbirliği ve güç birliği yaparak uluslar arasında güvenlik, kalkınma ve insan hakları gibi 

alanlarda düzen kurmaya çalışmaktır.16 Bakıldığında uluslararası örgütlerin fonksiyonları kavramın içerik 
genişliğine paralel bir şekilde oldukça fazladır. Literatürdeki tartışmalara bakıldığında bu örgütlerin genel olarak 
şu fonksiyonlara sahip oldukları veya olabilecekleri öne sürülmüştür: Uluslararası düzene ulusal destek 
sağlamak, barışçıl bir dünya inşa etmek, örgüt üyelerine belirli oranda nüfuz sağlamak, meşruluk, savaşın 
maliyetini düşürmek, küresel sorunlara karşı ortak bir çaba göstermek, ortak güvenlik sağlamak, üyeleri için 

kimlik oluşturmak...17 

Dünya siyasetinin uygulayıcılarının ve analizcilerinin çoğu uluslararası örgütleri devlet sistemi içinde faydalı 
işlevleri yerine getiren aktörler olarak görürler. Bu örgütlerin temel işlevi, işbirliğinin  bütün taraflar ya da çok 
sayıda taraf açısından avantaj sağladığı alanlarda devletler arasında işbirliği araçları sunmasıdır. Örgütlerin diğer 
bir işlevi, uyum alanlarının tespit edilmesini ve sorunlar meydana geldiğinde temas kurulmasını sağlamak üzere 

devletler arasında çok taraflı iletişim kanalları sunmalarıdır.18 Devletlerin tek başlarına elde edemeyecekleri 
amaçlarına ulaşma veya çıkarların daha kolay ve etkili şekilde gerçekleştirilmesinde uluslararası örgütler 
işlevseldir. Benzer şekilde uluslararasındaki düzenin oluşumunda da diğer kurumlar ile birlikte işlev üstlenirler. 
Uluslararası düzen güç dengesi, ittifaklar ve savaş gibi çatışmacı kurumların yanında diplomasi, uluslararası 
hukuk ve uluslararası örgütler gibi uzlaşmacı kurumlarla da sağlanmaya çalışılır. Bu perspektifte uluslararası 
örgütler uzlaşmaya dayanarak uluslararası düzenin oluşmasında ve korunmasında işlevsel kurumlardır. 
Uluslararası örgütler uluslararası politikada farklı alanlarda da işlevler yüklenirler. Bunlardan bazılarını şu şekilde 
sıralamak mümkündür: uluslararası sosyalleşme, uluslararası norm ve hukuk oluşumu, dış politika araçlığı, 
diplomasi ve müzakere kültürü, çok taraflılık ve açıklık, bilgi sağlama, karşılıklı ve sürekli denetim, kamuoyu 

oluşumu, uluslararası istihdam, uluslararası faaliyet, temsil, çok taraflı konferanslar, uluslararası arena vs.19 

Sınırları aşan sorunların giderek artması ve daha kalıcı hale gelmeye başlaması, buna karşılık devlet sayısının 
hızlı bir şekilde artması düzenleyici kurumlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Yani uluslararası örgütlerin ortaya 

çıkması hem devletlerin rızasıyla gerçekleşmiş hem de devletlerin ihtiyaçlarını karşılamak için olmuştur.20 
Günümüzde, devletler, çeşitli düzeylerde ve farklı yollarla uluslararası örgütlerin eylemlerinden ve kararlarından 
etkilenmektedir. Yine de bu etki, değişken konularda devletlerin güçleriyle orantılı olarak farklılık 
göstermektedir. Bazı örgütler, bazı sorun alanları ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum ilgili sorun alanında örgütün 

 
13 Kamuran Reçber, Uluslararası Hukuk Ders Kitabı, Bursa, Dora Yayıncılık, 2014, s.301. 

14 Sönmezoğlu, Güneş, Keleşoğlu, a.g.e., s.97. 

15 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkilere Giriş, Bursa, MKM Yayınları, 2013, s.117-118. 

16 Ramazan Gözen, “İdealizm”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ramazan Özen (der.), İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s.102. 

17 Özcan, a.g.e., s.178. 

18 A. Leroy Bennet-James K. Oliver, Uluslararası Örgütler, Ankara, BB101, 2015, s.23. 

19 Davut Ateş, Uluslararası Örgütler Devletlerin Örgütlenme Mantığı, Bursa, Dora Yayıncılık, 2014, s.37-48.  

20 Çakmak, a.g.e., s.300. 
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daha çok etkiye sahip olmasına neden olmaktadır. Devletler, uluslararası örgütleri izledikleri politikaları için bir 
araç olarak kullanma gayreti içindedirler. Bu sebeple bazı devletler, uluslararası örgütlerin organlarında aktif rol 
üstlenmeye çaba göstermektedirler. Uluslararası örgütler, ulusal ve uluslararası gündem maddelerini 
belirleyerek devletler üzerinde etkiye sahip olabilmektedirler. Büyük devletler gündem belirleme aşamasında 
diğer devletlere göre daha fazla etkilenmektedirler. Çünkü, büyük devlet, ulusal çıkarları bağlamında, dünya 
siyasetinin bir çok sıkıntısıyla ilgilenmek mecburiyetindedir. Mevcut personel ve imkanları açısından da bu 

görevi yerine getirecek güce sahiptir.21 Diğer taraftan uluslararası örgütler aynı zamanda güçlü olan devletlerin 
çıkarlarına daha fazla hizmet etmektedir. Bu özellik uluslararası örgütlerin olumsuz yönünü bizlere 
göstermektedir. Uluslararası örgütlerin tarafsız davranmamaları bu örgütlere yöneltilen eleştirilerin başında 
gelmektedir. Örgütlerin bu tutumu doğrudan doğruya ortaya çıkış biçimleri ile ilişkilidir. Güçlü devletlerin bu 
örgütler üzerindeki etkileri de bu örgütlerin faaliyetlerinde adil davranmamalarına neden olmaktadır. 
Uluslararası örgütlerin gelecekte daha başarılı ve etkin olabilmeleri için bu önemli eleştiriyi dikkate almaları ve 

adil davranmaları gerekmektedir.22 Uluslararası örgütlerin sorunlara karşı yaklaşımları etkin, akılcı ve yapıcı 
olmalıdır. Bu nedenle örgütlerin sorunların çözümlenmesinde önceliği barışçı stratejilere vermeleri gerektiği 
değerlendirilmektedir. İkna kabiliyetleri ve güvenilirlikleri sorunlar karşısındaki etkinliklerini doğrudan doğruya 
etkilemektedir. Örgütlerin, tarafları uzlaştırmak için objektif bakış açısına sahip olması ve kapasitesinin üstünde 

vaatlerde bulunmaması önemli bir husustur.23 

4. Uluslararası Ekonomik Bir Örgüt olarak OPEC 

Piyasa genişlemesinin ve üretim ölçeğinin büyümesinin getirdiği yararların yanında; dışsal ekonomiler, rekabet 
ve pazarlık gücünün artması gibi etkenler de, ülkelerin ekonomik olarak bütünleşme tercihlerinin arkasında 
yatan sebepleri açıklamaktadır. Her ne kadar bu tür bütünleşmelerin yalnız gelişmiş ülkeler için geçerli 
olabileceği savı olsa da, günümüzde gelişmekte olan ülkelerin de giderek gelişen sanayi ve hizmet sektörüne 
sahip olduğu gerçeğinden hareketle, bütünleşme hareketinin bu ülkelerdeki ekonomik büyümeyi olumlu 
etkilemesi ve ödemeler dengesi sorunlarını hafifletmesi gibi nedenlerle tercih edildiği görülmektedir. Ekonomik 
bütünleşmenin amacı ekonomik olabileceği gibi politik de olabilir, hatta her iki amacında birlikte olma olasılığı 

fazladır.24 Kesin ve ortak bir tanımlama olmamakla birlikte, ekonomik bütünleşme; devletlerin kendi aralarında 
ulusal çıkarların maksimizasyonuna dayalı birlikler kurmalarıdır. Günümüzde ise küresel çıkarlar da bu kavramın 
içeriğine dahil olmuştur. Dünyada ekonomik bütünleşmeler devletler arasında yapılan anlaşmaların kapsamına 

ve devletleri hangi konularda ve ne şekillerde bağladığına göre çeşitlenmektedir.25 En genel anlamıyla 
bütünleşmenin tanımını yapacak olursak, küreselleşmeyle özdeşleşen bir kaynaşmayı ve iç içe geçmeyi ifade 
etmektedir. Küreselleşme ise özellikle Soğuk Savaş sonrası hız kazanan bir ivme ile ulusal ekonomilerin, 
politikaların ve kültürlerin bir bütün haline gelmesi anlamını taşımaktadır. Bir bütünleşmeden bahsedebilmek 
için farklı birimlerin bir araya toplanarak ortak politikalar üretmek için ortak kurumlar meydana getirmesi 
gerekmektedir. Bu anlamdaki bütünleşme, sadece tesadüf eseri biriken olayların bir sonucu değil, belirli 
hedeflere yönelik bilinçli uygulamalar, politikalar ve kurumlar bütünüdür; yani bütünleşmenin önemli bir 

kurumsal boyutu vardır.26 

Uluslararası Örgütlerin işlevleri bakımından sınıflandırılmasında ki etkili olan faktörlerden birisi ekonomidir. 
Küreselleşmenin önemli bir bileşeni olan ekonomik bütünleşme, beraberinde de ortak ekonomik faydayı 
maksimize etme amacını taşıyan örgütlenmeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle coğrafi açıdan birbirine yakın 
devletler arasında ekonomi merkezli işbirliklerinin bir sonucu olarak bugün çok sayıda ekonomi odaklı 

 
21 Ertan Efegil, Dış Politika Analizi Ders Notları, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2012, s.208-209. 

22 Abdulkadir Baharçiçek, Uluslararası Kuruluşların İşlevleri, http://www.ayk.gov.tr/wp-
content/uploads/2015/01/BAHAR%C3%87%C4%B0%C3%87EK-Abdulkadir-ULUSLARARASI-KURULU%C5%9ELARIN-
%C4%B0%C5%9ELEVLER%C4%B0.pdf, (07.02.2017). 

23 Fahri Erenel-Ebru Caymaz, “Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği: Afrika Birliği Örneği”, 
İGÜSBD, Cilt 1, Sayı 1, 2014, s.119. 

24 Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika, ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, s.427. 

25 Pınar Yardımcı, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Ankara, Detay Yayıncılık, 2014, s.18-20. 

26 Haluk Özdemir, Avrupa Mantığı Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 
2015, s.33. 
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uluslararası örgütün varlık ve faaliyetlerine tanıklık etmekteyiz.27 Günümüzde uluslararası örgütlerin en yaygın 
olanı ekonomik amaçlı olanlarıdır. Ekonomik başarı, bütün toplumlar için diğer alanlarda da çok daha kuvvetli 
olma anlamına gelmektedir. Devletlerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması ile yer altı ve yer üstü kaynaklarına 
sahip çıkma ve de kültürel değerlerinin muhafaza edilmesinde direnç gösterebilmek de ekonomik alanda güçlü 
olmayı zorunlu kılmaktadır. Devlet kurma idealini gerçekleştirmiş olan birçok millet veya toplum için ekonomik 
başarının peşinden koşmak kaçınılmazdır. Söz konusu ekonomik başarı ise sadece yurt içi ekonomik faaliyetlerle 
yeterli olabilecek bir hal olmadığından, durumun uluslararası boyutunda lazım olan girişimleri gerçekleştirmek 

için uluslararası örgütlerin vazgeçilmez rolü bulunmaktadır.28 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini 
ellerinde bulunduran 12 ülkenin (Angola, Libya, Nijerya, Cezayir, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Ekvador) oluşturduğu bir örgüttür.29 Gabon 1995 yılında üyeliğini sona 

erdirmiş, ancak temmuz 2016’da örgüte tekrar katılmıştır. Böylelikle örgütün üye sayısı 13 olmuştur.30 14 Eylül 
1960 tarihinde Bağdat’ta toplanan konferans neticesinde resmen kurulmuştur. Örgütün merkezi Viyana’dadır. 
1960’lı yıllarda petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin kurmuş olduğu bu örgütlenme temelde örgüte üye 
ülkelerin izledikleri petrol politikalarını düzene koyma ve birleştirmek suretiyle ihracatçılara güvenli, adil ve 
istikrarlı bir fiyat sağlamayı, ithalatçı ülkelere düzenli ve ekonomik petrol tedarik etmeyi ve de sektöre yatırım 

yapmış sermaye gruplarının çıkarlarını korumayı amaçlamıştır.31 Petrol üreten ülkelerin oluşturduğu bir kartel 
olarak OPEC, 1970’li yıllarda petrolü bir politik silah olarak kullanmıştır. sonraki dönemlerde ise üye ülkeler 
arasındaki politika farklılıkları sebebiyle örgüt sektör üzerindeki bu etkinliğini büyük oranda kaybetmiştir. Fakat, 

OPEC dünya petrol rezervleri ve petrol üretimindeki payı açısından sahip olduğu yeri korumaktadır.32 Petrol 
tüketicisi konumunda olan ülkeler ise yeni enerji üretim alanları ve yeni enerji kaynakları bulmaya girişmiştirler. 
Özellikle nükleer enerji ve doğalgaz bu bağlamda öne çıkmaktadır, fakat OPEC ülkelerinin doğalgaz konusunda 
bir avantaja sahip oldukları söylenemez. OPEC üyesi olan devletlerden İran, Cezayir, Katar gibi ülkeler önemli 
doğalgaz rezervlerine sahiptirler. Bununla birlikte doğal gaz rezervleri konusunda en büyük rezerv sahibi ve 
üretici konumundaki güç SSCB idi. SSCB’nin dağılmasından sonra ise farklı etkileyici gelişmeler yaşanmış ve 
Rusya’nın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi Orta Asya coğrafyasında yer alan ülkeler yeni 
üretim ve ihracat alanları olarak belirmişlerdir. Bunun dışında OPEC’i etkileyen bir başka olumsuz gelişme yeni 
petrol alanlarının gün yüzüne çıkması ve üretici ülkelerin dünya arenasında yer almasıydı. Norveç ve İngiltere 

Kuzey Denizi’ndeki kıta sahanlığı bölgelerinde önemli rezervler bulmuşlar ve üretimlerini artırmışlardır.33  

OPEC’in kuruluş yıllarında petrol fiyatları başlıca petrol şirketlerinin belirlediği afişe fiyat üzerinden 
belirlenmekteydi. Bu şirketler petrolünü çıkardıkları ülkelere varil başına belirli bir miktarda ödeme 
yapmaktaydılar. Şirketler tarafından tek taraflı olarak belirlenen bu ücretler petrol şirketleri tarafından ülkelere 
ödenmekteydi. Yapılan bu ödemeler ise başka gelirleri olmayan üretici bu ülkeler için ise hayati bir önem 
taşımaktaydı. Bu çerçevede değerlendirecek olursak OPEC’in öncelikli hedefi petrol şirketlerinin uygulayacağı 
yeni bir fiyat indirimi karşısında üretici ülkelerin gelirlerini koruma altına almaktır. OPEC kurucu antlaşmasının 2. 
maddesi örgütün ana amacını; “bireysel ve toplu olarak üye ülkelerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması için 

petrol politikalarının birleştirilmesi ve koordine edilmesi” şeklinde belirtmiştir.34 Dünya petrol fiyatlarının 
düşmesini önlemek, özel petrol şirketlerinden daha fazla gelir elde etmek ve üye ülkeler arasında üretim 
kotaları belirlemek OPEC’in amaçlarından sayılabilir. Kurulduğu tarihte 5 üyesi (İran, Irak, Kuveyt, Suudi 
Arabistan, Venezuela) olan OPEC, 12 üyeli bir kuruluş durumuna geldikten sonra dünya petrol fiyatlarının 

düşmesini önleyici bir strateji uygulamaya başlamıştır.35 Dünya rezervlerinin%75’ini elinde bulunduran OPEC 
ülkeleri petrol politikalarında ancak %40 oranında bir etkiye sahip bulunmaktadırlar. Suudi Arabistan her ne 

 
27 Çakmak, a.g.e., s.304. 

28 Mehmet Karagül, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2014, s.11. 

29 Uğur Özgöker, Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler, İstanbul, Der Yayınları, 2014, s.162. 

30 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm, (09.02.2017). 

31 Özgöker, a.g.e., s.162. 

32 Yardımcı, a.g.e., s.154. 

33 Mehmet Hasgüler-Mehmet B. Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler Tarihçe-Organlar-Belgeler-
Politikalar, İstanbul, Alfa Yayınları, 2012, s.392-393.  

34 İdris Demir, Uluslararası Petrol Politikaları, Piyasaları, Fiyatları, Bursa, Dora Yayıncılık, 2014, s.63. 

35 Rıdvan Karluk, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul, Beta Yayınları, 2014, s.636. 
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kadar petrol politikalarında göreceli olarak ABD’nin etki alanı dışında bulunuyorsa da ilk önce körfez ülkeleri 

olmak üzere OPEC ülkelerinin birçoğu petrolü bir silah olarak kullanmayı düşünmemektedirler.36 

 
Şekil 1. OPEC’in Dünya Ham Petrol Rezervlerindeki Payı 

Kaynak: OPEC Yıllık istatistik Bülteni 2016, http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm  

Son olarak OPEC’in petrol fiyat politikalarına baktığımızda “OPEC petrol sepeti” kavramı ile karşılaşmaktayız. Bu 
kavram 1 Ocak 1987’de uygulamaya alınmıştır. Sepet fiyatı örgüt üyelerinin o an için ürettiği petrol çeşitleri için 
belirlenen fiyatların ortak aritmetik endeksi olarak hesaplanmaktadır. OPEC üretimi arttırarak veya kısarak 

sepet fiyatını üst ve alt limiti arasında tutmaya çalışmaktadır.37 OPEC petrol sepeti OPEC üyeleri tarafından 
üretilen petrol karışımının ortalama fiyatını göstermektedir. Bu petrol karışımlarının bazıları şöyledir: 
Cezayir’den Sahra karışımı, Irak’tan Basra Işığı, Suudi Arabistan’dan Arap Işığı, Angola’dan Ayçiçeği gibi. OPEC 
petrol üretiminin artış ve azalış değişimini kontrol etmeye çalışmaktadır. OPEC petrol sepeti dünya üzerinde 
bulunan ham petrol fiyatlarının karşılaştırılmasında oldukça önemlidir. Küresel petrol pazarında çok fazla kriter 

olmasından dolayı petrol için de çok fazla sınıflandırma olması kaçınılmazdır.38  

5. Sonuç 

 20. yüzyıldan itibaren hem siyasi hem ekonomik geçmişe baktığımızda petrolün ne kadar önemli bir 
etken olduğunu söylemek mümkündür. Petrolün uluslararası sistemde, uluslararası politikalarda ve devletlerin 
birbiri ile olan güç mücadelelerinde etkin rol oynadığını da görmekteyiz. Özellikle petrol rezervleri bakımından 
zengin olan Ortadoğu bölgesi ve bu bölgede yer alan petrol zengini olan ülkeler tüm dünyanın dikkatini bu 
bölgeye çekmiştir. Böyle bir ortamda da bölge üzerinde güç mücadelelerini yaşanmaması olanak dışıdır. Dünya 
petrol piyasalarında kartelleşme eğilimleri sürekli bulunmaktadır. Dev uluslararası şirketler kurdukları karteller 
vasıtasıyla üretim yaptıkları her ülke ile pazarlıklar ve antlaşmalar yapmakta ve her bir ülkeye çok kolay baskı 
uygulayabilmektedirler. Böyle bir ortamda kurulan OPEC ise bu şirketlere karşı bir kartel görünümündedir. Üye 
ülkelerin çıkarlarının korunması, petrol politikalarının birleştirilmesi ve koordine edilmesi için kurulan OPEC, 
uluslararası ekonomik bir örgüt olarak günümüzde etkin faaliyet göstermekte ve petrol piyasalarında söz sahibi 
konumunu korumaktadır.  

 

 

 
36 Vedat Gürbüz, “Petrol, Petrol Politikaları ve Ortadoğu: Global Politikaların Bölgesel Yansımaları ve Irak Savaşı”, Avrasya 

Dosyası, Cilt 9, Sayı 1, 2003, s.137. 

37 https://tr.sputniknews.com/infografik/201602051020681426-OPEC-petrol-Iran-Irak-Suudi-Arabistan/, (09.02.2017). 

38 http://www.iktisadi.org/aylik-ortalama-ham-petrol-fiyatlari-agustos-2015-2016.html, (09.02.2017). 
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Abstract: Turkish foreign policy-makers, at the initial point, established good neighborhood relations with Assad of Syria 
and offered him to open up the ways to democracy when the opponent people organized peaceful meetings against the 
existing government as a result of waving with Arab Spring. Later on, Assad persisted to preserve status quo and pointed 
the gun against the innocent Syrian people in order to settle the uprisings even though he promised to take the necessary 
precautions to transit a democratic regime. In response to this negative attitude, Turkey cut off all relations with him and 
organized a moderate opponent group called as Syrian National Council (SNC) for the sake of shaping the future Syria with 
multi-cultural, multi-ethnic, and multi-religious peculiarities. Nevertheless, unexpectedly, the USA didn’t intervene the 
region and followed a policy which is contrary to Turkey and constituted a gap which will be later filled by Iran and Russia. 
During this turmoil, Turkey offered a “security heaven” and “no-fly zone” as the shelter for the refuges and buffer zone 
between ISIL and PKK-supported terrorist organization called as YPG and Arabic and Kurdish local inhabitants in line with 
her frontiers. Turkey didn’t have confidence in insincere struggle of international community over ISIL and developed an 
individual policy and attitude over the region. This policy orientation led to the confrontation with USA and other leading 
figures in implementation process by establishing a new coalition with Qatar and Saudi Arabia.  Moreover, Turkey 
permitted more than three million Syrian refuges to cross the border and arranged them accommodation and subsistence 
for years. In this context, Turkey’s position against the Syrian crisis and the policies that will probably implemented in 
futuristic perspectives with its socio-economic and cultural perspectives are analyzed in this paper. 

Key words: Syria, Foreign Policy, The Arab Spring, Middle-East. 

Arap Kalkışması Sonrasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politika Yönelimi 

Özet: Türk dış politika yapıcıları, İlk aşamada Esad Suriye’si ile iyi komşuluk ilişkileri kurdu ve Arap Baharı'yla sarsma sonucu 
muhalefet halkı mevcut hükümete karşı barışçı toplantılar düzenlediğinde Esad’a demokrasi yollarını açmasını önerdi. Daha 
sonra Esad, statükoyu korumak için ısrarcı davrandıktan sonra, demokratik bir rejime geçmek için gerekli tedbirleri almakla 
birlikte ayaklanmaları bastırmak için silahı masum Suriye halkına karşı çevirdi. Bu olumsuz tutuma tepki olarak Türkiye, 
Suriye'yi çok kültürlü, çok ırklı ve çok dinsel özelliklerle şekillendirme uğruna Suriye Ulusal Konseyi (SNC) olarak adlandırılan 
ılımlı bir muhalif grubu örgütledi ve Esad ile olan tüm ilişkilerini kesti. Bununla birlikte, beklenmedik bir şekilde ABD, bölgeye 
müdahale etmedi ve Türkiye'ye aykırı bir politika izledi ve daha sonra İran ve Rusya tarafından doldurulacak bir boşluk 
oluşturdu. Bu karışıklık sırasında Türkiye, sınırları doğrultusunda İŞİD, PKK destekli terör örgütü YPG ve Arapça ve Kürt yerel 
sakinleri arasındaki sığınak ve tampon bölgenin barınağı olarak bir "güvenli bölge" ve "uçuşa yasak bölge" teklif etti. Türkiye, 
İŞİD üzerinde uluslararası toplumun samimi olmayan mücadelesine güvenmedi ve bölgede bireysel bir politika ve tutum 
geliştirdi. Bu politika yönelimi, Katar ve Suudi Arabistan ile yeni bir koalisyon kurarak ABD ve uygulamanın diğer önde gelen 
isimleriyle çatışmaya yol açtı. Üstelik Türkiye, sınırı boyunca üç milyondan fazla Suriyeli mülteciye izin verdi ve yıllarca 
kendilerine konaklama ve geçim imkânı sağladı. Bu bağlamda, bu çalışmada Suriye krizine karşı Türkiye'nin konumu ve 
sosyo-ekonomik ve kültürel perspektifleri ile fütüristik perspektif içerisinde uygulayacağı muhtemel politikalar 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Dış Politika, Arap Baharı, Ortadoğu. 

1. Introduction 

As to respect the long relationship with Syria, Turkish leaders did their best to convince Assad to transits power 
and to establish democracy. Prime minister Erdogan send his special envoy minister of foreign affairs to 
Damascus and he took a stern message from the prime minister in order to put an end to the oppression on 
the civilians. The message from the Damascus was negative and PM Erdogan has decided to cut off all the 
relationships with the Syrian government. The embassy was closed in March, 26 2012 and recalled the counsel 
general who was in Aleppo on July 23. The PM has started his announcement to Assad to step down and the 
tone of the messages was harsh and forceful. The Turkish government has cut down all the relationships 
between its former friend (Yakış, 2014). 

With BinaliYıldırım’s Prime Minister Age, Turkey’s policy on Middle East has changed perceptibly when 
compared to former prime minister’s and president’s foreign policies. Especially after coup attempt that 
happened on 15th of July, Turkey headed to decrease the number of problems with her neighbours, which is 
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supported by the statement of Yıldırım; “It is our greatest and irrevocable goal, developing good relations with 
Syria and Iraq, and all our neighbours that surround the Mediterranean and the Black Sea”. 

Turkey and Syria shares a common border; various historical and geographical links also tie the two countries 
together.  Before the Arab Uprising, Turkey had good relations with Syria. Ankara even assisted the Assad 
government escape international isolation (Syria and Turkey - A History of a Complex Relationship, 2015).  In 
addition, Turkey paved the way for Assad to visit France in 2005 and brokered peace talks between Israel and 
Syria in 2008 (Manfreda). 

Turkey and Syria held joint military maneuvers in 2009. In the same year, both countries announced they will 
make steps toward cooperation in defense sector (Manfreda). Also, in September 2009, Syrian foreign minister 
Walid al-Mouallim and his Turkish counterpart AhmetDavutoglu signed an agreement that abolished visa 
requirements between the two countries (Phillips, 2011). This, along with other agreements to allow free 
trade, enabled goods and people to pass freely over the borders that had been peppered with landmines and 
barbed wire about a decade earlier. 

Turkey and Syria enjoyed good relations until the crisis broke out on March 15, 2011 (Yakış, 2014). Basically, 
Turkish foreign policy makers were good with Assad regime. However, when Syria started to have forces on 
Syrian people, their relations turned sour. According to Foreign Minister AhmetDavutoğlu, the process of 
political change was irreversible and inevitable. He claimed that: “in this process, the place of Turkey is with the 
peoples of the region. Turkey will stand side by side with the peoples, their legitimate aspirations and work 
tirelessly for the realization of these aspirations in a stable and peaceful fashion” (Davutoğlu, 2011). This article 
will look at the Turkey & Syria relations after Arab Uprising. It will also discuss the role of USA and Russia in 
Turkey & Syria relations. 

2. Response of Turkey to Syria Crisis and Syria Reaction 

Turkey’s relationship with Syria has always been unstable throughout the recent past. First of all there had 
always been a conflict between Syria and Turkey because of Hatay. After Second World War Syria claimed that 
Hatay is the land of Syria in spite of the National Pact in 1920. Another conflict between two countries was the 
case of dams that built in Turkey. Syria was in the idea that these dams were limiting the flow. Moreover 
Bashar Assad’s father was supporting PKK against Turkey. With Adana agreement on October 20, 1998 both 
countries agreed that Hatay is within the borders of Turkey and Turkey and Syria relations had a turning point 
with this agreement. After Bashar Assad came into power, both countries increased mutual agreements and 
visits to each other. Many agreements, including Free Trade Agreement in 2007, had been signed between two 
countries till March 2011 when protests against government arouse in Syria. 

The Turkish government has moved into the problem gradually. At first, Turkish policy was to attempt to 
persuade Assad regime to initiate the needed reforms. Syria did not heed the Turkey call to have necessarily 
reforms. Instead, the regime continued to cruelly suppress the revolt. Consequently, Turkey’s policy slowly 
shifted to the backing of the opposition (Benli, 2013). The Turkish government has started the thing with 
innocent or humanitarian and political support to the activities against the Syrian government. The first move 
was an extended protection for the members of the opposition members, then the Turkish government has 
moved forward by offering the members a venue for a meeting in Antalya and several opposition parties took 
part in the meeting which took place during June 1-2 ,2011. It was called as “Transition in Syria 
Conference”(Yakış, 2014). 

The relationships were broken and the Turkish government has become an arch enemy of the Syrian regime. 
The Arab Spring has become the reason for the breach and the Turkey has decided to intensify the involvement 
in the Syrian crisis. The Free Syrian Army was established in 2011 and according to one of the Israeli insider’s 
newsletter (FuatKeyman, 2016).  

Prime Minister Erdogan became the first foreign leader to publicly denounce Assad’s leadership.  Erdogan said 
that he was becoming impatient with Bashar al-Assad's "savagery".   In 2011, AhmetDavutoğlu, Turkey foreign 
minister announced that his country had completely suspended all agreements and trade relations between 
Turkey and Syria (Sherzai, 2012). In March 2012, Turkey closed its embassy in Damascus (The Telegraph, 2012). 
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In October 2012, Turkish soldiers attacked Syrian forces, after a Syrian shell killed at least five people. Turkish 
national assembly agreed to send troops to Syria (The Guardian, 2012). The Turkish government said it was not 
trying to seek confrontation but trying to protect its citizens from any further strikes. Turkish Prime Minister 
Erdogan said that Turkey was capable of protecting its borders and citizens and nobody should test that. He 
described Syrian attack as a provocation (Dombey, 2012). He also added that his country was not interested in 
war, but it was not far from it. 

In October 2012, Syrian Air Airbus A320 was intercepted from Moscow to Damascus was intercepted by Turkish 
Air Force F-16s after it was suspected of carrying Russian-made arms, in Turkish airspace (Barnard, 2016). The 
Syrian passenger plane was forced to make an emergency landing at Esenboğa International Airport. Inspectors 
seized what was described as missile parts and allowed the pane to continue with its journey after several 
hours. The authorities in Turkey declined to specify the types weapons that had been found. 

In February 2015, almost 600 Turkish troops in 57 armored vehicles and 39 tanks entered Syria to vacate the 
38-man Turkish military defense force safeguarding the Suleyman Shah tomb (Agence France-Presse, 2015). 
They moved the Suleyman Shah’s remains to a different place because of a supposed attack threat of ISIL. 
Ankara did not seek permission from Damascus to carry out the operation. The Syrian Foreign Ministry 
criticized the action, saying that Turkey had committed an act of blatant aggression on Syrian territory (Grimm, 
2015) 

In May last year, Turkish government said that it had shot down a Syrian plane that had infringed Turkish 
airspace rules (Reuters, 2015). However, Syria said it was it was a remotely controlled surveillance drone. An 
eye witnessed in Hatay province, an areas the border Syria, reported seeing an airplane fired upon by jets. 

Turkey and the USA have decided to offer 20 T-62 tanks to fight against the government forces in Syria. It was 
funded by Qatar and sent to Syria through a Turkish harbor of Iskenderun. In one of its news release BBC 
announced that in August 2014, the military training for the individuals who wanted to join Free Syrian Army 
was given by Turkish instructors in one of the camp that was restricted to media. In case of such incident, 
Turkish government denied its allegation and mentioned that its borders are not used by militants. But the 
Turkish government moved deeper into the crisis by giving an opportunity for the opposition to have an 
establishment in Istanbul city in 2011. It is an umbrella organization and named as Syrian National Council. It is 
a coalition of anti-government parties who were trying to get into one group in order to represent the 
opposition of Syria. It is the Syrian National Coalition, which is considered as the authentic and legal 
representatives of the Syrian nation (FuatKeyman, 2016). According to these facts, it is clearly understood that 
Turkey has changed its former policies with Syrian government. 

Nowadays, Turkish foreign policy about Syria seems to be shaped in accordance with the manners of countries 
that are fighting against ISIL in Syria like USA and Russia. Turkey’s involvement in this area by military force 
associates with the idea that Turkey wants to be a part of the decision maker mechanism and in this respect 
Turkey will balance between Arab world, USA, Russia, Israel and Syria. While doing that Turkey must clarify and 
show that, Turkey is in a de facto war against ISIL and to clear the area, especially Turkish border. Of course in 
this process Turkey must convince its allies that other ethnic groups like PKK and YPG are also terrorist groups 
which will be always a threat risk to the nations of the region especially to Turkey. 

In addition to all these we have to make it clear that Turkey is not against the existence of Syria but Assad 
regime and its supporters which lead to the death of innocent people in Syria. This idea is also supported by the 
statement of an official by Turkish side as “There is a distinction between Syria and Bashar al-Assad. We hope, 
at some point, relations between Turkey and Syria will get back to normal. That’s all it is”. 

3. The relationship of the Turkey with the USA During Syria Crisis 

The United States had been advocating for military action against Assad regime in Syria for a long time. In fact, 
attempting to manage the complicated and difficult transition from autocratic to democratic regimes in the 
Middle East has been the main theme in the Washington-Ankara relationship. Assad was seen by both Ankara 
and Washington as a leader to fall. However, at the beginning of the decade the Turkish government did not 
have closer ties with the USA on the Syrian conflict. It was seemed that the gap between two countries was 
widening, as a result of diverse global political agenda and local politics.  After considering the unrest in the 
Middle East and the activities of the organizations such as ISIL, the president Obama and Prime Minister 
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Erdogan decided to work together. When they have discovered the intensity of the fraction of Syria and the 
Arab uprising, Turkish prime minster wanted to have active involvement of the USA in the conflict(Herd, 2011). 

The two countries supported increasing pressure of opposition, though it has decided to take arms. The 
expected goal was not easy, as the Iran and Russia decided to support the Assad government. The conflict 
continued without a quick resolution and it was not expected by the both leaders. The Turkish prime minister 
wanted to have a global operation with extensive engagement of the USA in order to find a military solution, 
but Obama was not ready for that option. Obama was aware of the public opinion and economic crisis that he 
has to face, if he would take such decision. He had enough experiences from Afghanistan and Iraq and he was 
not ready for a military intervention, as Erdogan wanted to do. On May 16 2013 the US president gave this 
unwelcome message to the Turkish prime minister at the dinner of the White House (FuatKeyman, 2016). 

At the heart of the Turkish-US cooperation was the implementation of what is often referred to as ‘Turkish 
Model’, aimed at encouraging leaders to seek power via the ballot box (Hinnebusch&Tür, 2013). 

The US president was not ready to take any offensive and it wanted to get away but Turkey was not, it was not 
ready to change its adverse policy against Syria and decided to support the opposition with the support of the 
Qatar and recently with the help of Saudi Arabia. Erdogan has to consider the escalating cost of the 2 million 
Syrian refugees and the growing accusation of planning for the outset of Assad. The western countries accused 
Erdogan for letting the extremist to cross the border, but he denied that it was a fear inculcated by the West 
and the failure of the West to move against the atrocities of Assad (Aliriza, 2016). 

The situation has led to a meeting of the two leaders again during the NATO summit in 2014 and ISIL was able 
to gain a considerable success in both Syrian and Iraq sectors. Washington has become afraid of the growing 
situation and decides to initiate air attacks on ISIL targets in both Syria and Iraq. The US government moved 
another step forward by offering military support to Syrian Kurdish Democratic Union Party (PYD), as it has 
fought against ISIL on Kobani front, but Erdogan was not happy, because the most of the fighters of that faction 
is consisted of fighters of Kurdistan Worker’s party (PKK). The PKK is recognized as a terrorist group by both 
countries (Noi, 2012). 

4. The relationship of the Turkey with the Russia During Syria Crisis  

The Turkey had to face the confusion, as Moscow has stepped into the scene by bombing enemy positions for 
the support of Assad. This situation has directly impacted on the plan of the USA and the Turkey. The USA and 
Russian foreign minsters were asked to form a formula to solve the Syrian conflict, though Obama did not like 
to give Assad a chance in the future. The situation created Turkey and Russia against each other and even Putin 
accused that some G 20 members are supporting the ISIL (Hayward, 2015).  

The relationship was harmed severely when Turkish air forcesshot down one of the Russian aircraft. It has 
escalated the complaints of the Syria and the Russian president was more than angry. The accusation for 
Turkish alleged support for the ISIL was highlight and Putin complained that the Erdogan authority is 
responsible for illegal oil trade with the ISIL (Nazemroaya, 2015). The Russian air force increased bombing of 
the Turkey backed military outfits and intensified the Syrian air space and installed anti aircraft missals in the 
Turkey Syria boarder. 

Obama was careful at the process of handling the issue of shooting down the aircraft. He agreed with the idea 
of protecting the air space by the Turkish air force and blamed Russia for operating near Turkish border 
bombing opposition groups backed by the Turkey and its allies (Foxnews, 2015). In the meantime, the US 
president advised both countries to find a strategy to defuse the intensity of the situation in the diplomatic 
approach. 

5. Conclusion 

The relations between Turkey and Syria have been bitter since the Arab Uprising. Although both the US and 
Turkey disapprove Assad government, their relations in Syria have been deteriorating. The US forces in Syria 
are allied with the YPG but Turkey considers them as "terrorists". On the other hand, Russia supports the Assad 
government. Consequently, it has been helping Assad to fight all the rebels in Syria. The warm bilateral 
relations became strained after Turkey shot down Russian Air Force Su-24. After Turkish President Apology to 
Russia, the relations between the two nations are improving.  Despite, Russia and Turkey still disagrees in their 
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approach to the Syrian crisis. Turkey still supports rebels that are hostile to Russia, including Syrian opposition 
forces that Moscow considers to be terrorist.The stand of the Turkey on Syria has changed after Ergodan has 
decided to reconsider his activities against Russia. The situation of the Syria is not stable yet but Turkey will be 
able to practice more flexible relationship with Syria. 
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Özet: Son yıllarda dünyada yaşanan muhasebe skandalları ve krizler (Enron, Worldcom vb.), ülkeleri yeni yasa ve 
düzenlemeler yapmaya itmiştir. Doğal olarak, yapılan bu yasa ve düzenlemeler işletmeleri etkilemektedir. Yaşanan yeni 
gelişmelerle birlikte kontrol faaliyetlerinin işletmeler açısından önemi artmıştır. Turizm işletmeleri arasında yer alan ve 
insanların başta konaklama olmak üzere yeme-içme, eğlence ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayan konaklama işletmeleri 
içinde kontrol faaliyetleri önemli hale gelmiştir. Konaklama işletmelerinin kendine özgü yapıları ve faaliyetlerinden dolayı 
hata ve hile olasılıkları, varlıkların korunması gerekliliği fazladır. Bu nedenle, konaklama işletmelerinde etkin bir iç kontrol 
sisteminin kurulması önemlidir. Bu çalışmada, anket yöntemi kullanılarak, Malatya ilinde yer alan turizm işletmesi belgeli ve 
belediye belgeliotel işletmelerininiç kontrol sistemi uygulama düzeyleri, iç kontrol sisteminin etkinliği ve çalışanların iç 
kontrol sistemine yönelik düşünceleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Konaklama İşletmeleri, Kontrol, İç Kontrol Sistemi. 

The Opinions of The Employees Regarding The Internal Control System in The 
Hospitality Enterprises: The Case of Malatya 

Abstract: In recent years, accounting scandals and crises (Enron, Worldcom, etc.) in the world have forced countries to 
make new laws and regulations. These laws and regulations naturally affects the enterprises. With new developments, the 
importance of control activities has increased in terms of businesses. Hospitality businesses which are among the tourism 
enterprises, supply with especially accomodation, food and bevarage, entertainment and other social needs of people. 
Control activities also have become important in these hospitality businesses. Due to the unique structures and activities of 
the hospitality businesses, the possibilities of mistakes and cheats and the protection of the assets are more necessary. For 
this reason, it is important to establish an effective internal control system in hospitality enterprises. In this study, by using 
the questionnaire method, the level of application of internal control system, the effectiveness of internal control system 
and thoughts of employees about internal control system of tourism enterprises having tourism operation license and 
municipal certificate in Malatya are examined 

KeyWords: Hospitality Business, Control, Internal ControlSystem. 

1. Giriş 

İşletmeler, büyüklükleri, bulundukları sektör, faaliyet alanları ve organizasyon yapıları birbirinden farklı olsa bile 
temel olarak kâr elde etmek, toplumsal yarar sağlamak gibi belirli amaçları gerçekleştirmek için 
kurulmaktadırlar. Günümüz rekabet ortamında, işletmelerin amaçlarına ulaşması ve varlığını devam 
ettirebilmesi, işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesine ve yönetim fonksiyonları 
yardımı ile faaliyetlerin değerlendirilerek iyileştirilmesine bağlıdır. Bu noktada işletmeler, yönetim 
fonksiyonlarından birisi olan kontrol fonksiyonu ile işletmenin planlanan amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını 
değerlendirmektedir. 

Günümüzün değişen ekonomik, teknolojik ve diğer koşullarıyla birlikte, işletmelerde kontrol fonksiyonunun 
yerini iç kontrol sistemi almıştır. İç kontrol sisteminin kontrol fonksiyonunun yerini almasında işletmelerin 
büyümesi, işletme yönetiminin işletmeyi doğrudan kontrol etme olanağını ortadan kaldırması da etkili 
olmaktadır. İşletmelerin büyümesi ile işletme faaliyetleri karmaşık hale gelmiş, varlıkların korunması, geleceğe 
yönelik doğru kararlar alınabilmesi, işletme politika ve amaçlarının değerlendirilebilmesi gibi konular işletme 
yönetimini iç kontrol sistemi kurmaya yönlendirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, iç kontrol sisteminin işletmeler 
açısından önemini arttırmıştır. 

Turizm işletmeleri arasında yer alan, temel olarak turistlerin konaklama, yeme-içme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını 
karşılayan konaklama işletmeleri için, iç kontrol sisteminin daha önemli olduğu düşünülmektedir. Konaklama 
işletmelerinde iç kontrol sistemini diğer işletmelerden daha önemli kılan birçok neden vardır. Konaklama 
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işletmelerinin, bir hizmet üretim işletmesi olması, yılın her günü ve günün her saati hizmet veriyor olması, emek 
yoğun yapıya sahip olması, birim değeri yüksek ve insanların günlük hayatta kullanabileceği ürünlerin satışının 
yapılması ve birçok bölümden para girişlerinin yapılması gibi nedenler iç kontrol sistemini daha önemli hale 
getirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Malatya ilinde yer alan turizm işletmesi belgeli ve belediye belgeli otel 
işletmelerinde iç kontrol sisteminin etkinliği incelenmiştir. 

2. İç Kontrol Sistemi 

Kontrol, kısaca planlanan bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının araştırılmasıdır (Türedi, 2008: 7). İşletme açısından, 
bir işletmenin belirlediği amaçlara ve hedeflere ulaşmasını sağlayan politikalara, uygulamalara ve önlemlere 
kontroller adı verilmektedir (Baskıcı, 2015: 166). Kontrol kavramı işletmeler açısından planlama fonksiyonuyla 
bağlantılı ve diğer fonksiyonları içine alarak onların başarısını ölçmeye yarayan (Atmaca ve Yılmaz, 2011: 18), 
yönetimin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Diğer yönetim fonksiyonları açısından kontrol, faaliyet 
sonuçlarını tespit ederek planlama, örgütleme, yürütme ve koordinasyon fonksiyonlarının neyi, nasıl ve hangi 
ölçüde gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Kontrol faaliyetlerinin temel amacı hataları tespit etmek ve 
düzeltici önlemler alarak yeniden ortaya çıkmasını engellemektir. Bu yönüyle kontrol, yönetimin işletmede 
yürütülen ve tamamlanan işleri değerlendirme ve düzeltme faaliyetidir (İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 97). 

İşletme amaçlarına ulaşılması ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi, 
geleceğe ait belirsizlikleri ve riskleri yönetmek için işletme tarafından alınan önlemlerin tümü kontrol 
kapsamına girmektedir (Acar ve Akçakanat, 2012: 3). Bununla birlikte kontroller, faaliyetlerin tümünü 
kapsamaktadır ve işletmenin tüm faaliyetlerine ve yapılarına yayılmışlardır. Yaşanan ekonomik ve teknolojik 
gelişmeler, ekonomik sınırların ortadan kalkması, küreselleşen dünya, rekabetin artması, işletmelerin gelişmesi 
ve büyümesi ile birlikte kontrol kavramı da gelişmiştir. Kontrol sürecinin yerini finansal, yönetimsel ve yasal 
kontrollerin hepsini kapsayan bir iç kontrol anlayışı almıştır (Bakkal ve Kasımoğlu, 2012). Yönetimin bir 
fonksiyonu olan kontrollerin oluşturduğu bu yapıya ise iç kontrol sistemi adı verilmektedir. 

İç kontrol, işletmenin amaçlarını elde etmesinde yönetime kabul edilebilir bir garanti sağlamak amacıyla, 
işletme yönetimi tarafından oluşturulan politika ve prosedürlerden oluşan bir sistemdir (Selimoğlu vd., 2011: 
90). Genel olarak iç kontrol sistemi, bir işletmede her şeyin gerektiği gibi çalıştığına dair makul bir güvence 
sağlamak için yönetimin aldığı tüm önlemlerden oluşmaktadır (Duncan vd., 1999; 144). Bu bakımdan iç kontrol, 
işletme faaliyet süreçlerinin ve iş akışlarının içerisine yerleştirilen, kişilerden etkilenen ve kişileri etkileyen, 
işletmenin hedeflerine ulaşmasında kullanılan bir araçtır (İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 98). İç kontrol, işletmede 
kullanılan finansal raporlama, bütçeleme, denetim komitesi, dış denetim gibi işletme problemlerini çözmek için 
kullanılan mekanizmalardan biridir (Morris, 2011: 130). Bunların yanında yapılan ulusal ve uluslararası 
çalışmalarla iç kontrol sisteminin birçok tanımı yapılmıştır. 

Treadway Komisyonu’nun Sponsor Organizasyonlar Komitesine (COSO Raporu) göre iç kontrol, bir işletmenin 
yönetim kurulu, yönetimi ve diğer çalışanları yoluyla gerçekleştirilen, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve 
verimliliği, finansal raporların güvenilirliği, yasa ve diğer düzenlemelere uyum hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle 
ilgili olarak, işletme yönetimine kabul edilebilir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan ve yürütülen bir süreçtir 
(COSO, 1992: 1 Akt.Bowrin, 2004: 121; Duncan vd., 1999: 143-144; Herremans, 1997: 60; Rubino ve Vitolla, 
2014: 743; Morris, 2011: 131; Rae ve Subramaniam, 2008: 104-105). Uluslararası Muhasebe Uzmanları 
Federasyonuna (International Federation of Accountant-IFAC) göre iç kontrol sistemi, işletme varlıklarının 
korunması, hataların ve yolsuzlukların bulunması ve önlenmesi, muhasebe verilerinin doğruluğunun, 
güvenilirliğinin ve zamanında hazırlanmasının sağlanması ile işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına 
uygunluğunun sağlanması amaçlarına ulaşmak için işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde 
yürütülmesine yardımcı olan, işletme yönetimi tarafından kabul edilmiş politikalar ve prosedürlerdir (Aktürk ve 
Kılıç, 2015: 6567; Gönen ve Ergun, 2008: 187; Kiracı, 2003: 74). 

Görüldüğü gibi iç kontrol sistemi kavramı konusunda, farklı uluslararası kuruluşlar tarafından benzer tanımlar 
yapılmaktadır. Bununla birlikte iç kontrol, bir işletmenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yaptığı tüm 
planlarını, politikalarını, finansal ve finansal olmayan faaliyetlerini ve işlemlerini kapsayan, birleştiren ve 
bütünleştiren bir sistemdir (Acar ve Akçakanat, 2012: 3). Yapılan tanımlar kapsamında iç kontrolün temel 
özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Uçma Uysal, 2015: 59-60; Akbulut, 2012: 177): 

➢ İç kontrol bir süreçtir, 

➢ İç kontrol işletme faaliyetlerinin sürekli olarak uygulanan bir parçasıdır, 
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➢ İç kontrol sistemi bir amaç değildir, hedeflere ulaşmada kullanılan bir araçtır, 

➢ İç kontrol çalışanlar tarafından hayata geçirilir, çalışanlardan etkilenir ve çalışanları etkiler, 

➢ İç kontrol, işletme yönetimine kesin bir güvence vermez, sadece makul bir güvence verebilir, 

➢ Her işletmenin kullanabileceği tek tip bir iç kontrol sistemi yoktur, iç kontrol sistemi işletmelerin 
yapısına uygun hale getirilebilir. 

İç kontrol sisteminin unsurları, bir işletmede iç kontrol sisteminin yeterli düzeyde var olduğunu gösteren, iç 
kontrol sisteminin etkinliğini belirleyen bileşenlerdir. İç kontrol sisteminin çerçevesini belirleyen COSO 
(TheCommittee on SponsoringOrganizations)’ya göre iç kontrol sisteminin bileşenleri şunlardır (Alridge ve 
Colbert, 1994: 21-22; Bowrin, 2004: 125; Rubino ve Vitolla, 2014: 743); 

➢ Kontrol Çevresi/Ortamı 

➢ Risk Belirleme/Değerlendirme 

➢ Bilgi ve İletişim 

➢ Kontrol Prosedürleri/Faaliyetleri 

➢ İzleme/Gözetim 

Bir işletmenin iç kontrol sisteminin başlıca hedefleri, işletme yönetimine, finansal bilgilerin doğru ve güvenilir 
olduğu, işletmenin politika, plan, prosedür, kanun, yönetmelik ve sözleşmelere uymakta olduğu, işletme 
varlıklarının, kayıp ve hırsızlığa karşı korunmakta, kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına; 
işletmenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşılabileceğine dair makul bir güvence sağlamaktır (Fadzil vd., 2005: 
848). Tüm dünyadaki standart belirleme organlarınca ve düzenleyicilerince, etkin bir iç kontrol sisteminin 
yöneticilere, yönetimin temel amaçlarının başarılabileceği konusunda makul bir güvence sağladığı kabul 
edilmektedir (Al-Thuneibat vd., 2013: 196-197). 

Bir işletmede iç kontrol sistemi, öncelikle finansal tabloların güvenilirliğini ve anlaşılır olmasını hedeflemekte, 
mali riskleri ve muhasebe risklerini azaltmak; bunlardan kaçınmak ve bunları yönetmek amacıyla kurulmaktadır. 
Bu nedenle, iç kontrol sistemini kurmak isteyen işletme sahipleri veya işletme yönetimi, ilk olarak işletmenin 
karşılaşabileceği finansal riskleri ve muhasebe risklerini tespit etmelidir. Sonra bu risklerden kaçınmak için veya 
risklerin gerçekleşme olasılığını asgari düzeyde tutmak için politikalar ve uygulamalar belirlenmeli ve gerekli 
personele iletilerek, personel bilgilendirilmelidir (Kepekçi, 2004: 70; Türedi, 2008: 8). Bu doğrultuda iç kontrol 
sisteminin, olası hata ve riskleri azalttığı ve iç kontrol sisteminin kalitesi ile finansal bilgilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Yani iç kontrol yapısının etkinliği arttıkça, işletme 
bilgilerinin güvenilirliği artmakta, denetim ve hata riski azalmaktadır (Aksoy, 2005: 150). 

Bir işletmenin başlangıçta belirlediği amaç ve hedeflere ulaşma derecesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğini 
göstermektedir (Ömürbek ve Altay, 2011: 381-382).Bir işletmede etkin bir iç kontrol yapısının bulunması, 
işletmede varlıkların yanlış kullanım ve kaybolma riskinin azalmasını, finansal tabloların güvenilirliğinin rasyonel 
olarak sağlanmasını, kurallara ve yönetmeliklere saygı duyulmasını (Salehi vd., 2013: 46) ve işletme içerisinde 
güvenilir bilgi akışını sağlayarak üst yönetimin doğru kararlar vermesini sağlamaktadır (Ömürbek ve Altay, 2011: 
400). Bununla birlikte, bir işletmenin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması, paydaşlar ve diğer ilgili taraflar 
açısından işletmenin daha güvenilir olarak algılanmasını sağlamaktadır. 

3. İç kontrol Sisteminin Amaçları 

Yönetim, etkili bir iç kontrol sistemi kurarken üç kapsamlı hedefe sahiptir. Birincisi, yönetim yatırımcılar, 
alacaklılar ve diğer kullanıcılar için mali tablolar hazırlamaktan sorumludur. Finansal raporlamanın, finansal 
tabloların güvenilirliği yönetim açısından iç kontrol sistemi kurmasının birinci ve temel amacıdır. İkinci olarak 
işletme hedeflerini optimize etmek için kaynakların etkin kullanılması gerekmektedir. Kontrollerle 
operasyonların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İşletmeler, son olarak işletme 
faaliyetlerinin yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için iç kontrol sistemi kurmaktadırlar (Al-
Thuneibat vd., 2013: 197). Bununla birlikte işletmeler açısından iç kontrol sisteminin amaçları daha düzenli bir 
şekilde ifade edilebilir. İşletme yönetimine, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda uygun düzeyde 
teminat vermeyi amaçlayan bir süreç olan iç kontrol sistemi genel (esas) amaçları ve özel amaçları olmak üzere 
iki tür amaca sahiptir. İç kontrol sisteminin özel amaçları; yetkilendirme, gerçeklik, bütünlük/tamlık, kayıtsal 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

554 
 

doğruluk, sınıflandırma, zamanlılık ve sorumluluktur (Ömürbek ve Altay, 2011: 382).İç kontrol sisteminin esas 
amaçları ise (Kiracı, 2003: 75; Ömürbek ve Altay, 2011: 381-382; Uyar, 2010: 45); 

➢ İşletmenin sahip olduğu varlıkların ve kaynakların korunması, 

➢ Muhasebe bilgilerinin doğruluğunun, güvenilirliğinin ve zamanında hazırlanmasının sağlanması, 

➢ İşletme faaliyetlerinin etkinliğinin, verimliliğinin sağlanması ve bu etkinliğin, verimliliğin arttırılması, 

➢ İşletme faaliyetlerinin işletme planlarına, politikalarına, prosedürlere; mevcut yasalara ve 
düzenlemelere uygunluğunun sağlanması, 

➢ İşletme kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması, hata, hile, israf ve kötü 
yönetime karşı kaynakların korunması, 

➢ Yönetimin belirlediği hedeflere ve amaçlara ulaşılmasının sağlanması, 

➢ İşletmenin hedefleriyle uyumlu kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin sunulması, 

➢ Kararların doğru alınmasına yardımcı olmak amacıyla zamanlı, düzenli ve güvenilir raporların ve 
bilgilerin üretilmesidir. 

4. Literatür İncelemesi 

Konaklama işletmeleri, insanların çeşitli nedenlerden dolayı seyahatleri ile birlikte başlayan ve insanların temel 
olarak konaklama, konaklama ile birlikte yeme-içme, dinlenme, eğlenme ihtiyaçlarını karşılayan, belirli 
standartlara sahip işletmelerdir. Turistlerin seyahat ettikleri şehir ve ülkelerdeki konaklama ve yiyecek-içecek, 
kısmen eğlence ve diğer bazı sosyal gereksinimlerini gidermek içi turistik mal ve hizmetleri belli ücretler 
karşılığında hazırlayan, üreten, müşterilere sunan ve sonunda ekonomik gelirler elde eden işletmelerdir (Gönen, 
2007: 43-44; Gülal, 2013: 39). 

Turizm işletmeleri arasında yer alan konaklama işletmeleri, 7 gün 24 saat emek yoğun hizmet veren 
işletmelerdir. Konaklama işletmelerinin faaliyet ve örgütsel yapısı, konaklama işletmeleri açısından iç kontrol 
sistemini, diğer işletmelerden daha önemli kılmaktadır. Çünkü bu işletmeler, çok sayıda gelir merkezine sahip 
olan, mali işlemlerin fazla olduğu, herkesin günlük hayatında kullanabileceği ve birim başına fiyatı yüksek 
ürünlerin satışının yapıldığı işletmelerdir. Konaklama işletmeleri arasında yer alan otel işletmeleri açısından da 
aynı durum geçerlidir. Bu durum aynı zamanda, iç kontrol sisteminin otel işletmeleri açısından önemini ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle, otel işletmelerinde, hata ve hilelere rastlanma olasılığının diğer işletmelere nazaran 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Otel işletmelerinin faaliyet yapıları ve konuları açısından sahip olduğu 
özellikler bunun nedenleri arasında gösterilebilir. Bu nedenle otel işletmelerinde, riskleri minimum düzeye 
indirmek için, her türlü ihtiyaca cevap veren etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması gerekmektedir (Ömürbek 
ve Altay, 2011: 386; Gönen ve Ergun, 2008: 184; Kaya ve Köse, 2013:123). 

Konaklama işletmelerinde iç kontrol sistemi tesis edilirken, konaklama işletmelerinin diğer işletmelerden 
farklılıkları dikkate alınmalıdır. İşletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskler, bölüm ve ilgili 
taraflar bazından ele alınmalıdır. Risklerin minimum düzeye düşürülmesi konusunda gereken muhasebe ve 
yönetsel kontroller veya önlemler hayata geçirilmelidir (Aktürk, 2015: 112). Kontrollerin eksikliği veya zayıflığı, 
personel hata ve hilelerine, onaysız yapılan işlemlere, finansal işlemlerde hatalara, yolsuzluklara sebep olabilir. 
Bunun sonucunda ise işletme zarar edebilir ve itibarını kaybedebilir. İşletme faaliyetlerinin kontrolünün 
yapılmaması müşteri memnuniyetsizliğinden, işletmenin varlığının son bulmasına kadar çeşitli sonuçlar 
doğurabilir (Selimoğlu vd., 2011: 93). Konaklama işletmelerinde iç kontrol sistemi kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalara aşağıda değinilmiştir. 

Azaltun (1999) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel 
işletmesinde, iç kontrol sisteminin, hata ve hile önleme aracı olarak kullanılmasının değerlendirilmesi amacıyla 
bir uygulama yapılmıştır. Çalışmada, otel işletmesinde iç kontrol sistemine ilişkin bulgular, işletme faaliyet 
döngüleri temelinde ve sistemli bir şekilde ele alınmıştır. Uygulama yapılan işletmede, iç kontrol sisteminin 
etkin tasarlandığı ve yürütüldüğü sonucuna ulaşmıştır.Çiçek (2004) yapmış olduğu, Türkiye’de faaliyet gösteren 
beş yıldızlı otel işletmelerinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin uygulanma düzeyini ve konaklama 
işletmelerinin iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerine bakış açılarını anket yöntemi kullanarak incelemiştir. 
Konaklama işletmelerinin iç kontrole gereken önemi verdiği ama iç denetime, gerekli görmedikleri için, gereken 
önemi vermedikleri çalışmanın bulguları arsındadır. 
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Muhasebe bilgi sistemlerinin ve iç kontrol sisteminin önemini ortaya koymak amacıyla Güngör ve Tanç (2005) 
yapmış oldukları çalışmada Kapadokya Dedeman Oteli’nin muhasebe sisteminin ve iç kontrol sisteminin 
işleyişini ve uygulamalarını incelemişlerdir. Gözlem ve görüşme yöntemi kullanılan çalışmada incelenen otele 
ilişkin eksiklikleri ve var olan mevcut uygulamaları ortaya koymuşlardır.Gönen (2007) tarafından yapılan 
çalışmada, İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel işletmesinde, muhasebe organizasyonun ve iç kontrol 
sisteminin etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın yapıldığı otel işletmesinde, iç kontrol sistemi, işletmenin bölümleri 
bazında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, işletmenin iç kontrole ilişkin mevcut durumunu belirlenmiş ve 
önerilerde bulunulmuştur. Türedi (2008) yapmış olduğu çalışmada konaklama işletmelerinde muhasebe bilgi 
sisteminin etkinliğinin, iç kontrol sisteminin etkinliğini, etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca çalışmada, iç kontrol 
ve yönetim ilişkisine değinilmiştir. 

Gönen ve Ergun (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada İzmir’de faaliyette bulunan, beş yıldızlı bir otel 
işletmesinin yiyecek içecek bölümünde, iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini, gözlem, görüşme ve 
doküman incelemesi yöntemleri ile değerlendirmişlerdir. Otel işletmesinin yiyecek içecek bölümünde, iç kontrol 
sisteminin iyi bir şekilde tasarlandığı ve etkin bir biçimde çalıştığı, araştırmanın bulguları arasında yer 
almaktadır.Altay (2010) yapmış olduğu çalışmada, anket yöntemi ile Antalya ili Manavgat bölgesinde yer alan 
beş yıldızlı otel işletmelerinde, iç kontrol sisteminin etkinliğini incelemişlerdir. Çalışmada, iç kontrol sisteminin 
etkinliği, otel işletmelerinin bölümleri bazında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan otellerde, depo, satın 
alma, yiyecek içecek, ön büro, yönetim ve muhasebe bölümlerinde uygulanan iç kontrol sistemi incelenmiştir. 
Otel işletmelerinin, genel yapı itibariyle ve bölümler açısından etkin bir iç kontrol sistemine sahip olduğu tespit 
belirlenmiştir. 

Manavgat bölgesindeki beş yıldızlı otellerde, iç kontrol sisteminin etkinliğinin incelenmesi amacıyla Ömürbek ve 
Altay (2011) bir saha araştırması yapmışlardır. Otel işletmeleri bölümler bazında anket yöntemi ile analiz edilmiş 
ve çalışmanın bulguları arasında en çok yiyecek içecek bölümünde iç kontrol sisteminin etkin olmadığına yer 
verilmiştir. Otel işletmelerinin genel itibariyle ve bölümleri esasında, etkin bir iç kontrol sistemine sahip olduğu, 
çalışmanın diğer bulguları arasındadır.Gülal (2013) yapmış olduğu çalışmada Dedeman Kapadokya Oteli’ndeki iç 
kontrol sisteminin uygulanma biçimlerini ve iş akış süreçlerini, görüşme yöntemiyle incelemiştir. İşletmede iç 
kontrol sisteminin ve oto kontrol kavramının verimli olarak işlediği ve hile, hata, yolsuzluk gibi vakaların büyük 
çoğunlukla önlendiği çalışmanın bulguları arasındadır. 

Okutmuş ve Uyar (2014) yapmış oldukları çalışmada Kapadokya bölgesinde bulunan bir konaklama 
işletmesinde, yiyecek maliyetlerinde yapılan bir hileyi örnek olay olarak ele almışlardır. Çalışmada analitik 
inceleme tekniği ile tespit edilen bir hilenin, hangi yöntem ile bulunduğu anlatılmış, hilenin parasal etkisi 
hesaplanmış ve yönetsel rapor haline getirilmiştir. Hilenin hangi risk faktörlerini barındırdığı ve nasıl yapıldığı 
anlatıldıktan sonra bu tarz hilelerin bir daha yaşanmaması için uygulanması gereken iç kontrol prosedürlerinden 
örnekler verilmiştir. Antalya bölgesinde faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinin muhasebe sistemini, 
Aktürk (2015) yapmış olduğu çalışmada, etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması bağlamında; nesnel 
organizasyon, personel, yazılım-donanım, raporlar ve dış faktörler açısından incelemiştir. İşletmenin mevcut iç 
kontrol sisteminin eksikliklerini ve çözüm yollarını ortaya koymuştur. Uçma Uysal (2015) tarafından yapılan 
çalışmada yiyecek-içecek hizmeti veren konaklama işletmelerinde maliyet kontrolü üzerinde durulmuş ve 
kontrollerin güvenilir bilginin üretilmesi noktasında işletmelerdeki iç kontrol sisteminin etkinliği ile birlikte 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Bilimsel yazın incelendiğinde, konaklama ve otel işletmelerinde iç kontrol sisteminin uygulanması ve etkinliğini 
ölçmek için yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda iç kontrol sisteminin etkinliğini saptamak için 
tek bir konaklama veya otel işletmesi ele alınmış ve ele alınan işletme genel olarak ya da bölümleri bazında 
değerlendirilmiştir. Birden çok işletmeyi ya da bir bölgede yer alan işletmeleri değerlendirmek için yapılan 
çalışmalar da vardır. Literatürde iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek için yapılan çalışmalarda anket, 
görüşme ve gözlem yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda bilimsel yazında yer alan 
çalışmalar, çalışmayla benzerlik göstermektedir. Çalışmada Malatya ilinde yer alan üç, dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinin iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmiştir. 
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5. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın amacı, otel işletmelerinde iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmektir. Bununla birlikte otel 
işletmelerinde iç kontrolün uygulanıp uygulanmadığını, kim tarafından uygulandığını, otel işletmelerinde iç 
kontrole verilen önemi ortaya koymak çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 
Malatya ilinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde anket uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan 
anket Şen (2010) tarafından yapılan çalışmadan alınarak otel işletmelerine uyarlanmıştır. Anket yöntemi ile 
birlikte ikincil verilerden yararlanmıştır. Çalışmada kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
katılanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular; ikinci bölümde otel işletmelerinde iç kontrol 
sisteminin uygulanıp uygulanmadığını ölçmeye yönelik sorular ve son olarak üçüncü bölümde ise iç kontrol 
sisteminin hangi amaçla ve nasıl uygulandığını saptamaya yönelik sorular yer almaktadır. Çalışmanın evrenini 
Malatya ilinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Bu otel işletmelerinin bazıları turizm 
işletmesi belgeli, bazıları özel işletme belgeli otellerdir. Bu otellerden 4 tanesi beş yıldızlı, 5 tanesi dört yıldızlı ve 
1 tanesi de üç yıldızlı olup toplam 10 otel işletmesine anket uygulanmıştır. Bu otellerin genel müdür ve 
muhasebe departmanında çalışan personeller ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Çalışmanın sadece 
Malatya ilini kapsıyor olması, araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların sorulara verdikleri 
cevapların, doğru olduğu varsayılmaktadır. 

6. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular bu bölümde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  N % 

Yaş Grubu Çalışma Süreleri 
20-29 3 30 1 yıl ve altı 2 20 
30-39 6 60 1-5 yıl 1 10 
40-49 1 10 6-9 yıl 2 20 
Toplam 10 100 10-13 yıl 3 30 

   14 yıl ve üzeri 2 20 
Eğitim  Düzeyi   Toplam 10 100 

Ortaöğretim 1 10    
Ön Lisans 4 40 Görevleri   
Lisans 5 50 Müdür                              2 20 

Toplam 10 100 
Muhasebe 
Müdürü 

3 30 

Otel İşletmelerinin Türü 
Muhasebe ve 
Halkla İlişkiler 

4  40 

5 Yıldızlı 4 40 Finans 1  10 
4 Yıldızlı 5 50 Toplam 10 100 
3 Yıldızlı 1 10    
Toplam 10 100    

 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ve otel işletmelerinin sınıflarınaTablo 1’de yer 
verilmiştir. Bu tabloda yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %60’ının 30-39, %30’unun 20-29 
ve %10’unun 40-49 yaş aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşları incelendiğinde büyük bir 
çoğunluğunun orta yaş grubu içerisinde yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları 
incelendiğinde, %50’sinin lisans mezunu, %40’ının ön lisans mezunu ve %10’unun ortaöğretim mezunu olduğu 
görülmektedir. Buna göre katılımcıların eğitim düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.Katılımcıların işletmede 
çalışma süreleri incelendiğinde %30 ile katılımcılar arasında en fazla yer alan grubun 10-13 yıl arası çalışanlar 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışma süreleri açısından diğer katılımcıların homojen dağıldığı 
söylenebilir. Araştırmaya katılan otel işletmelerinde iş gücü devir oranının düşük olduğu ve bu durumun 
işletmeler açısından olumlu olduğu söylenebilir.Katılımcılar işletmede bulunduğu görev itibari ile 
incelendiğinde %20’sinin genel müdür, %30’unun muhasebe müdürü ve diğerlerinin ağırlıklı olarak muhasebe 
bölümü olmakla birlikte finans bölümü çalışanı olduğu görülmektedir. Buna göre görevleri itibariyle, 
katılımcıların iç kontrol sistemi hakkında bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan otel işletmeleri 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

557 
 

türleri açısından incelendiğinde %50’sinin 4 yıldızlı, %40’ının 5 yıldızlı ve %10’unun 3 yıldızlı otel işletmelerinden 
oluştuğu görülmektedir. 3 yıldızlı otel işletmeleri dışında araştırmaya katılan otel işletmelerinin homojen 
dağıldığı söylenebilir. 

Tablo 2. Otel İşletmelerinde İç Kontrol Uygulanma Durumu 
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 n % n % n % 

İç kontrol uygulanıyor mu? - - 10 100 - - 

İç kontrol uygulanmalı mı? 1 10 9 90 - - 

İç kontrol uygulanıyor is bunu siz mi yapıyorsunuz? - - 8 80 2 20 

 

Araştırmaya katılan otel işletmelerinde iç kontrol uygulanma durumu incelendiğinde Tablo 2’ye göre otel 
işletmelerinin tümünde iç kontrol uygulandığı görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan otel işletmelerinde, 
farklı sınıflarda yer almalarına rağmen iç kontrol sistemine sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların iç 
kontrol sistemi gerekliliği yani uygulanmalı mı sorusuna verdikleri cevaplara göre, büyük çoğunluğunun iç 
kontrol sistemini gerekli gördüğü görülmektedir. Bununla birlikte otel işletmelerinin %80’inin iç kontrol 
sistemini kendi uyguladığı elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların İç Kontrol Sistemi İle İlgili Görüşleri-1 
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 n % n % n % n % n % n % 

İç kontrolörün asli görevi gözden kaçan 
eksiklikleri tamamlamaktır. 

- - 1 10 - - - - 4 40 5 50 

Eksik ve hatalı işlemlerin tekrarını 
engellemektedir 

- - - - 1 10 - - 4 40 5 50 

İç kontrol sistemi uygulayıcılarının mesleki bir 
tecrübeye sahip olması gerekmektedir. 

- - - - 1 10 - - 2 20 7 70 

Otel işletmelerinde çalışanların iç kontrol 
sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olması 
gerekmektedir. 

- - 1 10 - - - - 3 30 6 60 

Konaklama işletmelerinde yapılan faaliyetlerin 
kontrolü sadece iç kontrol personelinin 
görevidir. 

- - 3 30 3 30 1 10 3 30 - - 

İç kontrolörler çalışanların yazılı ve sözlü 
fikirlerine başvurma yetkisine sahiptir. 

- - 1 10 - - 1 10 2 20 6 60 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların iç kontrol sistemi ile ilgili görüşleri Tablo 3’de incelenmiştir. Tabloya göre 
katılımcıların“İç kontrolörün asli görevi gözden kaçan eksiklikleri tamamlamaktır” ve “Eksik ve hatalı işlemlerin 
tekrarını engellemektedir” ifadelerine %50 ile tamamen katıldıkları (kesinlikle katıldıkları) belirlenmiştir. Ayrıca 
aynı ifadelere katılımcıların %40’nın katıldıkları saptanmıştır. Katılımcıların %10’unu Tablo 3’de yer alan ilk 
ifadeye katılmadığını belirtmiştir.Katılımcıların büyük bir çoğunluğu “İç kontrol sistemi uygulayıcılarının mesleki 
bir tecrübeye sahip olması gerekmektedir” ve Otel işletmelerinde çalışanların iç kontrol sistemi hakkında yeterli 
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bilgiye sahip olması gerekmektedir” ifadelerine kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Sırasıyla bu oranlar %70 
ve %60’dır. “Konaklama işletmelerinde yapılan faaliyetlerin kontrolü sadece iç kontrol personelinin görevidir” 
ifadesine katılımcıların %60’ının olumsuz cevap verdiği ve %30 olarak aynı oranda kesinlikle katılmıyorum ve 
katılmıyorum şeklinde dağıldığı görülmektedir. Yine aynı soruya aynı oranda yani %30 oranında olumlu görüş 
bildiren katılımcılar da bulunmaktadır. Bu ifadeye verilen cevapların katılımcılar arasında dengeli dağıldığı 
söylenebilir. Tablo 3’te yer alan son ifadeye “İç kontrolörler çalışanların yazılı ve sözlü fikirlerine başvurma 
yetkisine sahiptir” katılımcıların %60 oranında kesinlikle katıldıkları, %20 oranında katıldıkları ve %10 oranında 
katılmadıkları görülmektedir. Bu ifadeye verilen cevaplar arasında %10 oranında fikri olmayanlar 
bulunmaktadır. 

Tablo 4. Katılımcıların İç Kontrol Sistemi İle İlgili Görüşleri-2 
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 n % n % n % n % n % n % 

İç kontrol raporları zorunlu olduğu için mi 
tutuluyor 

- - 5 50 1 10 1 10 2 20 1 10 

Konaklama işletmelerinde yapılan 
işlemlerin kontrolü önce işlemi yapan kişi 
tarafından yapılmalıdır 

- - - - 1 10 - - 4 40 5 50 

İç kontrol sistemi içerisindeki personel 
sorumluluğunu bilmelidir 

- - - - 1 10 1 10 3 30 5 50 

Birim yöneticileri kontroller sırasındaki 
raporların gereğini zamanında yerine 
getirmelidir 

- - - - 1 10 - - 3 30 6 60 

İç kontrolörlerin kurum dışından sınavla 
alınması gerekir 

- - 2 20 1 10 1 10 3 30 3 30 

İç kontrol raporları risk doğurucu 
işlemlerde, zamanında tedbir alınmasını 
sağlar 

- - - - - - 2 20 4 40 4 40 

Yapılan hataların ortaya çıkması düşüncesi, 
çalışanların kontrollü çalışmasını sağlar 

- - - - 1 10 - - 5 50 4 40 

İşletmelerdeki mevcut raporlama sistemi 
sağlıklı bir iç kontrol sistemi uygulamasına 
katkı sağlar 

- - - - 1 10 - - 4 40 5 50 

 

Tablo 4’de katılımcıların “İç kontrol raporları zorunlu olduğu için mi tutuluyor” sorusuna %50 ile kesinlikle 
katılmadıkları, %10 ile katılmadıkları, %10’unun fikri olmadığı, %20’sinin katıldığı ve %10’unun kesinlikle katıldığı 
saptanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların iç kontrol sistemi hakkında bilgi 
sahibi olduğu ve olumlu görüş bildirdiği söylenebilir. Katılımcıların “Konaklama işletmelerinde yapılan işlemlerin 
kontrolü önce işlemi yapan kişi tarafından yapılmalıdır” ifadesine %10 ile katılmadıkları, %40 ile katıldıkları 
ve %50 oranında kesinlikle katıldıkları görülmektedir. Buna göre katılımcıların %90’ı kontrolün işlemi 
gerçekleştiren kişide başladığını düşünmektedir. “İç kontrol sistemi içerisindeki personel sorumluluğunu 
bilmelidir” ifadesine katılımcıların %50’si kesinlikle katılmakta olduğunu %30’u katıldıklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların “Birim yöneticileri kontroller sırasındaki raporların gereğini zamanında yerine getirmelidir” 
ifadesine %60’ı kesinlikle katıldıklarını, %30’u katıldıklarını ve %10’u katılmadıklarını belirtmişlerdir. “İç 
kontrolörlerin kurum dışından sınavla alınması gerekir” ifadesine çalışanların %30’unun kesinlikle 
katıldığı, %30’unun katıldıkları, %20’sinin kesinlikle katılmadığı, %10’unun katılmadıkları ve %10’unun fikri 
olmadığı saptanmıştır. Buna göre katılımcılar değerlendirildiğinde iç kontrol uygulamasının işletme dışından 
kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini kesin veya genel olarak düşünenlerin düşünmeyenlerin iki katı 
olduğu görülmektedir.Katılımcıların “İç kontrol raporları risk doğurucu işlemlerde, zamanında tedbir alınmasını 
sağlar” ifadesine %40 oranında kesinlikle katılanlardan ve katılanlardan oluştuğu görülmektedir. Bunun yanında 
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katılımcıların %20’si bu ifade karşısında fikri olmadığını belirtmiştir. “Yapılan hataların ortaya çıkması düşüncesi, 
çalışanların kontrollü çalışmasını sağlar” ifadesine katılımcıların %50’sinin katıldığı ve %40’ının kesinlikle katıldığı 
saptanmıştır. Katılımcıların “İşletmelerdeki mevcut raporlama sistemi sağlıklı bir iç kontrol sistemi uygulamasına 
katkı sağlar” ifadesine büyük çoğunlukla kesin olarak veya genel olarak katıldığı görülmektedir. Buna göre bu 
ifadeye katılımcıların %50’sinin kesin olarak katıldığı ve %40’ının katıldığı saptanmıştır. 

Tablo 5. Katılımcıların İç Kontrol Sistemi İle İlgili Görüşleri-3 
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 n % n % n % n % n % n % 

İşletme personelinin gerçekleştirdiği onay vb. 
faaliyetler iç kontrol faaliyeti kapsamındadır 

- - 1 10 - - - - 6 60 3 30 

İç kontrol konaklama işletmelerinde kontrol 
kültürü oluşmasına katkı sağlar 

- - - - 1 10 - - 5 50 4 40 

Kontrol sırasında karşılaşılan hata ve eksiklikler 
iç kontrolün etkin olmadığını gösterir 

- - 1 10 3 30 - - 3 30 3 30 

Bir departmanın yöneticisi tarafından riskli 
görülmeyen bir faaliyet yönetim tarafından 
riskli görülebilir 

- - 4 40 3 30 1 10 2 20 - - 

Kontrol uygulamalarında raporlamalar 
gereklidir 

1 10 1 10 - - - - 3 30 5 50 

Kontrol edilen birim yöneticileri belirlenen süre 
içerisinde raporları hazırlamalıdır 

- - - - 1 10 - - 4 40 5 50 

İç kontrolörler her türlü veriyi, donanımı ve 
teknik dokümanı kontrol etme yetkisine 
sahiptir 

- - 1 10 - - - - 3 30 6 60 

Kontroller sonucu risk doğuran işlemler 
raporlanmaktadır 

- - 1 10 - - 1 10 2 20 6 60 

İç kontrolörler mesleki tecrübeye sahip kişiler 
olmalıdır. 

- - - - 1 10 - - 3 30 6 60 

 

Araştırmaya katılan katılımcılara yöneltilen “İşletme personelinin gerçekleştirdiği onay vb. faaliyetler iç kontrol 
faaliyeti kapsamındadır” ifadesine %60’ının katılıyorum, %30’unun kesinlikle katılıyorum ve %10’unun kesinlikle 
katılmıyorum şeklinde görüş belirttiği saptanmıştır. “İç kontrol konaklama işletmelerinde kontrol kültürü 
oluşmasına katkı sağlar” ifadesine katılımcıların %40’ının kesinlikle katıldığı, %50’sinin katıldığı belirlenmiştir. 
Katılımcıların “Kontrol sırasında karşılaşılan hata ve eksiklikler iç kontrolün etkin olmadığını gösterir” 
ifadesine %30 oranında katıldığı ve kesinlikle katıldığı, yine %30’unun katılmadığı saptanmıştır. “Bir 
departmanın yöneticisi tarafından riskli görülmeyen bir faaliyet yönetim tarafından riskli görülebilir” ifadesine 
katılımcıların %40’ının kesinlikle katılmadığı, %30’unun katılmadığı, %10’unun fikri olmadığı ve %20’sinin 
katıldığı belirlenmiştir. Katılımcıların “Kontrol uygulamalarında raporlamalar gereklidir” ifadesine verdikleri 
cevaplar incelendiğinde %50’sinin kesinlikle katılanlardan, %30’unun katılanlardan oluştuğu görülmektedir. 
Bununla birlikte bu ifadeye cevap vermeyen %10’luk bir katılımcı bulunmaktadır. “Kontrol edilen birim 
yöneticileri belirlenen süre içerisinde raporları hazırlamalıdır” değişkenine katılımcıların %50’sinin kesinlikle 
katıldığı ve %40’ının katıldığı saptanmıştır. Katılımcıların “İç kontrolörler her türlü veriyi, donanımı ve teknik 
dokümanı kontrol etme yetkisine sahiptir” ve İç kontrolörler mesleki tecrübeye sahip kişiler olmalıdır” 
ifadelerine verdikleri cevaplar incelendiğinde %60’ının kesinlikle katıldığı ve %30’unun katıldığı görülmektedir. 
Son olarak “Kontroller sonucu risk doğuran işlemler raporlanmaktadır” ifadesine katılımcıların %60’ının katıldığı 
ve %20’sinin katıldığı görülmektedir. 
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7. Sonuç 

İç kontrol sistemi işletme yönetimi tarafından gerçekleştirilen, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, muhasebe 
verilerinin doğruluğu, güvenilirliği ve zamanında hazırlanmasının sağlanması, işletme amaçlarının ve 
politikalarının gerçekleştirilmesi gibi amaçların başarısında işletme yönetimine makul bir güvence sağlayan bir 
süreçtir, bir araçtır. İç kontrol sistemi mevcut işletmelerde kontrol fonksiyonunun yerini almıştır ve en önemli 
yönetim fonksiyonlarından birisidir. Günümüzde iç kontrol sistemi uygulamaları ve gerekliliği tüm işletmeler 
açısından oldukça önemlidir. Konaklama işletmeleri bir hizmet üretim işletmesi olması, faaliyet ve organizasyon 
yapıları, hizmet süreleri ve emek yoğun yapıları nedeniyle etkin bir iç kontrol uygulamasına daha çok ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu bağlamda Malatya ilinde faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve belediye belgeli 
konaklama işletmelerinde kontrollerin uygulama düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek için bir uygulama 
yapılmıştır. 

Bu çalışmanın sonuçları incelendiğinde, uygulama yapılan konaklama işletmelerinin tamamında iç kontrol 
sistemi uygulandığı saptanmıştır. Bununla birlikte, katılımcıların neredeyse tamamının iç kontrollerin 
uygulanması gerektiğini düşündüğü ve işletmelerin kontrol uygulamalarını kendileri yürüttüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcılar bununla birlikte iç kontrol uygulamalarını hataları, eksiklikleri tamamlamak ve tekrarını 
engellemek olarak görmektedirler. Kontrol uygulamalarının işletmenin kontrol kültürüne katkı sağladığını 
düşünmektedirler. Kontrol uygulamasını yürütenlerin belirli bir bilgi ve deneyim sahibi kişilerden oluşması 
gerektiğini, faaliyetlerin kontrolünün öncelikle işlemi gerçekleştiren tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini 
ifade etmektedirler. İç kontrol sistemi konusunda raporlamanın önemine ve zamanında yapılmasına değinen 
katılımcılar, bu durumun iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağladığını 
düşünmektedirler. Son olarak, işletme bölümlerinin ve yönetimin işletme faaliyetlerine iç kontrol kapsamında 
farklı açılardan bakabileceği elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. 
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Özet: Kıdem tazminatına ilişkin hukuki düzenlemeler, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 
25’nci; 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14 ve 20’nci; 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 6 ve 7’nci maddelerinde bulunmaktadır.  
Bu düzenlemelere göre kıdem tazminatı; işçilere, hizmet akitlerinin belirli nedenlerle son bulması halinde işveren tarafından 
ödenen bir bedeldir.  

Bu çalışmada, muhasebe ilkeleri çerçevesinde, mali tabloların gerçeği yansıtması bakımından Kıdem tazminatının TDHP 
kapsamında nasıl muhasebeleştirilebileceğinin ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin açıklanması 
amaçlanmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Kıdem Tazminatı, Tek Düzen Hesap Planı  

Jel Sınıflandırması: M41, M42 

Recognition of Severance Pay According To Turkish Uniform Chart of Accounts and 
Solution Offers For The Problems Encountered 

Abstract: Legal regulations for severance pay can be found under the Article 14 of  Labor Act No.1475, Article 24 and 25 of  
Labor Act No.4857; Article 14 and 20 of  Sea Labor Act No.1475 and also Article 6 and 7 of Press Labor Act No.5953.  
According to this arrangement, severance pay; workers in the event of termination of service contracts for specific reasons, 
the price that is paid by the employer. 

This paper examines financial statements reflecting the truth of how to accounting for the justification of severance pay 
according to accounting principles and the uniform chart of Accounts by considering the solution to problems that arise in 
this context. 

Keywords: Severance pay, The Uniform Chart Of Accounts 

Jel Classification: M41, M42 

1. Giriş 

4857 Sayılı iş kanunu’nun 120’nci maddesiyle 1475 sayılı iş kanunun 14’ncü maddesi hariç diğer maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatına ilişkin hukuki düzenlemeler, 1475 sayılı iş kanunu’nun 14’ncü; 
4857 sayılı iş kanunu’nun 24 ve 25’nci; 854 sayılı  Deniz İş kanunu’nun 14 ve 20’nci; 5953 sayılı Basın İş 
kanunu’nun 6 ve 7’nci maddelerinde bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre kıdem tazminatı; işçilere, hizmet 
akitlerinin belirli nedenlerle son bulması halinde işveren tarafından ödenen bir bedeldir.  

Vergi kanunlarımıza göre kıdem tazminatı ancak ödemenin gerçekleştiği dönemde giderleştirilebilmektedir. Bu 
düzenleme ülkemizdeki muhasebe uygulamalarını da etkilemiş ve kıdem tazminatlannın genellikle ödemenin 
yapıldığı  dönemde muhasebeleştirilmesine neden olmuştur. Ancak ödenen kıdem tazminatı uzun bir dönemi 
kapsadığından bu  tutarın tamamının ödemenin gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların 
gerçek durumu yansıtmamasına neden olmaktadır. Oysa genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden 
Dönemsellik ilkesi gereğince her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, 
gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca ihtiyatlılık ilkesi gereğince 
muhtemel giderler ve zararlar için karşılık ayrılması gerekir. Bu açıklamalara göre birden fazla faaliyet dönemi 
ile ilişkili olan kıdem tazminatının sadece ödemenin yapıldığı dönemde değil de, her faaliyet döneminde ayrı 
ayrı hesaplanarak gideriştirilmesi ve karşılık ayrılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen muhasebe ilkeleri çerçevesinde, mali tabloların gerçeği yansıtması 
bakımından kıdem tazminatının nasıl muhasebeleştirileceğinin TDHP kapsamında açıklanması amaçlanmıştır. 
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2. Kıdem Tazminatıyla İlgili Temel Bilgiler  

2.1.  Kıdem Tazminatının Tanımı  

İşçinin korunması ihtiyacı ve amacı iş hukukunu doğurmuş ve geliştirmiş bulunmaktadır. Zira işçinin başkasına 
bağlı ve onun talimatına uygun olarak çalışması durumu söz konusudur. İşçinin bağımlılığı herşeyden önce 
iktisadi bağımlılık niteliğindedir1.  

İş ilişkilerinde işçinin korunması gereği subjektif bir tercih olmayıp, bu ilişkinin kaçınılmaz olarak özünde yer alan 
bazı özelliklerden kaynaklanır. Ayrıca bu ilke anayasal sosyal devlet kavramının ve anayasa kurallarının (m. 2, 5, 
49/2) da bir gereğidir. işçi ve işveren ilişkisinin temel özelliği işçinin işverene bağımlı çalışmasıdır. Her şeyden 
önce, geçimini sağlıyabilmek için genellikle ücreti dışında bir olanağa sahip bulunmayan işçi sermayeyi elinde 
tutan işverenin ekonomik bağımlılığı altındadır. İşverenin ekonomik ağırlığına karşı bir denge kurabilmek 
amacıyla işçinin korunması bir zorunluluk olarak ortaya çıkar2. 

Dolayısıyla, İş sözleşmesinin sona ermesinin sonucu olarak işverence, işçiye kıdem tazminatı ödeme 
yükümlülüğü getirilmiştir.  

4857 sayılı İş Kanununda kıdem tazminatına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kıdem tazminatı 
fonu kurulması öngörülmüştür.(Geçici md. 6 ). Ancak, bu maddeye göre, kıdem tazminatı fonuna ilişkin 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar. İşçilerin kıdemleri için 1475 sayılı iş kanununun 14'ncü maddesindeki 
kıdem tazminatına ilişkin hükmün uygulanacağı belirtilmiştir. Yine bu hükümle bağlantılı olarak 1475 sayılı İş  
Kanunu'nun 14.ncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. ( İş Kanunu .M. 120 ). Dolayısıyla 
kıdem tazminatı hakkında 1475 sayılı iş kanununun 14.ncü maddesi uygulanmaktadır.  

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir yıl çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan 
nedenlerden biriyle son bulması halinde işçiye ( veya mirasçılarına ) kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence 
ödenmesi gereken bir miktar paradır. Kıdem tazminatı iş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada 
öngörülen hallerde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere, kıdemleri oranında ve son ücretleri göz önünde 
tutularak ödenir3.  

2.2.  Kıdem Tazminatının Koşulları  

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışıp hizmet sözleşmesi sona eren işçiye, yasada sayılan durumlarda ödenmesi 
gereken paradır. Kıdem tazminatının miktarı işçinin almakta olduğu ücret ve hizmet süresine göre değişir. 
Kıdem tazminatı,İş Yasası, Deniz İş Yasası ve Basınİiş Yasasına tabi olan bir işte, “işçi” niteliği ile çalışanların 
yararlanabileceği bir tazminattır. Kıdem tazminatının başlıca koşulları şunlardır;4 

1) Kıdem tazminatı hakkı için aranan ilk koşul, işçinin en az 1 yıl aynı işverene bağlı olarak çalışmış 
olmasıdır. Bir yıllık bu süre, hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarihle değil, işçinin fiilen çalışmaya başladığı 
tarihten itibaren başlar.  

2) Kıdem tazminatı hakkının doğabilmesi için ikinci koşul, hizmet sözleşmesinin yasada belirtilen 
hallerden birisi ile sona ermesidir. Yasada belirtilen bu sona erme halleri dışındaki bir şekilde sona eren 
hizmet sözleşmesi, işçiye kıdem tazminatı kazandıramaz. Yasada belirtilen bu sona erme hallerini üç 
başlık altında toplamak mümkündür.  

a) Sözleşmeyi işveren feshetmişse, 

b) Sözleşmeyi yasada belirtilen durumlara dayalı işçi feshetmişse, 

c) İşçinin ölümü 

 

 

 
1 Prof. Dr. Nuri Çelik vd, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 27.Baskı, S.20. 

2 Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınevi, 9.Baskı, S.16.  

3 Prof. Dr. Sarpar Süzek, a.g.e., s.746 

4 Prof Dr. Murat Demircioğlu, Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, Beta Yayınevi, Güncellenmiş 3.Baskı, S.204-207. 
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2.3. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye veya varislerine, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı 
süresince her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücreti tutarında bir ödeme yapılır. Bir yılda artan süreler 
için aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  

Kıdem süresinin başlangıcı bakımından önemli olan iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, işçinin fiilen çalışmaya 
başladığı tarihtir. İşçinin kıdem süresinin sonu ise, iş sözleşmesinin sona erdiği zamandır. Bu nedenle bildirimli 
fesihlerde bildirim süresinin bittiği tarih, haklı nedenle derhal fesihlerde de fesih bildiriminin yapıldığı tarih 
kıdem süresinin sonudur. Kıdem tazminatının hesaplanmasında son brüt ücret esas alınır. Asıl ücrete ek olarak 
işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşmelerden ve yasadan doğan tüm menfaatler de 
göz önünde tutulur. Ancak, bunun için sözü edilen ek ödemelerin devamlı nitelik taşımaları gerekir.  

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi nedeniyle açılacak davanın sonunda yargıç gecikme süresi için 
mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. Bu faiz ilke olarak iş sözleşmesinin fesh edildiği 
tarihten itibaren işleyecektir.  

İşçinin elde edeceği kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet 
memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami 
emeklilik ikramiyesini geçemeyecektir5. 

3. TDHP'da Konuyla Doğrudan İlgili Hesaplar 

Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleriyle, “bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait 
teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar 
aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu 
yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” amaçlanmıştır.  Tebliğle belirlenen 
muhasebe usul ve esaslarını; bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler uygulamakla zorunlu 
tutulmuştur6.  

Bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe sistemlerini bu tebliğ ve ekinde öngörülen kurallara 
uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi  karın tesbiti aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel 
hükümleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Belirlenen muhasebe usul ve esaslarını uygulamak zorunda 
oldukları halde, buna uymayanlar hakkında 213 sayılı vergi usul kanunu ile 3568 sayılı serbest muhasebeci mali 
müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır7.  

Maliye Bakanlığı, muhasebe standartları yayınlanana kadar Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları 
çerçevesinde; ileri tarihli çekler dahil borç ve alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması, kıdem tazminatı 
karşılığı ayrılması ve benzeri hususlarda uygulama zorunluluğunu kaldırmış, uygulamayı ihtiyari hale getirmiştir8. 

Kamu gözetimi mevzuatı çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları yayımlanmış ve standartları uygulamakla 
zorunlu işletmeler belirlenmiştir. Muhasebe standartlarını uygulamakla yükümlü olan işletmeler kıdem 
tazminatıyla ilgili hükümleri uygulamak zorundadır.  

Tek Düzen Hesap Planına göre Kıdem Tazminatı uygulamasında kullanılacak hesaplar aşağıda açıklanmıştır9. 

3.1.  472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatı karşılıkları bu hesap kaleminde gösterilir. 
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları, ilgili gider hesaplarına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. İzleyen 
dönemde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesabın borcuna, "37- Borç ve Gider 
Karşılıkları" grubundaki "372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı"na alacak kaydedilir. 

 
 

5 Prof. Dr. Öner Eyrenci vd. , Bireysel İş Hukuku, Beta Yayınevi, Yenilenmiş 5.Baskı, İstanbul – 2014, S. 236 – 240. 

6 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, S.1. 

7 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, S.2. 

8 6 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, S.1.  

9 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Tekdüzen Hesap Çerçevesi – Hesap Planı ve Hesap Planı 
Açıklamaları Eki, S. 1 - 17  
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3.2.  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları 
karşılıkları izlenir.  

"472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı”ndan yukarıdaki tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba 
alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 

3.3.  679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 

İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan (önceki dönem Gelir ve 
Karları hariç) duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile olağandışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya 
çıkan gelir ve karların yer aldığı hesap kalemidir. 

İşletme personelinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde işten ayrılması halinde önceki 
yıllarda sözkonusu personel için hesaplanmış ve pasifte 472-372 nolu kıdem tazminatı karşılığı hesaplarına 
kaydedilmiş olan tutarlar, bu hesaplara borç; "679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı”na alacak kaydedilir. 

3.4.  İlgili Gider Hesapları 

Her dönem sonunda hesaplanan kıdem tazminatı tutarları "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı”na alacak 
kaydedilirken, ilgili gider hesaplarına da borç kaydedilir. Ancak bu gider hesapları 7/A veya 7/B seçeneğini 
kullanan işletmeler için birbirinden farklı olacaktır. 

4. Hesapların İşleyişi 

7/A seçeneğini kullanan işletmelerde dönem sonlarında hesaplanan Kıdem Tazminatı Karşılığının toplam tutarı 
"472- Kıdem Tazminatı Karşılığı” hesabına alacak kaydedilirken, bu tutarın direkt işçilikle ilgili olan kısmı "720- 
Direkt İşçilik Giderleri Hesabı”na, endirekt işçilikle ilgili olan kısmı "730- Genel Üretim Giderleri” Hesabına, 
Hizmet üretimi ile ilgili olan kısmı "740- Hizmet Üretim Maliyeti" Hesabına, Araştırma ve Geliştirme personeli ile 
ilgili olan kısmı "750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" Hesabına, Pazarlama Satış ve Dağıtım personeli ile ilgili 

kısmı "760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri" Hesabına ve idari personeli ile ilgili olan kısmı ise "770- 
Genel Yönetim Giderleri" Hesabına borç kaydedilir.  

7/ B Seçeneğini kullanan işletmelerde ise dönem sonlarında hesaplanan kıdem tazminatı karşılığının toplam 
tutarı "472Kıdem Tazminatı Karşılığı” hesabına alacak kaydedilirken, bu tutarın işçilerle ilgili olan kısmı "791- İşçi 
Ücret ve Giderleri" hesabına ve  yönetici, memur, büro personeli vb. ile ilgili olan kısmı "792- Memur Maaş ve 
Giderleri" hesabına borç kaydedilir. "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı” hesabının alacağında biriken tutarından 
gelecek dönemde ödenmesi beklenilen tutar hesaplanılarak bu hesabın borcuna, "372- Kıdem Tazminatı 
Karşılığı'l hesabının alacağına kaydedilir. 

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan personele, iş akdinin fesih tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı 
hesaplanır. Hesaplanan bu tutar "335- Personele Borçlar” Hesabına alacak, sözkonusu personelle ilgili karşılık 
hesabında yer alan tutar "372-Kıdem Tazminatı Karşılığı" Hesabına borç ve ödenecek kıdem tazminatı ile karşılık 
hesabı arasındaki fark ilgili gider hesaplarına (720-730-740-750-760-770-791-792) Borç kaydedilir. Hesaplanan 
kıdem tazminatı tutarı 335- Personele Borçlar Hesabına borç. Personele ödenen kıdem tazminatı kasa hesabına 
alacak ve mevzuat gereğince yapılan kesintiler "360- Ödenecek Vergi ve Fonlar" hesabına alacak kaydedilir. 

Kıdem tazminatı ödemesini gerektirmeyen bir şekilde iş akdi fesh edilen personelle ilgili olarak ayrılmış bulunan 
kıdem tazminatı tutarları 472 ve/veya 372 kıdem tazminatı karşılığı hesaplarının borcuna ve "679- Olağandışı 
Gelir ve Karlar" hesabının alacağına kaydedilir. 
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Şekil 1. Kıdem tazminatı ile ilgili hesapların işleyişi 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamaları aşağıdaki gibi şekille ifade edebiliriz:     

1) Kıdem Tazminatı karşılığının ayrılması 

2) Gelecek dönemde ödenecek kıdem tazminatı karşılığının belirlenmesi 

3) Kıdem tazminatının hesaplanması  

4) Kıdem tazminatının ödenmesi  

5) Kıdem tazminatının ödenmemesi (karşılığın iptal edilmesi)  

5. Kıdem Tazminatı Yönünden Ticari Kar- Mali Kar İlişkisi  

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile vergi kanunlarının, kıdem tazminatının giderleştirilmesine 
bakış açılarının farklı olması nedeniyle her hesap dönemi sonunda tebliğe göre ortaya çıkan ticari kardan mali 
kara ulaşılması bakımından kıdem tazminatıyla ilgili yapılması gereken düzeltmeler aşağıda açıklanmıştır: 
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a) Her hesap dönemi sonunda ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılık tutarları giderleştirilerek ticari kara 
ulaşıldığından, mali kara geçişte bu karşılık tutarları ticari kara ilave olunur. 

b) Ödenen kıdem tazminatı tutarının geçmiş yıllarla ilgili olan kısmı "372- Kıdem Tazminatı Karşılığı" 
hesabına borç kaydedildiğinden, ticari karı etkilememektedir. Ancak bu tutar, vergi mevzuatı gereğince 
gider kabul edildiğinden mali kara ulaşılması bakımından ticari kardan indirilir. 

c) Ödenen Kıdem Tazminatı tutarının cari yıla ait olan kısmı ilgili gider hesaplarına borç kaydedildiğinden 
ticari karı etkilemektedir. Aynı tutar, vergi mevzuatı gereğince de gider kabul edildiğinden mali kara 
ulaşılması bakımından herhangi bir düzeltme işlemi gerektirmemektedir. 

d) İptal edilen (ödenmeyen) ve "679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" hesabının alacağına kaydedilen 
Kıdem Tazminatı Karşılık tutarları ticari karı olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, vergi mevzuatı 
gereğince sözkonusu tutarlar geçmiş yıllarda gider olarak kabul edilmeyip, vergilendirilmiş olduğundan 
mükerrer vergilemeyi önlemek bakımından, mali kara geçiş süresinde ticari kardan indirilmesi gerekir. 

6. Uygulama  

6.1.  Veriler  

Bir üretim işletmesi olan A A.Ş.'nin 2014 yılı bilançosuna göre ayrılmış olan Kıdem Tazminatı Karşılığı tutarı 
450.000 TL olup, bu tutarın personelin çalıştığı bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:  

Bölüm Aylık Ücret Kıdem Personel Sayısı Kıdem Tazminatı Tutarı 

Direkt İşçilikle İlgili 
Pay 

1.500 TL 5 Yıl 36 Kişi 270.000 TL 

Endirekt İşçilikle 
İlgili Pay 

1.500 TL 5 Yıl 12 Kişi 90.000 TL 

Araştırma ve 
Geliştirme Bölümü 

1.500 TL 5 Yıl 3 Kişi 22.500 TL 

Pazarlama, Satış ve 
Dağıtım Bölümü 

1.500 TL 5 Yıl 6 Kişi 45.000 TL 

Genel Yönetim 
Bölümü 

1.500 TL 5 Yıl 3 Kişi 22.500 TL 

TOPLAM    450.000 TL 

 

2015 yılı sonunda işletmenin çalışan personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2015 yılı sonu ayrılan 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları tutarı 576.000 TL'ye yükselmiş olup, bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibi 
olmuştur:  

Bölüm Aylık Ücret Kıdem Personel Sayısı Kıdem Tazminatı Tutarı 

Direkt İşçilikle İlgili 
Pay 

1.600 TL 6 Yıl 36 Kişi 345.600 TL 

Endirekt İşçilikle 
İlgili Pay 

1.600 TL 6 Yıl 12 Kişi 115.200 TL 

Araştırma ve 
Geliştirme Bölümü 

1.600 TL 6 Yıl 3 Kişi 28.800 TL 

Pazarlama, Satış ve 
Dağıtım Bölümü 

1.600 TL 6 Yıl 6 Kişi 57.600 TL 

Genel Yönetim 
Bölümü 

1.600 TL 6 Yıl 3 Kişi 28.800 TL 

TOPLAM    576.000 TL 

 

2016 yılının haziran ayı sonunda makine başında çalışan muhtelif sayıda işçi işten ayrılacaktır. Bu işçilerle ilgili 
31.12.2015 tarihi itibari ile ayrılmış olan karşılık tutarı 76.800 TL olup, kendilerine ödenen tutar 88.400 TL'dir. 
2016 yılının Ağustos ayının sonunda araştırma ve geliştirme bölümünde çalışan muhtelif  sayıda personel  kıdem 
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tazminatı almayı gerektirmeyecek bir biçimde iş akitleri fesh edilmiştir. Bu kişilerle ilgili ayrılmış olan kıdem 
tazminatı karşılık tutarı 9.600 TL'dir.  

 
Ayrılan 

Personel 
Sayısı 

2015 Yılı 
Ücret 

2015 Yılı 
Sonu Kıdem 
Tazminatı 

2016 Yılı 
Ücreti 

30.06.2016 
Tarihli Kıdem 

Tazminatı 

30.08.2016 
Tarihli Kıdem 

Tazminatı 

Direkt İşçilik 8 Kişi 1.600 TL 76.800 TL 1.700 TL 88.400 TL     
Ar-Ge 
Bölümü 

1 Kişi 1.600 TL 9.600 TL 1.700 TL         

6.2. 7/A Seçeneğine Göre Muhasebeleştirilmesi 

720 DIREKT İŞÇILIK GİDERLERİ                                                                75.600

730 GENEL ÜRETIM GİDERLERI                                                              25.200

750 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI                                        6.300

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GIDERLERI                               12.600

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI                                                                6.300

 472 KIDEM TAZMINATI KARŞILIKLARI          126.000

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılması

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI                                                      76.800

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI  76.800

720 DIREKT İŞÇILIK GİDERLERİ    11.600

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI  76.800

335 PERSONELE BORÇLAR          88.400

Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kaydı

335 PERSONELE BORÇLAR 88.400

102 BANKALAR                        87.729

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 671

Kıdem Tazminatı Ödenmesi ve Gerekli Kesintilerin Yapılması Kaydı

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 9.600

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR  9.600

İptal Edilen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Kaydı

31.12.2015

31.12.2015

Gelecek yıl ödenecek kıdem tazminatı karşılıklarının ilgili hesaba devir 

kaydı

30.06.2016

30.06.2016

30.08.2016
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6.3.  7/B Seçeneğine Göre Muhasebeleştirilmesi 

 

6.4. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşılması  

2015 yılı sonu itibariyle ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 126.000 TL ticari kara ilave edilerek mali kara 
ulaşılmış olacaktır.  

2016 yılı mali karı hesaplanırken: ödenen 88.400 TL'lik  kıdem tazminatı  karşılık tutarının " 372- kıdem 
tazminatı  karşılıkları " hesabının borcuna kaydedilen 76.800 TL'lik kısmı ticari ticari kardan indirilecektir. 11.600 
TL'lik kısmı ise gider hesabına kaydedilmiş olduğundan bununla ilgili olarak herhangi bir işlem yapmaya gerek 
yoktur.  

30.08.2016 tarihi itibari ile iptal edilmiş olan 9.600 TL'lik kıdem tazminatı karşılık tutarı mükerrer 
vergilendirmeye neden olmamak için mali kara geçişle ticari kardan indirilecektir.  

7. Sonuç ve Öneriler 

 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde mali tablolarla sunulan bilgilerin işletmenin 
gerçek durumunu yansıtmasını sağlamak bakımından kıdem tazminatının nasıl muhasebeleştirileceği bu 
makalede açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalar ışığında uygulamada ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ve 
sorunların giderilmesine katkı yapacağı amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

1) İptal edilen kıdem tazminatı karşılıkları için uygulamayla ilgili yayınlanan makalelerde genellikle "644- 
Konusu Kalmayan Karşılıklar” hesabının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Oysa tebliğde bu hesapla ilgili 
açıklamalar okunduğunda hesabın kullanımının sadece aktifle ilgili karşılık iptali için sınırlandırıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle Tek Düzen Hesap Planında tüm hesaplar incelendiğinde konuyu tam 
anlamıyla ifade edecek bir hesap bulunmadığından açıklaması itibariyle "679- Diğer Olağandışı Gelir ve 
Karlar” Hesabı kullanılmalıdır. 

791 İŞÇI ÜCRET VE GIDERLERI 100,800

792 MEMUR MAAŞ VE GIDERLERI 25,200

                                                       472 KIDEM TAZMINATI KARŞILIKLARI 126,000

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılması Kaydı

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 76,800

                                                       372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 76,800

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 11,600

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 76,800

                                                       335 PERSONELE BORÇLAR 88,400

Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kaydı

335 PERSONELE BORÇLAR 88,400

102 BANKALAR 87,729

                                                       360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR 671

Kıdem Tazminatı Ödenmesi ve Gerekli Kesintilerin Yapılması Kaydı

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 9,600

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 9,600

İptal Edilen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Kaydı

30.08.2016

31.12.2015

31.12.2015

Gelecek Yıl Ödenmesi Beklenen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının İlgili 

Hesaba Devredilmesi Kaydı

30.06.2016

30.06.2016
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2) Maliye Bakanlığı, 6 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Tek Düzen Muhasebe 
Sistemi Uygulamaları çerçevesinde; kıdem tazminatı karşılığı ayrılması uygulama zorunluluğunu 
kaldırmış, uygulamayı ihtiyari hale getirmiştir. Bu karar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin 
ana amacı olan mali tabloların işletmenin gerçek durumunu yansıtması ilkesiyle çelişmektedir. Bu 
nedenle tebliğle getirilen zorunluluklar kaldırılmamalıdır ve tebliğin bütünlüğü bozulmamalıdır. 

3) 6102 sayılı TTK ile getirilen finansal tabloların TMS’ye uygun olarak hazırlanması yükümlülüğü, 6335 
sayılı yasayla TTK’nın 64/5 maddesinde yapılan değişiklikle ihtiyari hale getirilmiştir.Sonrasında 660 
sayılı KHK ile bağımsız denetime tabi işletmelerin finansal tablolarının TMS’ye uygun düzenlenmesi 
yükümlülüğü gelmekle birlikte, kurul tarafından daha sonra alınan bir kararla uygulaması sadece 
KAYİK’ler açısından zorunlu tutulmuş olup diğer işletmeler ihtiyari tutulmuştur. Ancak 30.12.2014 
tarihli resmi gazetede yayınlanan kurul kararıyla Bağımsız denetime tabi olup, TMS’yi uygulamayan 
işletmelere kıdem tazminatını finansal tablolarına yansıtma yükümlülüğü getirilmiştir. Bütün bunlardan 
sonra kıdem tazminatı karşılıklarının sadece bağımsız denetime tabi işletmelerin finansal tablolarına 
yansıtılması ve diğer işletmeler için uygulamanın ihtiyari bırakılması, finansal tabloların işletmelerin 
gerçek durumunu yansıtması esası açısından eksiklik oluşturmaktadır. İşletmeler için finansal tabloları 
önemli ölçüde etkileyecek kıdem tazminatına ilişkin uygulamanın bilanço esasına tabi olan işletmelerin 
tamamı için uygulanması gerekmektedir. 
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Abstract: Olive oil is one of the foods that are preferred by consumers seeking healthy nutrition.  Olives and olive oil that 
can be consumed naturally are kept separate from other foods that have functional and useful components for human 
health in the composition. Mostly, Gemlik type is preferred as table olives and olive oil in Turkey but the production cannot 
cater to olive demand. Due to supply and demand disparities of olive; olive oil price and the competition in chain stores 
have increased. Many factors are effective to obtaining good quality olive and thus an olive oil; such as regions where the 
olive tree grows, olive varieties, climate and periodicity, agricultural process applied to the tree, harvest method and oil 
extraction methods. With Italian extra-virgin olive oil in high demand with concomitant high prices, adulteration has 
become the biggest source of agricultural fraud problems in Turkey. Some oil labeled "extra-virgin" is diluted with cheaper 
olive oils or other vegetable oils. In some cases, lampante, or "lamp oil," which is made from spoiled olives fallen from 
trees, is used, even though it can't legally be sold as food. 

Keywords: Economical Aspects, Olive Oil, Adulteration 

1. Introduction 

The olive tree, Olea europaea, valued for both its beauty and its fruit, is an evergreen tree or shrub native to 
the Mediterranean, Asia and Africa. Olive cultivation has an old history for at least 5000 to 6000 years. Olive 
has been consumed as table olive and olive oil. Among edible oils, olive oil shows important and outstanding 
characteristics due to its differentiated sensorial qualities (taste and flavor) and higher nutritional value (Dalmia 
et al, 2013). Consumption of table oil and olive oil has increased considerably over last decade due to its 
stability, delicate flavor and reported health benefits. In case of supply and demand disparities table olive and 
olive oil prices increase inherently.  

In Turkey, olive tree has been cultivated mostly in the Aegean, Mediterranean, Marmara and Southeast 
Anatolia regions. Mostly referred types of olives for cultivating are Marmara style (Gemlik), North Aegean style 
(Ayvalık), South Aegean style (Memecik, Domat, Uslu, Erkence), Mediterranean style (Silifke) and Southeast 
Anatolian style (Nizip). There are 131.263.255 fructiferous trees, 32.381.751 fruitless trees and 163.645.006 
total olive trees (www.tariszeytinyagi.com). %76 of the trees are in Aegean, %14 of the trees are in 
Mediterranean, and %9.5 of the trees are in Marmara regions. 71.67% of the total produced olives are 
processed as table olive and the 28.33% of the total olives are processed as oil olives. Olive tree populations in 
Turkey are increasing year by year with support of government (www.anatoliaoliveoil.com). The supports to 
the olive types continue instead of the Gemlik due to the intensive cultivations of the Gemlik type. There is an 
increase in the number of olive trees since 2009 but there is no increase in production at the same rate. In spite 
of the increasing numbers of trees, the most important reason for the same performance not being seen in the 
production simultaneously is sufficient knowledge and incorrect techniques being applied in olive agriculture 
(Cambridge Scholars Publishing, 2011). In Turkey, producers cannot satisfy olive demand because of the wrong 
agricultural implementations made in olive cultivation. Agricultural process can be subsumed under some 
groups. The wrong implementations can be done during the cultivating, harvesting, processing and marketing.  

The olive cultivation is a nuanced process so it is needed to be examined cautiously. Most important steps of 
olive cultivation are identifying the olive trees and choosing the cultivar to farm and implementing the proper 
cultivation techniques. When selecting cultivars it should be considered cold sensitivity, maturation speed, 
intended use (table, oil or dual purpose) and desired oil style (www.hobbyfarms.com). However olive tree can 
be farmed on poor, non-irrigated and arid lands; olive tree is best suited to areas with Mediterranean climate—
a long, hot growing season and relatively cool winter (Olives: Safe Methods for Home Pickling).  In Turkey, %75 
percent of olive growing areas is located on prairies and prone areas; %90 percent of these areas is under arid 
conditions (www.tarimkutuphanesi.com). Therefore one of the considerable cases about efficiency of olive is 
irrigation. Olive trees show various reactions depending on moisture deficiency of soil yearly. Irrigation is 
required to obviate these problems when the olive tree needs.  

Pruning has been one of the important chains of cultivation as like irrigating. In mature trees, pruning is mainly 
required to renew the fruiting surface of the tree and achieve high yields, maintain vegetative growth of 
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fruiting shoots, maintain the skeleton structure, contain tree size, favor light penetration and air circulation 
inside the canopy, permit control of pests and diseases, prevent aging of the canopy, and eliminate dead wood 
(www.oliveoilsource.com). Pruning can be categorized as “shape pruning”, “harvest pruning” and “renewal 
pruning” in general. Pruning techniques differ from olive tree’s age and aim of pruning.  

Therefore the pruning has to be done consciously with proper pruning technique according to the pruning aim. 
This is the only possible way to improve the efficiency of the olive tree.  

Fertilization is a precaution which is implemented for producing more quality and bountiful harvest with 
regular growth. Intensive use of chemical pesticides and fertilizers in agricultural production disorders the 
human health and jeopardizes sustainable agriculture by increasing the amount of residues in products and 
affects the economic conditions of the producers (Delen et al., 1998). Olive trees do not need special olive tree 
fertilizer but results will be exponentially more satisfactory with a good nutrition regimen 
(olivetreegrowers.com).  

For many years, several researches have tested the response of the olive trees to soil application of fertilizer 
and reported the effectiveness of fertilization techniques. However the techniques are greatly conditioned by 
soil structure, which affects the mobility of the supplied nutrients. Therefore soil analysis must be done before 
fertilizing the olive orchards. Implementation of fertilization program based on soil analysis, maintaining the 
balance between the nutrients in the soil; will provide high quality products while taking balanced diet and 
plenty of plants to be more resistant to disease and pests. In addition, fertilizing in the wrong period and the 
implementation of the wrong kind of fertilizer contributes deterioration in the pH balance of the soil and 
increase in acidity rates. In parallel, taking some elements (phosphorus, calcium etc.) of plants is prevented and 
the plant shows negative growth due to the nutrient deficiency (Bellitürk, 2011). 

Pest control is one of the significant issues in olive production as well as pruning and fertilizing. Pesticides are 
used to eliminate the damaging factors in the struggle to eradicate pests and diseases. Disinfestation periods 
and methods are important to cultivate good quality olives. However, encountering with the negative effects at 
any time is possible when the boundaries of the expected benefits are not drawn correctly or the pesticides are 
used out of purpose (Oztemiz, 2009). Spraying in the olive orchards should be done before the outbreak of pest 
at the most vulnerable period of the pests. 

Soil cultivation accelerates the growing of plants, ensures the plants to be healthy and strong by providing a 
good growing of the root system. Soft soil, water intake and its high water holding ability and also to be present 
in sufficient amounts of nutrients are required to live the cultivated plants (Cetin et al, 2005). Tillage is the only 
way to conditioning the soil and maintaining the status. Tillage methods comprise processes such as tipping, 
cutting, mixing and correction (Demir et al, 2000). It destroys pests, controls weeds, distributes nutrients 
throughout the soil and allows the soil to retain moisture (Anonymous, 2009). Thus tillage is the primary of 
agro-technical precautions which increase the production (Mutaf, 1984).  

Harvest creates one of the most important steps in the olive cultivation (Tiryaki, 2005). There is no ideal stage 
to harvest the olives. The producer has to balance factors as shelf life, yield and flavor based on the olive 
cultivating aim. Harvesting methods and periods have differed from table olive and oil olive. Harvesting in time 
and harvesting as more fruit as possible provide obtaining good quality for oil or table olives. The traditional 
method of olive picking involves combing the ripe fruit from the tree into nets, or hand picking into baskets tied 
around the waist (www.olivepicking.com). The best way to harvest the product is tearing in for the product 
quality. Harvest by hitting the boughs usually causes bruising on the boughs, bruising the fruits while falling on 
the ground, decrease in yield or the metastasis between the trees. Also using the olives found lying on the 
ground can result in poor quality oil due to the damage. Workers are important as well as the harvest stages. 
The workers have the equal importance in production as well as deciding the proper cultivars to farm; deciding 
the proper pruning, disinfection and harvesting methods. The workers are the backbones of the production 
because of being the implementer of the procedures. Therefore the presence of one skilled in the olive 
harvesting affects the quality of harvest positively. Another important issue of harvest is the elapsed time 
between harvest and processing. It must not be forgotten that the olives, as a fruit, are living organisms that 
keep liveliness after harvest and which means that olives keep ripening after harvest. Taking short the elapsed 
time between harvest and processing is required to efficiency from the processing.  

Sterilization pasteurization and packaging should be done for maintaining long shelf-life afterwards the 
processing the olives for table or oil with the proper techniques. Pasteurization and sterilization employed to 
minimize the growth of organisms and transmission of disease from one individual to another. Pasteurization 
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and sterilization norms differ from every food product and type of the production.  Pasteurization and 
sterilization prevents spoilage of the product when process done properly. Pasteurization, sterilization and 
packaging methods depend on the intended processing style and the shelf-life. Proper packaging of olive and 
olive oils provides conditions to assure adequate shelf-life. Permeability, migration and scalping are 
interactions that occur between the product (olives and olive oil) and the packaging material affect the quality 
and safety aspect of the product further.   

Olive is one of the most important ten agricultural crops. Olive growing is source of living of approximately half 
million families and 2 million seasonal worker have been working in the harvest season (Oktay, 2008). Besides 
so much people have been participating in this sector as employee of marketing, transportation, machine 
producing etc. Therefore olive growing has been contributing to the Turkish economy. Olive’s contributions to 
the economy take part with two main categories as table olive and olive oil. Turkey is among the top five 
countries in olive oil production and the Turkish Olive Oil Industry is the second in the world. After 1960’s, 
Turkish Olives and Olive Oil started to take place in the international markets (www.hknb-trade.com).  Today, 
Turkey exports olive oil to the more than 90 countries such as USA, Japan, Saudi Arabia, Iraq, U.A.E. and very 
few countries are left that have not experienced the excellent taste and fragrance of Turkish olive oil 
(www.oliveoilmarket.eu). Also Marmara style (Gemlik) olive is the most important kind which provides the 80% 
of the Turkey’s exports, is recognized with its quality characteristics (Tunalıoğlu, 2003). However there have 
been any requisite standards in table olive processing for many years, and that have made difficult the 
suitability of the product to the both domestic and outside market. Thus the salty olives which processed in a 
long time according to the Turkish palatal delight are more suitable to the domestic consumption more than 
exportation.   

Olive growers should produce quality olives for being favored in the market. One of the quality determining 
ways of olives is geographical indication.  A geographical indication (GI) is a name or sign used on certain 
products which corresponds to a specific geographical location or origin (e.g. a town, region, or country), (The 
Turkish Patent Institute, 2014). The Marmara style (Gemlik) and South Aegean style (Domat, Uslu) olives; South 
Aegean style and Southeast Anatolian olive oils have the geographical indication in Turkey.  

Producers have to market their products by themselves and therefore they can be destitute of the power to 
influence the market (Gaytancioglu, 2005). Cooperatives enterprise has appeal as a means of filling gaps in the 
economic institutions of the rural sectors of the transition economies (Gardner et al, 2006). Agricultural 
cooperatives and unions protect some economic benefits of the farmers and aim providing them to gain more 
profits from the crops.  Therefore being a member of a cooperative or an union reduces the concerns of the 
farmer and help them to get into the market. 

But the continuity in the market is related to the satisfying the consumer needs and wants, and complying with 
the food safety and quality standards. Technical trade barriers exist in most industries, but they are particularly 
important in the international trade of agricultural products (Gultekin, 2010). To reassure consumers, 
numerous standards and labels have emerged dealing with: food safety and quality; characteristics such as 
organic produce, environmental and ethical considerations (animal welfare standards); and, regional 
authenticity of farm products (British farm standard label or Kenyan Flower council standards) (Local 
Enterprises in the Global Economy, 2004).  Complying with the food safety and quality standards raises the 
preferability of the producers and the gives more rights in the foreign trade. 

The increased worldwide attention on healthy food and the trend of the importance of consuming healthy 
foods products support the need for conducting more studies to explore local food purchasing behavior for a 
product such as olive oil. Recently, olive oil has become an increasingly important component of people’s diets 
in a wide variety of geographic locations. 

Table olive enterprises are generally family farms and  have a small scale capacity. Inadequate infrastructure, 
leads to limited production and  productivity. Improvement in the enterprises technical and hygienic conditions 
can  be carry out by  efficient checks and inspections. 
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2. Conclusion 

The commercial value of olive oil is considerably higher than other vegetable oils such as sunflower and corn 
oil. On account of increased public awareness about the health and nutritional benefits of olive oil in recent 
years, the adulteration of olive oil with relatively cheap edible oils becomes economically attractive. As a result, 
the determination and detection of adulterants in olive oils has become a very important issue for food safety 
and protection of consumers. Turkey’s olive oil exports have decreased from 92 000 tons to just 7 000 
thousand tons since the 2012/2013 season due to the increase in prices and other factors. Turkey can’t 
compete in the foreign market with the existing prices. Most of the active exporting companies left the market. 
In one season, exports dropped from 83 percent. Even though the olive oil prices in Turkey have now dropped 
when it is compared with the season, consumption has not increased because the cost of the products on the 
shelves are higher than people want to pay. In many regions like Balıkesir,, one of the most important cities 
involved in the production of olive oil in Turkey, hundreds of tons of olive oil remain in the hands of the 
producers. Turkey’s production costs are considerably higher than foreign production costs, hence the price of 
Turkish olive oil is accordingly higher and Turkey can’t compete in the foreign market. These re not the  recent 
problem, and it happens every few years. Turkey can only compete efficiently in the markets when the yield of 
European producers drops. Turkey’s production costs are higher due to the difference in terrain conditions, 
harvesting circumstances, higher labor cost and the cost of harvest machines. The high prices also affect the 
domestic market of Turkey as consumers tend to buy cheaper oils instead of olive oil. Producers also complain 
of fake products and adulteration in the olive oil industry as the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
announces regularly  the names  companies involved in fraud. Producers complain that fines are not enough 
disincentive: the fake producers can get away with paying a mere $3,309  penalty. 
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Abstract:It would not be haphazardly courageous to affirm that oppression and abuse of women still stands out to be an 
important problem, even for the most economically and socially developed countries. However, those countries have made 
a long way to correct the unfavorable attitude towards women. What Turkey needs to do in the first place is to widen the 
perspective and ‘actually’ be able to see the sources of women’s problems, while taking the ways of those developed 
countries, that once had to go through the same problems, as role-models, without emphasizing the impossibility of using 
the same set of rules for improving the situation of Turkish women, due to the ‘seeming ludicrous’ and ‘supposed’ socio-
cultural discrepancies that ruling elite may think of as obstacles, preventing the complete implementation of these 
solutions. One of the most important solutions, as it has been numerously repeated throughout, is education. However, the 
improvement process does not end with education and the emphasis on individual rights. The most important step, that 
simultaneously needs to be taken with those two important concepts, is to fully transform the divisional concentration of 
economy from agricultural sector to industrial and mostly to the service sectors. 

Keywords: Rural Women, Harshness, Turkish society, Human Rights. 

1. Introduction 

The first internationally agreed definition of violence against women was introduced in the 1993 United 
Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women(Article 1), which states that: “‘violence 
against women’ means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual 
or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of 
liberty, whether occurring in public or in private life” (Anonymous, 2014). Violence against women is one of the 
major public health problems in both developed and developing worlds (Ali et al, 2014). This violence could be 
perpetrated by assailants of either gender from individual, communal to state levels.  

Also women have been seen as an unwaged labor force. Besides labor force of women have never been 
accepted as real workforce by virtue of all work that observed by women that have become traditional duties 
(Everest et al, 2014). Conception of woman in public affects woman’s duties and it comprises gender 
mainstreaming. Most of woman, have been able to reach education services, live in cities with better living 
conditions. On the other hand this supposedly better situation does not mean that male-dominance and the 
lack of women in the decision making process have been wiped out, even in the much more modern cities  

Violence against women is divided into three broad categories: self-inflicted, interpersonal and collective (Krug 
et al, 2002). The causes of violence can be traced to patriarchy, which is manifest in society in different ways. 
Patriarchy as an ideology is reflected through men’s control and domination of women (Anonymous, 2014). 
One of the most important solutions, as it has been numerously repeated throughout, is education. However, 
the improvement process is not limited with education due to the need for the change of cultural norms and 
myths, sexual scripts and social roles link various forms of violence and deny assistance to its victims. Neither 
prevention nor intervention efforts can be expected to be successful unless the gendered nature of violence in 
various contexts is understood and directly addressed (Koss et al, 1994).   

The purpose of this study was to search the factors that cause violence against women and probe the reasons 
that make women to exclude from society with abasement. In consideration of obtained data, kinds and 
reasons of violence have explained and solutions have been suggested in continue of the study.   

2. Results and Discussion 

According to the results of 2013 Address Based Population Registration System (ADNKS) the population of 
Turkey have reached 76 667 864. According to the data, received from TUIK, proportion of population is 
50,18% as men and 49,82% as women. Considering the education of population it can be seen as 82% of men 
and 66% of women are at least primary school graduate (Anonymous, 2006). The education discrimination 
shows up in consideration of these data. Even as 34% of women are illiterate or could not graduate from 
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primary, this proportion between men is 18%. In Turkey, even as 26% of men are high school graduate or have 
a higher education, this proportion remains at 17% for women. The education discrimination between men and 
women considering the settlement and the regions inequality, have seen throughout the country, have become 
more serious in rural, especially in regions located in the East. Considering the research results 19% of women, 
between age of 15-59, have seen as illiterate or never been a primary school graduated (Anonymous, 2006). 
The continuation of agricultural activities farming as a family and its family labor need, have been a reason of 
low levels of education, in the first place and also women comprise significant percentage of the agricultural 
labor force. In rural, the proportion of women work in agricultural sector is 92,7% and men 63,6% (Ozgen and 
Ufuk, 2001). Most of the needed labor force has been performed by women compared to the other members 
of the family. Besides the acceptance of endeavor of women in production as a traditionally bounden duty, 
women have not been given any share from the acquisition. The underlying cause can be explained as the 
conception of women in society and this conception generates gender mainstreaming and it is related with the 
duties that public impute to women, the image of women in public and the expectations towards women 
(Tuskan, 2012). Gender mainstreaming has been a substantial factor on the way to educate human beings, 
which have been specified by culture, and also the sexual perception and demeanor have been learnt in early 
ages. Women have been accepted as more weak and worthless than men according to traditional rules and 
also traditional approaches are the biggest and the most significant factor behind the discrimination and 
obstacle for the access to education of girl. Women’s discrimination occurs in every area like women are equal 
to men in neither patriarchy nor administration of estates and operations. However women have been 
accepted Sanctus as a mother but they have been abused and exploited by gender identity throughout the 
history.  

Considering the research have made before, violence against women is complex subject. It has a great variety 
of causes and genres. Women, in Turkey, have been tried to be supported to reach education services and also 
supported to be employed with legal regulations and social responsibility projects. Despite all efforts, the 
proportion of educated and employed women still remains at the low levels in Turkey. If women’s situation in 
Turkey is analyzed, violence against women occurs as domestic violence aka intimate partner violence (IPV), 
violence from family members especially from elder ones, honor killings, sexual harassment, rapes, violence 
based on marital status, violence based on education level, violence based on economically independence, 
forced marriages and especially child marriages.  

Intimate partner violence is physical, sexual or psychological harm by a current or former partner or spouse 
and it can occur among both heterosexual and same-sex couples, which does not require sexual intimacy. 
Sexual violence among married couples is more indefinable subject than physical or psychological violence 
because of traditions which have been based on religion. In Turkey sex has been accepted as a dirty and sinful 
action and also talking about sex has been inglorious because of the religious beliefs. One of the important 
causes of the physical violence which have been committed by men in relationships is wrong upbringing. 
Indıviduals have interiorized values and judgments of society, by learning in cultural ways (Parlaktuna, 2010). In 
Turkey, boys have been raised with illogical expressions such as “real man must be strong”, “he can do 
everything because of being a man”, “real man makes his woman to respect himself”, and “a man must own his 
woman” and that mainstreams have created prone to violence, decision-maker present-day men by 
empowering from the childhood. Also raising girls with the expressions like “woman must be chaste”, “woman 
must be loyal to her man”, “woman must satisfy her man”, “woman must serve her husband, her children and 
her in-laws if required” and “woman’s place is in the home” caused women to become recessive, tractable and 
obedient in society. Other reason of IPV could be marital conflict and discord between couples. Elder family 
members could enforce violence usually for restraining women according to religious beliefs and traditions or 
because of distress stemming from crowded families. Restraining aims to protect chastity of women as it 
concerns the family and the society according to the stipulated ways which are based on moral laws in rural or 
urban by ignorant minds. Moral laws root in corruption of religion and it requires keeping away women from 
public. It could have exemplified as covering woman with hijab or chador to prevent seeming any parts of her 
which can appeal a man, forcing woman for communicating with the same gender and sitting separately from 
men. Women have been shut off from education and employment, and have been isolated over the years by 
this way. Education becomes an important issue according to being exposed violence rates differ from 
women’s education level, even though being educated could not prevent violence against women. It could be 
said violence rate that women have been exposed, decrease opposite to increase of education level of women 
based on research have made up to the present.  
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Marital status has a significant role in violence which shows that married women have been exposed violence 
more than single women. Widowed or divorced women have been excluded violence due to the their social 
situation which has been accepted in public in a manner they have fallen into sin due to the moral rules and 
also distinctively they have been accused of shameful acts. One of the married women’s disadvantages is being 
had to get permission from the husband based on the traditions which is because of one of the results of wrong 
upbringing. 

Economically independence has an importance for every individual in society but it has much more importance 
for women due to their social situation like been restricted according to mainstreams. Being unemployed or 
having insufficient income make women dependent on parents or husband. Economically violence differs from 
other violence genders and also manifests itself like, “inhibiting women from working”, “forcing women leave 
working” or “meddle women how to spend money” which acts have been based on expressions imputed to 
women like “woman’s place is in the home” or “hair is long, brain is weak”. 

Honor crime involves violence including murder, committed by people who want to defend the reputation of 
their family or community (www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/). In Muslim world it has been believed that if 
a woman has had sexual relation without marriage including rape or has caused suspicion due to their behavior 
like fornicating or losing virginity, she has dishonored her family and she has deserved death by brutal murder. 
Marrying without permission or the family, disobedience, leaving home without permission, or even a 
supposedly flirtatious look has provided motives for murder (www.allabouthmuhammad.com/honor-
killings.html). Usually victim has been executed by the male members of the family like father, brother or 
uncle. In turkey, honor killings have been seemed mostly in Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Diyarbakır, Antalya 
which have allowed immigrants (Anonymous, 2008b).  

Forced marriages have become a customary arrangement in many cultures which occur as arranging initial 
meetings by the families and then encouraging marriage just like a force without giving a choice to the victim 
and manifest itself mostly in the East. Victims have been mostly girls therefore child marriages have resonated 
as a common crucial public health problem of Turkey like the other poor and developing countries. Child 
marriage, defined as a formal marriage or informal union before age 18, is a reality for both boys and girls, 
although girls are disproportionately the most affected (www.unicef.org/protection/57929-58008.html). Child 
marriage has many causes: cultural, social, economic and religious 
(middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/a/child-brides.htm) and a mixture of these causes. It could 
be summarized as poverty (for reducing family expenses like feeding, clothing and education, and also be paid 
for bride like a bride price or dowry), gender roles (seeing girls as a burden because of giving less value than 
boys), “protecting” the girl’s sexuality (prevent her to have a sexual experience for protecting family’s honor) 
and occasionally security (keeping girls in safety areas by marrying them to other zones).  Child marriage 
threatens girls’ lives and health (www.unfpa.org/child-marriage). Neither physically nor emotionally ready to 
become wives and mothers, these girls are at far greater risk of experiencing dangerous complications in 
pregnancy and childbirth, becoming infected with HIV/AIDS and suffering domestic violence 
(www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/). 

Sexual harassment could be defined as unsolicited and unwelcomed word and behavior which do not have the 
characteristics of sexual assault (Anonymous, 2011). Being exposed to physical touch is the difference between 
sexual harassment and sexual assault. Turkey does not have pleasant statistics about sexual harassment or 
assault cases. The numbers of sexual assault crime files have 400 percent of increase at last decade 
(www.ntv.com.tr/arsiv) because of the lack of deterrent laws. That kind of behaviors aim to oppress (usually 
comprises of women) and lord over the victim more over women could have been accused for rapes because 
of being female and seducing male by wearing seductive clothes.  

Women have lived very close to violence without distinguishing culture or country through the human history. 
Other genders of violence become evident mostly like female genital mutilation (FGM), stoning, breast ironing, 
gang rape, forced abortion, foot binding (lotus feet), human trafficking and forced prostitutions when the 
violence against women in the World analyzed. 

Female genital mutilation/cutting (FGM/C) comprises all procedures that involve partial or total removal of the 
external female genitalia, or other injury to female genital organs for non-medical reasons (www.who.int) 
which causes serious health problems for victims.  It is performed to keep a woman’s virginity by limiting her 
sexual behavior and make her loyal to her husband in the future. Women and girls living today have undergone 
FGM/C in the 29 countries (Anonymous, 2012) which are located in middle lane of Africa and some Middle 

http://www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/
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Eastern countries like mainly Egypt, Somalia, Guinea, Djıbouti, Mali, Ethiopia, Tanzania, Kenya, Nigeria, 
Mauritania, Sudan, Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh. Being practiced by both Christian and Muslim groups 
makes topic more connected to culture instead of religion.  

Stoning (or lapidating) is a form of capital punishment, performed by state or non-state actors, in which the 
condemned is buried up to the neck and has rocks thrown at him or her by the executioners, leading to a slow 
and painful death (www.stopvaw.org). Stoning is practiced to punish female adulterers because of having sex 
outside marriage is not forbidden to male.  

 Breast ironing, a hidden form of abuse in Cameroon, refers to the painful practice of massaging or pounding 
young girls’ breasts with heated objects to suppress or reverse the growth of breasts (www.endvawnow.org)  
which is designed to deter unwanted male attention, pregnancy and rape by delaying the signs that a girl 
becoming a woman. It causes health problems for girls like abscesses, cysts, infection, and malformation.  

Rape in India is the fourth most common crime against women in India (en.wikipedia.org) and gang rape is 
becoming a punishment way for women in a consequence of disobeying elders or rules of public for several 
years.  

Forced abortion is practiced in China which forces woman to have an abortion against her own wishes for 
unwanted baby. It may cause victims to have health problems due to curetting without considering the fetus’s 
age. 

Foot binding, the cruel practice of mutilating the feet of young girls, was once pervasive in turn-of-the-century 
China, where it was seen as a sign of wealth and marriage eligibility (www.dailybeast.com) and used to require 
curling toes under the feet tightly and bounding with linen after crushing in order to prevent the feet from 
growing too large. Also another underlying reason of binding feet is belief of girls with bounded feet would be a 
subservient partner to further husband because of suffering without complaint already. Foot binding destroys 
foot’s function, leaves the adult women with small and dysfunctional feet (www.newworldencyclopedia.org) 
and besides, it was a painful process. The one characteristic that separates foot binding from other violence 
genders is it aimed beauty not harming or controlling women. 

Women and girls (mostly from poorer countries in Asia and Eastern Europe) are also the biggest victims of 
human trafficking (they comprise 80 percent of estimated 800,000 people trafficked annually across the world) 
with the majority (79%) trafficked for sexual exploitation (www.rfa.org) which is a worldwide problem. Victims 
are usually tricked with promise of jobs in developed countries or kidnapped and forced into slavery, 
prostitutions, domestic labor also kept under control by threats, narcotics, physical harming. 

3. Conclusion  

It could be seen as women have been exposed to violence without severalizing country, culture or age in 
consideration of research results have made up to present. Causes of violence against women could be 
enumerated as; valuating woman less than man, forgetting that woman is a human being who has the same 
rights with man, seeing woman as an object and especially sexual, accepting that woman does not have a brain 
and criminating ability, desire of deciding in behalf of woman and most important ones are the acceptance of 
“woman has been created for sake of man” and “he can because of being male”.  

The first step of ending violence against women should be threating violence against women as a significant 
social problem. Government should take a part in preventing violence against women and preserving the social 
rights of women. The government should have essential legal arrangements and provide qualified law 
enforcers to protect victims and prevent intentional crimes towards women.  

Girls should be more supported for reaching the education services by campaigns and laws. Educating women 
and bringing them in criticizing ability could break the vicious wrong upbringing cycle which are necessary for 
making a difference in perception of boys about girls from the childhood.  

Women should have been supported for employment. Working could have changed women’s perspective and 
raised their social status by making them equal with men instead of staying behind men. This could have 
caused men to lose their situation as a decision maker and shaken domination of male in public. 

Because of being the biggest reason of perpetrating violence against women in society, mainstreams should 
have been broken for a promising future for them. However religion is accepted as roots of mainstreams 

http://www.stopvaw.org/
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because of the cases resonated in the media, it is not. Root is the patriarchy is an antique hierarchical order 
which braces up from hunter and collector tribes, in which men are considered to have monopoly on power 
and women are expected to submit. Patriarchy means simply domination over women and nature which had 
started with hunting (which needed more power than collecting) in primitive ages and had come until today by 
bracing up from religion especially from Islam.  

In order to end violence against women and provide them with a means of achieving social equality with men, 
it will first be necessary to end the patriarchal order which oppresses them.  This will entail radical changes 
worldwide. 
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Abstract: Van is one of the places in the east of Turkey that witnessing migrating out and hosting for the immigrants from 
the regions cities. As the result of that conditions; social and economic problems are seen as chronic problems. Tourism is 
one of the most significant tools for eliminating problems for the regions. Furthermore, the region enables a great potential 
with the numerous and unique tourist attractions with considerably diversified rich components of tourism product as 
naturally, historically and culturally. The purpose of the study is to find out the factors which limit the tourism demand to 
region. The study aims to argue the reasons why such a potential could not be able to offered and developed properly for 
tourism demand and offer some solutions to improve tourism properly in the province of Van. The framework of the study 
based on both secondary and primary information and qualitatively structured. Open ended questions which were 
prepared asked two different groups of tourism industry representatives. It has been found that marketing efforts should 
contain a marketing plan and participation of all stakeholders and to do more effective marketing in addition to 
participating the exhibitions, fairs etc.  

Keywords: Tourism Marketing, Destination, Tourism Product, Van. 

1. Introduction 

Tourism offers significant economic, social, cultural and environmental opportunities for the geographical 
places which has dramatic shortages for developing tangible industry and a chance on the basis of economic 
and social development of undeveloped areas. Tourism also seen as the driving force for regional development. 
It is possible to gain more tourist receipts, income, government revenues and job opportunities through the 
application of successful tourism in the destinations. However, to create an appealing destination by the 
tourists, to attract sufficient number and more tourists and enabling their revisits, becoming a recommended 
destination to the others are crucially important issues for the successful tourist destination development. 

Since the tourism has positive impacts on the economies as well as on to the social life of the regions where 
happened, it has been used as a magic tool which creates income for the locals, job opportunities for the 
jobless people and revenues etc. for the government, and benefits on to the quality of the life by many 
countries, regions and even cities. In this context the province of Van is also one of those places which has 
great natural, immense historical background, unique hospitality reflecting pure tradition and harmonized 
culture with the east and west of Turkish culture fostered with the cultural diversity aims to strive as a touristic 
destination in the tourism market. Currently having some social and economic shortages it aims to attract more 
tourists from the both international and domestic tourism rather than the tourists mostly coming from Iran. 
However that unambiguity about the defining the tourism and becoming far aware of tourism planning in every 
stages of the tourism development seems the principal obstacles to develop tourism properly in the region. 
Additionally large proportion of the tourists coming from neighbor country Iran shows a fluctuating view. 
Increasing population and mostly young and jobless people in the region threatening with the migrated people 
to the region from the near cities forces the decision makers to run the tourism industry as in an efficient form. 
For this purpose a destination marketing strategy that will be developed and implemented by the destination 
authorities can facilitate the achievement of expectations from the tourism industry. As Buhalis (2000) 
underscores that the destination marketing also facilitates the achievement of tourism policy when 
coordinated with the regional development strategic plan. Respective studies done by Buhalis (2000; Timur, 
1988; İçöz, et al. 2002) and other researchers initially agree on the development and setting a regional tourism 
plan for the benefiting tourism industry for the region development in tourism. This study focus on the 
destination marketing efforts of Van. The study indicates the significant tourism potential of the Van region 
also tries to find out what the factors limiting the tourists visits from the tourism market. The findings from the 
qualitative research of the tourism representatives from government and tourism industry explains very well-
known common factors. 
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2. Economical Social And Cultural Structure of Van  

Van and its environment had been a popular center of population because of its geographical structure, and 
because of reason a number of civilizations had lived here. Van used to be the capital city of Urania State. It 
had been controlled by Hurrines, Hittites, Persians, Meds, Seljuks and Ottomans till today (Seventour.com.tr, 
acess: 10/02/2017). Van is bordered in the Eastern Anatolia Region by Turkey the Iranian State. It is surrounded 
by Sirnak and Hakkâri in the south, Bitlis and Siirt in the west, and Agrı in the north. It is 168 km far from Bitlis, 
232 km from Ağrı, 1,637 km from Istanbul and 1,234 km from Ankara. İt is the sixth largest province of Turkey 
with an area of 19.114 km², and has a mountainous structure (54%) in terms of distribution of terrestrial forms 
(Barlas, 2010, p. 53).  The economy is largely depends on agriculture and animal husbandry 
(http://www.cografya.gen.tr/tr/van/ekonomi.html, access: 09.08.2016). Van is the only city accepts immigrants 
from the near provinces and districts. According to the statistics of the Turkish Statistical Institute, the 
unemployment rate in Van is 10.3% and a high compared to other provinces of Turkey (TURKSTAT, 2013). The 
attractiveness of urban areas arises from opportunities for employment and education (Güreşci, 2010; 78). In 
this respect, it is aimed to diversify the production structure of Van and to increase the job opportunities of the 
unemployed (Gündüz, 2013, p. 71), where the EU grant projects are "geographically focused" and declared as 
the center of gravity in the Eastern Anatolia Region under the DPT's "Strategic Framework for Integration" 
document. 

The state has divided Turkey into three regions as "developed", "normal" and "priority in development" 
regions) for the transfer of public investments to priority regions and the implementation of some incentives. 
Priority regions in development are also divided into the first and second degree priority regions in. It is 
noteworthy that the Eastern Anatolian and consequently, Van, are in the scope of development.  In this 
context, as emphasized by various authors (Gündüz, 2013, p. 72); investment incentives, investment discounts, 
low energy costs, land planning, VAT exemption, tax, painting and duties exemption, KOSGEB support, increase 
of "Investment Incentive Certified" businesses given in the private sector. The characteristics of the 
government plans to trigger and support the economy through the incentives and the incentives undoubtedly 
important for supporting the supply in the market.  It is clear that economy largely depend on the livestock and 
agriculture sector, beekeeping also requiring the support. Manufacturing industry has been in a very weak 
position and the fabrics which will do production targeting the local border country needs may contribute the 
economy of the region. 

To sum up, the region needs to be diversified economically in addition to the existing industries. Tourism 
resources of the region can create an effective alternative industry in the region incase very well planned, 
managed and marketed. This paper focus on the current marketing efforts of the region. 

3. Destination Marketing and Components of Tourism Product of Van 

There have been many studies and models of development based on tourist destination. These studies 
considers  the tourist destination as a system containing a number of components such as attractions, 
accommodation, transport, and other services and infrastructure (Tinsley and Lynch, 2001, p.372). The term 
destination is referred to “the place to arrive” in the most general sense (Cabael, 2011, p.5). According to Öter 
and Erdogan (2005), destination is a tourist resort, a village, a city, a region, country, a few group of countries 
or even a continent has been considered as tourist destination. Destinations are regarded as geographical 
areas, such as a country, an island or a town (Hall, 2000; Davidson & Maitland, 1997; cited in Buhalis, 2000, p. 
97). Destinations are amalgams of tourism products, offering an integrated experience to the visitors (Buhalis, 
2000, p. 97). Ultimately a destination specifically can be regarded as an urban, city, town or a village or any 
geographical place which contains any form of touristic resources which will be considered by the tourism 
demand and that place aims to get any form of benefit by offering those resources in the tourism industry. 

To create an appealing destination by the tourists and attracting sufficient number of tourists and enabling 
their revisits are the desirable situation for a destination.  Chen and Tsai (2007) found that destination image 
appears to have the most important effect on tourists’ intention to revisit and willingness to recommend the 
destination to the others. Stevens, (1992) underscores quality and branding value was as an important factors 
that can make visiting a place more attractive in the competitive environment of tourism market. So the 
remaining competitive in the tourism market the perceptions of tourists of the better destination quality 
comparing the other destinations and attractive prices play great importance (Stevens, 1992, p. 44).  In 
addition to that the cities should create an aesthetic value which will increase the attractiveness of the cities as 
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a destination to visit. Of course the number of attractions, the quality of the tourism services, existence of infra 
and superstructure and hospitality and security may be the principal factors which influence on tourists 
preference to visit a destination. Overall evaluation of those factors may be collected sum in overall image of a 
tourist destination. Image influence on tourists demand for a destination (Rızaoğlu, 2003, p. 160). The image of 
the tourist destination has an influence on recommendation to others (Sevim vd., 2013, p.  116). Creatins a 
positive destination image increases recommendation, the occupancy rates and enables an efficient marketing 
with the less level of marketing costs (İnan, vd., 2011, p. 494).  So the image should be very closely managed by 
the local authorities. 

3.1. The Tourism Product Concept  

To become an appealing and attractive destination for the tourism demand destination should offer something 
for the use and of tourists. In the tangible industry it is a product which is tangibly produced in factories for 
satisfying the need of ultimate users. In tourism industry the product which is used by the tourists is called as 
the tourism product. So the destination need to offer it as tourism product which results with the visit the 
destination. Hence, the tourism product is defined as an amalgam of at three components constituted by 
attractions and activities at the destination, the amenities as infrastructure and superstructure at the 
destination and accessibility to the destination and the product (Collier, 2006, p.22). While Collier (2006) 
defines the attractions are as the elements including activities, historical and natural assets which attract a 
tourist to destination (Collier, 2006, p. 23), Kozak (2008) defines it as the elements which cause a tourist to 
choose a destination to the other (p. 127). 

 

 
Fig. 1. A conceptual model of the destination product. 

Source:Murphy et al. 2000, p. 46. 

So the tourism product is offered by the different producers in a destination commonly makes the tourism 
product in a complex characteristic. As Buhalis (2000) underscores that the destinations are amalgams of 
tourism products, (p. 97), destination environment such as natural environment, political legal factors, 
technological, economic, cultural and social factors with the combination of service infrastructure in the 
destination such as shopping, recreation & attraction, food, travel, transportation and accommodation services 
as sum contribute the tourist experience in the destination showed in Figure 1. (Murphy, et al. 2000, p. 46).  
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Middleton (1989) categorize the tourist product as specific or total level. “Specifically” the tourist product is 
offered as a discrete product by a single business such as a sightseeing tour or an airline seat and the other 
“total” level as synonymous with the entire components of tourism product is the complete experience of the 
tourist from the time one leaves home to the time one returns (Middleton, 1989; cited in, Smith, 1994, p. 584). 
The model developed by Simith (1994) regarding the tourism product which stresses the contribution in the 
debate of tourism as an industry compromises five elements such as the physical plant, service, hospitality, 
freedom of choice, and involvement. And the generic generic production in the model begins with raw inputs, 
progresses through intermediate inputs and outputs the tourist's experience as to final. The model which 
based on the previous studies in literature explicitly acknowledges the role of human experience in the tourism 
product, but also identifies which elements can be empirically measured for an estimate of the economic 
magnitude of the industry. Lastly the model can be applied to either discrete or package of commodities 
representing a "tourist experience. The model of Smith briefly explained as below (Smith, 1994, p. 587-591): 

The physical plant is accepted as a core tourism product such as a site, natural resource, or facility such as a 
waterfall, wildlife, or resort. The conditions of the physical environment such as weather, water quality, 
crowding, and the condition of the tourism infrastructure also accepted as the physical plant. Tourism is based 
on those resources and their physical design being effective on the tourist experience is also used an 
assessment tool of the product. 

Services which refers to the performance of specific tasks required to meet the needs of tourists makes the 
physical plant to be used by the tourists. Services are diversified according to the tourism prodcut components. 
Service is recalled with the quality in users mind. Saleh and Ryan (1991) emphasizes that the successful 
provision of a service began with the ability of management that assess the client's expectations correctly 
(Saleh and Ryan, 1991, p. 326). 

The expectation of something extra in addition to the quality has long been considered as hospitality whereas 
service is the technically competent performance of a task. Hospitality is the attitude or style in which the task 
is performed and also hospitality is an expression of welcome by local residents to tourists. Some number of 
authors agree on the evaluation difficulties of hospitality and quality of services (Parasuraman et al. (1988); and 
Saleh and Ryan (1991). 

Freedom of choice Freedom of choice refers to that necessity the acceptable range of options in order for the 
experience to be satisfactory. The degree of freedom of choice will vary depending on the travel purposes and 
the participation to the activities and the mode of stay and accommodation or the freedom of choice of types 
of the components of tourism product. 

Involvement is the participation by consumers in travel services at the stage for physical, intellectual, and/or 
emotional involvement.  

3.2. Components of Tourism Product of Van 

A place, an area or a region which will be considered as a destination to be visited by the tourists should held 
some characteristics such as attractions, accessibility, infrastructure and super structure, accommodation units, 
positive image of the destination , attractive price and diversified tourism services and the hospitality of the 
destination which Show the desire to welcome the foreigners. The components of the resources offered to 
tourists use in a destination listed and classified as shown in Table 1(Buhalis, 2000, p. 98). 

Table 1. Six As framework for the analysis of tourism destinations 

Attractions (natural, man-made, arti"cial, purpose built, heritage, special events)  
Accessibility (entire transportation system comprising of routes, terminals and vehicles)  
Amenities (accommodation and catering facilities, retailing, other tourist services) 
Available packages (pre-arranged packages by intermediaries and principals)  
Activities (all activities available at the destination and what consumers will do during their visit)  
Ancillary services (services used by tourists such as banks, telecommunications, post, newsagents, hospitals, 
etc.) 

 
Attractions, amenities and accessibility aspects of a destination are a general and classical categorization of the 
tourism product. According to that approach the components of tourism product of Van are possible to see in 
that form below: 
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3.2.1. Natural Attractions 

Lakes: Lake Van, as being the largest sodium carbonate lake in the world and the highest altitude of lakes in 
Turkey, is the most important tourism attraction of the Eastern Anatolia. The environment of the Lake is 
covered with high mountains and four islands which characterized historical values are available in the lake; 
named, Akdamar, Adır, Çarpanak, and Kuş Islands. Erçek is the second attractive lake which is on the east of 
lake just 30 km far from the town.  

   
Overall having more than 400 km  shore environment the lake has not been very well evaluated from the point 
of activities.  

Mountaineering: Süphan Mountain which has been existing in the region and with the altitude 4058 mt. has 
been a great option for mounteeniring. Being an inactive volcano, is the third highest mountain in Turkey is 
preferable to climb summer season. Climbing and view of Van can be perceived as mounaineering and view 
tourism composition and the camping tourism.  

The climate of Van is heavily cold and snowy in winter and usually from December to May snow offers skiing in 
any part from Hakkari to Erzurum. The mountains and valleys both offer different forms of special interest 
tourism opportunities from eco-tourism to rural tourism, flora and founa, endemic tourism, cultural tourism 
and so on.  

Hot Springs and Mineral Waters :According to the a research done by F. Kutman ve E. Başkan in 1970 It has 
been found that  38 hot water and 54 minearl water resources had been taking place around Lake Van. These 
are:1. Başkale – Çamlık, 2. Çaldıran – Ayrancılar, 3. Çaldıran – Buğulu, 4. Erciş – Zilan  jeotarmal, 5. Gürpınar – 
Yurtbaşı, 6. Özalp – Çaybağı. 

 
This potential has not been transformed in to a business form yet. In addition tourism use, the richness of the 
hot water and mineral water resources give an opportunity to be used in a multi purpose for the cities in the 
region.  

Historical and archeological sites:Historical attractions are one of the core components of tourism product. In 
that respect the historical background of Van region seems significant rich. Van can be called as "the city of 
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castles". There are many castles in Van. Some of these castles had been constructed in the middle ages, and 
some had been made at the times of Uranians. Especially the ruins and the tangible assets such as Van Castle, 
Çavuştepe, Ayanıs, Kef Castle and Toprakkale Castle proves that it has considerable components of a cultural 
tourism product thal will be used as tour package for cultural tours.  

 
 
Van Castle is within the borders of Van city. It is 5 km away from the city center. It is one of the most 
magnificent castles of Urinian civilization. It had been founded by the son of Lutupri, Sarduri the 1st in the 9th 
century. On the walls of the castle, there exists the oldest Urinian hieroglyphics. The rock tombs, and the 
Horhor inscriptions are the other important characteristics of the castle. The castle contains the old houses, 
thermal baths, mosques and vaults.  

Some of the other historical components are Hoşap castle, bridges and mescits (mosque). Hoşap Castle takes 
place within the borders of Hoşap District, and it is 60 km away from Van city center. The castle had been 
constructed on a sloppy rock. There are watch towers, towers, mosques, and many other authentic values in 
the castle. There also exists the oldest Ottoman Bridge of the region at the south of the castle. In Çavuştepe 
castle which was builded by King 2nd Sarduri at BC 764 – 734 there has been many temples, towers, palaces, 
water basins, and hieroglyphics.  

The region has sipiritual meaning for the Turks since the Selçuk (Seljuk) Turks first settled in Muradiye,  Ercis 
and the environment.  The tomb belonging the Karakoyunlu Shahs, Aliyar Bey has been existing at the south 
entrance of Erciş Province.  Additionally the tomb belonging Halime Hatun in Gevaş constructed in the memory 
of İzzettin Şir's daughter holds the signs of Seljukian Tomb Architecture.  The characteristics of tomb is 
prismatic and graves in cemetery today half in land and some in the Lake Van. 

Historical Mescits are in a considerable number in Van.  These are Ulu Mosque, Hüsrev Paşa Mosque, Kızıl 
Mosque, Gevaş İzzettin Çir Mosque, Süleyman Han Mosque, Kaya Çelebi Mosque, Horhor Mosque and 
Abbasağa Mosque. Hüsrev Paşa Medrese (Theological School), Hoşap Hasan Bey Medrese, Hoşap Evliya Bey 
Medrese, Gevaş Halime Hatun. 

Akdamar Island is the most popular island in the lake. The church also synonymous with the island. It is 
accessible by boats. There are a variety of figurative representations in the church, such as the banishing of 
Adam and Eve from the Heaven, and the birth of Jesus Christ. 
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3.2.2. Amenities 

From the point of infrastructure Van is considerably developed the highway connections from Erzurum at the 
north west, from Bitlis at the south west and from İran at east and from Iraq at south enables freedom of 
choice for the travelers as well the airport has daily 30 flights to Antalya, Adana, Ankara, İzmir and İstanbul. 
Sewage, electricity, heating in the same form as in the other cities of Turkey.   Tourism services such as 
restaurants, banks, travel services, accommodation units and shopping services are in good condition. The 
need a research measuring the quality of the services can also help the understood of the tourist satisfaction in 
the region.  

3.2.3. Accessibility 

It is possible to see the four modes of transportation into Van.  The airport is 7 km away from the city center. It 
can be reached to the airport by public busses or by service busses of Turkish Airlines and by taxi. The Railway 
Station is 5 km away from the city center. It can be reached there by public busses. The road transportation 
from all cities of Turkey to Van is available with the highway connections. Road transportation is much more 
common in the region. Van lake offers a sea transportation which is connected with railway.  

4. Research  

To sum up, the information given about the tourism product potential about the region in the previous sections 
of the study proves that the region has unique components of tourism product that will be offered for the use 
of tourist consumers either domestically or internationally.  

4.1.  The Purpose of The Study 

The purpose of the study is to find out the factors which limit the tourism demand to region. Van, considerably 
has diversified rich components of tourism product as naturally, historically and culturally. The study aims how 
to evaluate those resources properly and effectively on the basis of destination marketing and on the name of 
fulfilling the needs of locals economic, social and cultural. The ultimate purpose of the study focus bringing 
suggestions and solutions to set marketing strategies to achieve the tourism objectives which are thought vital 
for reducing regional disparities and economic, social problems of locals in the region. The study aims to stress 
that tourism can be an effective economic activity when successfully implemented as the result of participation 
of all stakeholders. 

4.2. The methodology of the study 

The framework of the study based on both secondary and primary information and qualitatively structured. 
The paper initially indicates the situation analysis and underscores the significance of a planned destination 
marketing built up by the participation of all stakeholders. Secondly, summarizes the issue as explained in the 
literature. Since the scope of the study is qualitatively structured, a questionnaire form which enlightens the 
understanding the factors limiting the tourist arrivals to the town and region was developed. Open ended 
questions which were prepared asked two different groups of tourism industry representatives. Totally ten 
representatives at the top level positions in the industry were shared their views and comments regarding to 
increase the tourist arrivals to the region considering the factors limiting the arrivals to the region. The 
representatives of tourism industry were carefully selected both from the service providers currently active in 
the industry as hotel and travel agencies and from government and non-governmental organizations. The 
information gathered from the tourism representatives were categorically commented in finding section. 
Ultimately some suggestions and solutions were brought about the effective destination marketing after the 
carefully review of the study.  
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5. Findings 

The findings regarding the collected information through the questions in the form are explained in two sub 
sections in the findings both as the view of practical industry and government including non-governmental 
organizations, such as association of travel agencies, the chamber of commerce, the chamber of restaurants 
and ministry of tourism and culture. The questions and the findings regarding the view of tourism and 
government industry were shaped as below: 

The respondents composing the tourism industry were carefully selected from top managers and the 
marketing representatives of leading enterprises of the industry. Their demographic characteristics are as age 
between 30-45 years old, having more than ten years industry experience and average five experience in the 
region and all having bachelor degree in different fields.  

The first question asked to the industry representatives is “what their enterprises annually occupancy rate are. 
It was found that the average occupancy rate was less than forty annually and only international brand hotel 
had over 54% percent annually.  

The aim of the second question is to indicate whether they perceive the occupancy ratei satisfactory. All 
representatives finds that the occupancy rates are unsatisfactory for their companies in addition to the region. 

The third question aims to clarify what the external reasons except internal resources of which cause low 
occupancy rate in the region where their enterprise’s has located. The findings much focus on the security 
conditions of the region and the image which is shaped by the negative situation created by the safety issues. 
Secondly they finds that insufficient marketing efforts were done regarding the region. One of the hotel 
managers underlines inexistence of a specific tourism product which is going to be recognized and recalled in 
the consumers mind with the region and Van.   And marketing efforts focusing the promotion was far from the 
making awareness about the destination and its products.  One of the respondents underlined that the 
government having no regional tourism strategy which is coordinated and consisted with the country’s entire 
tourism strategy. All respondents mentioned that there have no specific and unique tourism product of the 
region even having rich resources as tourism product. 

The fourth question is regarded to marketing activities of the companies either individually or collaboratively. 
When they have ever participated any international marketing activity which aims to attract more tourists to 
the region or to the enterprise (hotel) either individually or collaboratively with the destination marketing 
organizations’ they answered that they had joined almost all tourism marketing activities such as fairs in 
İstanbul and abroad. One of the company had contracts with the agents marketing the hotel companies all over 
the world. All representatives agree on that the airport should have international level and then the destination 
should include in tour programs. 

Despite of participating international and domestically marketing activities what might be the reasons which 
are causing unsatisfactory number of tourist arrivals to the hotels and regions were asked to respondents as 
the fifth question. The reasons has been shown as explained in answer of the second question. 

Lastly a question which aims to learn their views regarding what needs be done to attract more tourists to 
destination’. It was suggested that all stakeholders and especially municipality and government authorities 
should work in a harmonization and in coordination to manage the destination as leading the other 
stakeholders such as companies and local businesses. The marketing efforts should done in an efficient way 
and specifically marketing efforts should focus on the transformation of negative in to positive image of the 
destination. It was suggested that strong and quality local products should compose and marketed prior in the 
market. Developing Urarian cultural corridor could enable Van to include in the international cultural tours in 
addition to the cultural products.  

6. Conclusion 

There by the intensive competition amongst the destinations requires destination marketers to adopt entire 
marketing tools for communicating with consumers and suppliers as well setting the strategic objectives and 
priorities to achieve creating a popular tourist destination. Furthermore, participation of all stakeholders is vital 
not only for effective marketing efforts but also for developing new products as well destination management.  

From the research it has been found that marketing efforts concentrates on just participating the exhibitions, 
fairs and the different contacts. Furthermore disorganization amongst industry, destinations organizations and 
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official tourism units leads to suffer more and ineffective or less effective on the demand. Having no unity 
which is responsible for the destination marketing forces the hotels, travel agencies to do marketing efforts 
individually. This situation prevents to develop a destination marketing policy and strategies. Hence, the efforts 
done by different companies, or groups in different way may be found inefficient without developing a 
destination marketing policy. The marketing policy enables to define priorities by doing market segmentation, 
target marketing and then the different form of marketing strategies. This approach requires the unity and the 
coordination amongst all stakeholders initially. Furthermore destination marketing consider caring about the 
needs, expectations from the destination as well the satisfaction of the tourists visiting the region.  

Secondly the image of the destination heavily affected by the security issues in the region. Although the 
security risks seen in every geography of the world, the recalling the region unsecure forces contradictory and 
explanatory marketing efforts which will help to set a positive and secure real image. The issue can be 
explained scientifically and statistically by different media tools especially through the public relations. 

The other important result of the study is that the region could not succeed a prompt package which will be 
sold by the tour operators in their plans. Whereas the components of tourism product significantly rich for any 
types of tourists and tourism.   

One of the other results, the long and though winter season limits arrivals to city via road transportation and 
additionally, even it is less, the cancels of flights are the factors negatively affecting the demand. 
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Abstract: Schools are considered the main centres of education. The thermal comfort in schools and their surroundings is 
very important for managing the education in a more systematic way. For these reasons, the number of education studies 
on the outdoor and indoor spaces at schools has increased greatly in recent years. One of the most discussed issues in this 
context is the possible effects of thermal comfort of the outdoor environments of schools on the education process. Even 
though the indoor conditions of the schools are made comfortable through conditioning practices, it is not always possible 
to attain this comfort in outdoor environments. For this reason, a more efficient education and training process is achieved 
during the school days in the areas where outdoor bioclimatic comfort is suitable for student life. The main aim of this study 
is to examine the spatial and temporal distribution of bioclimatic comfort conditions of the schools, affiliated with the 
Republic of Turkey Ministry of National Education, that are located within the borders of Edirne. Thus, the schools with the 
best bioclimatic comfort on student life within the study area were identified. The schools and the number of students 
within the study area were determined from the official statistics of the Republic of Turkey Ministry of National Education 
while the bioclimatic comfort conditions were determined by index calculations of the observation data of the 
meteorological stations in the province. Within the scope of this study, SET*, PET, and PMV indices were calculated as 
monthly average values according to standard observation times (07:00, 14:00, and 21:00). The calculations were carried 
out by equalization of the reactions to be given by the body energy balance of a 12-year-old child with average weight of 45 
kg and height of 152 cm facing the physiological conditions of the thermal environment experienced in outdoor and indoor 
spaces. The index calculations were performed automatically using RayMan 1.2 software while imagining and spatial 
analyses of the study were conducted using the packet program of ArcGIS 10.4.1. We found that very little cool thermal 
perception was dominant while moderate cool physiological stress was felt in the study area including the province of 
Edirne. In the study area where bioclimatic comfort classes distribute mostly on uncomfortable (0) level (65.9 %), the 
comfortable (1) class was determined to occupy less space (34.1 %). As a result, this study, touching upon the education 
and climate relationship, has shown that bioclimatic comfort conditions are one of the factors that establish more 
sustainable and comfortable education areas.  

Keywords: Bioclimatic comfort, GIS, Edirne. 

1. Introduction 

Having been applied in both planned and unplanned ways throughout the history, education is one of the main 
and important activities of human life. For the systematic application of education, comfortable school 
environment is very important (Öztürk and Zayimoğlu Öztürk, 2016: 1534). It is possible to achieve a greater 
success with the education provided only in comfortable areas. For this reason, it is important to follow and 
analyse both the indoor and outdoor conditions at schools (Çalık, 2007: 126). 

The bioclimatic comfort, which is considered one of the main factors affecting human life, is the first issue 
within the framework of the thermal comfort of outdoor spaces (Toy et al., 2007: 1315). The bioclimatic 
comfort conditions are evaluated by the determination of some indices and spatial analyses. For this purpose, 
SET* (Standard Effective Temperature), PET (Physiologically Equivalent Temperature), and PMV (Predicted 
Mean Vote) are the most widely used indices while GIS (Geographical Information System) is the most 
commonly used tool (Özşahin et al., 2015: 1052). 

Until recently, the studies on the bioclimatic comfort conditions focused generally on tourism area (Matzarakis, 
2007: 52). However, this tendency has moved towards education in recent times (Barbhuiyaa and Barbhuiya, 
2013: 1). In this study, which has a similar basis, aimed to analyse the spatial and temporal distribution of the 
bioclimatic comfort conditions of schools, affiliated with the Republic of Turkey Ministry of National Education, 
that are located within the borders of Edirne. Thus, the schools providing the best bioclimatic comfort for 
student life within the study area were identified. It is believed that this study will provide important clues 
regarding education planning. 
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2. Study Area 

The study area is the province of Edirne located in the Thrace Peninsula in the northwest of Turkey (Figure 1). 
The city located within the borders of Ergene Section in the Marmara Region borders Kırklareli and Tekirdağ to 
the east, Meriç Lake to the west, Istranca (Yıldız) Mountains to the north, and the Aegean Sea and Koru 
Mountains to the south. The study area located in a place involving significant diversity in terms of climatic 
characteristics is an outstanding area, especially for its education geography. This is mostly thanks to the 
geographical position and history of the field (Edirne Provincial Directorate for National Education 2015-2019 
Strategic Plan 2015: 47). Nowadays, however, the education activities are carried out at a more corporate level. 
While 287 educational institutions, including 18 pre-schools, 115 primary schools, 84 secondary schools, 53 
secondary education institutions, and 17 private education schools, in operation during the academic year of 
2014-2015, the net schooling rate has increased quickly in recent years (Edirne Provincial Directorate for 
National Education 2015-2019 Strategic Plan, 2015: 52). This situation causing the student success to increase 
day by day must have occurred because of the increased quality of education. It had already been mentioned 
that many enterprises were carried out within the scope of Encouraging Formal and Informal Education and 
Education activities to improve the students’ knowledge, success, and talents (Edirne Provincial Directorate for 
National Education 2015-2019 Strategic Plan, 2015: 41-43). 

 

Figure 1. Location map 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

592 
 

3. Method 

The bioclimatic comfort conditions based on the observed data of the meteorology stations of Edirne (Table 1) 
that were obtained from the Ministry of Forestry and Water Affairs Meteorology General Directorate (2016) 
were determined using SET*, PET, and PMV indices. 

Table 1. General characteristics of the meteorology stations in the study area 

No Station Station No Altitude (m) Period (year) 

1 Çöpköy 931 75 1987-1996 

2 Edirne 17050 51 1952-2014 

3 İbriktepe 1183 150 1987-1998 

4 İpsala 17632 10 1963-2014 

5 Keşan 789 185 1965-1976 

6 Küplü 1036 50 1984-1997 

7 Meriç 927 50 1984-1992 

8 Süloğlu 592 100 1974-1989 

9 Uzunköprü 17608 52 1962-2014 

 
The calculations were carried out through equalization of the reactions to be given by the body energy balance 
of a 12-year-old child with an average weight of 45 kg and height of 152 cm facing the physiological conditions 
of the thermal environment experienced in an outdoor space and in a typical indoor space. The index 
calculations were performed automatically using RayMan 1.2 software while imagining and spatial analyses of 
the study were conducted using the packet program of ArcGIS 10.4.1. The schools and the number of students 
within the study area were obtained from the official statistics (2016) of the Republic of Turkey Ministry of 
National Education. 

The method section describes two steps of the analyses. In the first step, the bioclimatic comfort conditions 
were identified. The different thermal perceptions and the different physiological stress levels were 
determined based on SET*, PET and PMV indices, and the obtained values were categorized according to the 
comfort level (Table 2). 

Table 2. Categorizing the index values of the study area 

SET* & PET PMV Thermal perception Grade of physiological stress 

< – 4 < – -3.5 Very cold Extreme cold stress 

4 – 8 -3.5 ≤ PMV ≤ -2.5 Cold Strong cold stress 

8 – 13 -2.5 ≤ PMV ≤ -1.5 Cool Moderate cold stress 

13 – 18 -1.5 ≤ PMV ≤ -0.5 Slightly cool Slight cold stress 

18 – 23 -0.5 ≤ PMV ≤ 0.5 Comfortable No thermal stress 

23 – 29 0.5 ≤ PMV ≤ 1.5 Slightly warm Slight heat stress 

29 – 35 1.5 ≤ PMV ≤ 2.5 Warm Moderate heat stress 

35 – 41 2.5 ≤ PMV ≤ 3.5 Hot Strong heat stress 

41 – > 3.5 ≤ PMV Very hot Extreme heat stress 

 

In the second step of the study, bioclimatic comfort analysis was made. For this purpose, annual average values 
of indices were distributed with GIS techniques, specifically IDW (Inverse Distant Weighting) method by using 
spatial interpolation. Grid maps formed as a result of spatial distribution of the data were connected to the 
weighted sum function of the spatial analyst tool of the packet program. At the end of the process, a 
bioclimatic comfort analysis map was produced. The reliability of the map and the supply of some of the data 
were controlled with both area research and the review methods. In the final step, all of the findings obtained 
through different methods were added to the text after having been interpreted within the scope of bureau 
studies and the research question.  
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4. Results and Discussion 

The distribution and comfort characteristics of the bioclimatic comfort conditions in the study area according 
to SET*, PET and PMV indices are presented in Table 3. 

Bioclimatic comfort of the study area is represented during the year with thermal periods of very cold and hot 
levels (Table 3). The comfort conditions are mostly during May and September, the period between October-
April refer to cool and very cold thermal conditions while the summer months refer to very hot and hot thermal 
perception (Table 3). Except for Edirne, a very little cool thermal perception was dominant while a little cold 
physiological stress level was generally apparent. However, in the central part of Edirne, the annual average 
values are at comfort levels in terms of PET and PMW index results. The fact that the same area provides 
uncomfortable conditions in terms of SET* index, the first index (Özşahin et al., 2015: 1056), which was 
developed in order to find out whether a person feels comfortable in any place, shows that appropriate 
conditions regarding thermal perception and physiological stress level have still not occurred. For these 
reasons, it is not possible to conclude that comfortable conditions exist even in the centre of Edirne. Thus, a 
completely comfortable period in the study area cannot be clearly determined. The dominance of 
uncomfortable (0) (65.9 %) conditions in the spatial distribution of the bioclimatic comfort of the study area 
provides an evidence for this finding. On the other hand, it was determined that the comfortable (1) class 
occupies less space (34.1%), as shown in Table 4. 

Table 3. Monthly and annual average of the bioclimatic comfort of the study area  

NO INDICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ann. 

1 

SET* 1.7 3.6 8.5 14.7 19.0 24.7 26.1 25.8 21.8 15.0 6.2 1.0 14.0 

PET 1.3 3.0 7.4 13.5 19.5 28.9 31.2 30.7 24.5 14.5 5.7 1.2 15.1 

PMV -3.2 -2.9 -2.1 -1.0 0.0 1.3 1.7 1.7 0.7 -0.7 -2.3 -3.1 -0.8 

2 

SET* 3.7 6.8 11.8 17.4 22.6 26.8 28.3 28.0 23.4 17.2 10.6 4.6 16.8 

PET 2.9 5.6 10.2 16.8 25.4 32.0 34.5 34.0 26.9 17.1 9.5 4.0 18.2 

PMV -2.9 -2.4 -1.6 -0.4 0.8 1.8 2.2 2.1 1.1 -0.3 -1.6 -2.6 -0.3 

3 

SET* 1.3 2.6 7.5 13.1 17.2 23.0 24.7 24.1 20.3 13.4 4.5 0.3 12.7 

PET 1.3 2.3 6.5 11.7 16.6 26.2 28.9 28.0 21.8 12.3 4.5 0.8 13.4 

PMV -3.1 -3.0 -2.2 -1.2 -0.2 1.1 1.6 1.5 0.6 -0.9 -2.4 -3.2 -1.0 

4 

SET* 1.1 4.0 8.7 15.0 20.3 25.0 26.6 26.1 21.7 15.0 8.3 2.3 14.5 

PET 1.2 3.5 7.5 13.8 21.7 29.3 31.9 31.1 24.1 14.3 7.8 2.5 15.7 

PMV -3.2 -2.7 -2.0 -0.8 0.4 1.5 1.9 1.8 0.8 -0.6 -1.8 -2.9 -0.6 

5 

SET* 1.2 5.0 8.6 16.3 21.2 25.2 26.3 25.5 21.9 14.9 9.7 3.7 15.0 

PET 1.2 4.4 7.5 15.5 23.1 29.6 31.5 30.1 24.5 14.2 9.0 3.6 16.2 

PMV -3.2 -2.6 -2.0 -0.6 0.6 1.5 1.9 1.7 0.9 -0.7 -1.6 -2.7 -0.6 

6 

SET* 2.1 4.1 9.4 15.7 20.2 25.0 27.3 26.8 22.4 14.1 8.0 2.4 14.8 

PET 1.9 3.4 8.1 14.8 21.6 29.2 33.0 32.2 25.4 13.3 7.4 2.4 16.1 

PMV -3.0 -2.8 -2.0 -0.7 0.4 1.5 2.0 1.9 0.9 -0.9 -1.9 -2.9 -0.6 

7 

SET* 2.9 4.8 10.2 16.0 19.8 24.6 26.6 26.3 21.9 14.6 8.6 2.7 14.9 

PET 2.4 4.0 8.7 15.2 21.0 28.7 32.0 31.6 24.6 13.9 7.9 2.4 16.0 

PMV -2.9 -2.7 -1.9 -0.7 0.2 1.4 1.9 1.8 0.8 -0.8 -1.9 -2.9 -0.6 

 SET* 2.0 4.1 10.8 17.0 22.3 25.7 27.7 26.0 22.5 15.2 8.5 3.6 15.5 

8 PET 1.5 3.3 9.2 16.3 24.8 30.2 33.4 30.9 25.5 14.5 7.6 3.2 16.7 

 PMV -3.1 -2.9 -1.8 -0.6 0.6 1.5 2.0 1.6 0.8 -0.7 -2.0 -2.8 -0.6 

9 

SET* 0.9 3.6 8.8 14.8 20.2 24.4 26.2 25.7 21.4 14.9 7.7 2.1 14.2 

PET 0.9 3.1 7.6 13.5 21.5 28.4 31.4 30.6 23.8 14.2 7.2 2.2 15.4 

PMV -3.2 -2.8 -2.0 -0.9 0.4 1.4 1.9 1.7 0.8 -0.7 -2.0 -2.9 -0.7 
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Table 4. The spatial distribution of the bioclimatic comfort classes in the study area 

Comfort Value / Class 
Area 
(km²) 

Rate (%) 
Schools 
(person) 

Rate (%) 
Students 
(person) 

Rate 
(%) 

0 (Uncomfortable) 4060.4 65.9 154 53 54.258 71 

1 (comfortable) 2099.0 34.1 134 47 22.583 29 

TOTAL 6159.4 100 288 100 182.829 100 

 

It is predicted that the distribution of the bioclimatic comfort analysis of the study area has an important effect 
on the number of school and students. According to Ministry of National Education’s official registries for 
Edirne, among the 288 schools in the study area, 53% are in the uncomfortable area while 47% are in the 
comfortable area. In addition, it was found that among 182.829 students in the study area, 54.258 (71%) 
studied in uncomfortable conditions while 22.583 (29%) studied in comfortable conditions (Table 4, Figure 2). 

 
Figure 2. Bioclimatic comfort analysis map of the study area and the distribution maps of the relationship between school 
(A) and residential areas (B) 

Anthropogenic factors had the most important direct effect on the spatial distribution of the comfort in the 
area. It was found that some areas (Edirne and its surrounding) offer uncomfortable conditions though they 
show a comfortable value (Figure 2). This situation may have resulted from the intense structuring conditions 
caused by the population density increase. As is known, it was put forth that some climatic conditions change 
with the structuring, which constitutes the biggest obstacle to the establishment of comfortable areas 
(Türkoğlu et al., 2012: 953-954). These conditions lead the oil-firing season to start earlier, which subsequently 
triggers the air pollution. The oil-firing season lasts for 6 months, depending upon the climate conditions in the 
uncomfortable fields of the study area, and this has increase the awareness of the air pollution, especially in 
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densely populated residential areas (Özşahin et al., 2016: 87). In such areas where the school density increases 
because of overpopulation, insufficient comfort affects both students and the education process in a negative 
way. 

5. Conclusion 

The bioclimatic comfort conditions explaining the people’s satisfaction with their surrounding affect the 
outdoor human activities in a direct manner. For this reason, bioclimatic comfort plays an important role in the 
education activities. Thus, students spend most of their extracurricular time at school at breaks. The break 
times allocated for the students’ cognitive and physical resting are spent outdoors to some extent and thus in 
close relationship with bioclimatic comfort conditions. In areas with optimum bioclimatic comfort, suitable 
conditions will occur for the heat produced by human metabolism to be distributed and thus the students 
might be more likely to achieve both cognitive and physical rest. 

In this study, we found that very low cool thermal perception was dominant and moderate cool physiological 
stress was felt in the province of Edirne. In this area, where mostly uncomfortable (0) bioclimatic comfort levels 
(65.9 %) were observed, the comfortable (1) class occupied less place (34.1 %). The intense structuring 
conditions caused by the population density increase increased awareness of the air pollution problem. 

This study underlined the importance of considering bioclimatic comfort conditions in order to increase the 
quality of the education system. As neither the climate elements of the field where the schools are located nor 
the schools current areas cannot be changed, the primary action should be to create enough urban green 
places especially around the school surroundings. This would both solve the air pollution problem and improve 
the life quality, productivity, and efficiency of the individuals. For this reason, considering the bioclimatic 
comfort conditions in the planning activities is one of the main factors to create more sustainable and 
comfortable education areas. 
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Özet: Global çağın önemli bir hastalığı olarak ifade edilen obezite, ülkelerin sahip oldukları nüfusun kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Aşırı kilo problemi ile karşı karşıya kalan bireyler, hareket kabiliyetlerinin sınırlanması nedeniyle, ya mevcut 
işlerininde çalışırken düşük performans göstermekte ya da çalışamaz hale gelmektedirler. Önemli bir üretim faktörü olan 
bireyin bu neden ile istihdam edilememesi veya düşük performansla istihdamı tüm ülkeler için önemli bir sorun olarak 
görülmektedir. Bunun yanı sıra, aşırı kiloya bağlı ortaya çıkan sağlık problemleri ülkelerdeki sağlık harcamalarını da büyük 
oranda arttırmaktadır. Obezitenin ekonomik maliyetleri bugün bir çok ülkenin üzerinde durduğu önemli konulardan biri 
haline gelmiştir. Obezite sorunu nedeniyle bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşan ekonomik pazarda, bu 
hastalara yönelik giyim, gıda, spor ve sağlık gibi birçok alanda büyük paralar harcanmaktadır. Ciddi bir iktisadi büyüklük 
meydana getirmiş olan bu sağlık probleminin ortadan kaldırılmasına yönelik alınacak önlemler ülkeler için büyük önem arz 
etmektedir.  

Bu çalışmada amaç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya başlayan obezite sorununa iktisadi bakış açısıyla 
ele almak, obeziteyi önlemeye yönelik kamu müdahale politikası, obezite vergisini dünya uygulamalarını ve ülkemiz 
açısından, mevcut literatür incelemesi yolu ile araştırarak değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Obezite Ekonomisi, Obezite vergisi, Obezitenin İktisadi Maliyeti 

Financial Burden of Owerweight:  An Investigation on Obesity Tax  

Abstract: The obesity is the most important illnesses of the global age. It brings about negative effects on population of 
countries'. People who are overweighted, will have to face with some problems such as limitation of their physical 
activities, poor performance during the job activity or job loss. Obesity is a major problem for the countries, because this 
issue affects the employment in a negative way. On the other hand, obesity problem and the rise of obesity rate increases 
health spendings. For that reason, the cost of obesity is a key problem for the countries. Many countries have to allocate 
budget for the spending of  obestiy needs such as clothing, food, sports, health. Actions must be taken for prevention 
against this problem. The aim of this study is the economics of obesty, economics effest, and obesty tax issue will be 
discussed. 

Keywords: The Economics of Obesity, Obesity Tax, The Cost of obesity 

1. Giriş 

Obezite, vücuda besinler yolu ile alınan enerjinin, bireyin harcadığı enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve 
vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır (Altunkaynak & 
Özbek, 2006:138). Basit olarak, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması şeklinde ifade edilebilecek olan 
obezitenin klinik olarak tanımlanmasında; kişinin kilosunun, boyunun karesine oranlanması (kg/m2) yoluyla elde 
edilen “vücut kitle indeksi” kullanılır. Vücut kitle indeksi 25’in üzerinde ise kişi aşırı kilolu, 30’un üzerinde ise 
obez olarak tanımlanır (Babaoğlu & Hatun, 2002:8). Obezite hastalığının nedenlerine bakıldığında; genetik, 
biyolojik nedenlerin haricinde (Semerci, 2004), beslenme alışkanlıklarındaki değişimler (Gedik, 2003), teknolojik 
gelişmelerin etkisi (Arslan & Ceviz 2007:212), yaşam biçimlerinde değişim, ülkelerin zenginleşmeleri ve refahın 
artması (Saruç, 2015:19) görülmektedir. 

Obezite her ne kadar sağlık bilimleri alanında karşımıza çıkan bir konu olsa da, obezite sorununun iktisadi 
boyutunun olduğu gerçeği, özellikle iktisat alanında yurtdışında yapılan akademik çalışmalarla ortaya 
konulmuştur. Ülkemizde ise obezite ve ekonomi ilişkili çalışmaların henüz yeni yeni gerçekleştirildiği, konuyla 
ilgili mevcut yazının yetersiz olduğu görülmektedir.  Bunun en temel nedeni aşırı kilo problemi ile karşı karşıya 
kalan ve obezite ile mücadele etmek durumunda olan ülkelerin genel olarak gelişmiş ülkeler olması görülebilir. 
Günümüzde Amerika gibi birçok gelişmiş ülke, obeziteden kaynaklanan çok yüksek ekonomik maliyet kayıpları 
ile karşı karşıyadır. Ancak bu sorunu sadece gelişmiş ülkelerin sorunu olarak görmek de doğru değildir, zira 
gelişmekte olan ülkeler de bu problemle karşı karşıyadır. Buna örnek olarak obezite problemi önemli boyutlara 
ulaşmış olan Meksika gösterilebilir (Saruç, 2015:19).  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

 
597 

 

Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya başlayan obezite sorununu iktisadi bakış 
açısıyla incelemek ve soruna çözüm aramak olduğundan, çalışmanın çerçevesi iktisat temelli oluşturulmuştur. 
Obezitenin ekonomik nedenleri, obezitenin ekonomik maliyetleri ve obezite sorunun çözümüne yönelik kamu 
politikaları üzerine odaklanılmıştır.  

2. Obezitenin Ekonomik Nedenleri 

Obezite, farklı disiplinlerin incelediği bir konudur. Temel olarak obezite sağlıkla ilgili bir problem olduğundan 
çalışmalar daha çok tıp alanında yoğunlaşmaktadır.  Ancak obeziteye yol açan tıbbi, sosyal, psikolojik unsurların 
yanı sıra obezitenin ekonomik unsurlara dayanan bir yönü de vardır (Saruç, 2015:47). 

Obeziteye ekonomi açısından yaklaşıldığında; bireylerin beslenmelerini, fiziksel aktivitelerini ve kilolarını kendi 
bireysel faydalarını maksimum kılacak şekilde belirlediklerini söyleyebiliriz.  Bireyin faydasını; kişinin kilosu,  
sağlık durumu, yediği gıda miktarı gibi farklı unsurların fonksiyonu şeklinde düşünülebilir. Birey fayda 
maksimizasyonu mevcut bütçesi, zamanı  ve biyolojik durum kısıtları altında gerçekleşecektir. Zaman kısıtı 
açısından, bireylerin 24 saatlik bir gün diliminin olması nedeniyle, kişinin daha fazla egzersiz yapmasının, ancak 
boş zaman veya çalışma için harcadığı zamandan kısması ile mümkün olacağı gerçeğine dayanır. Bütçe sınırı ise, 
bireyin sahip olduğu kısıtlı geliri ifade eder. Bir diğer ifade ile kişi spor kulübüne üye olmak, sağlıklı organik 
gıdalar satın almak veya ucuz sağlıksız gıdalar satın almak gibi seçenekler arasında tercih yaparken belirli/sınırlı 
olan geliri kapsamında hareket eder. Biyolojik kısıt, alınan kalorinin harcanandan fazla olduğu sürece kilo 
alınacağını ifade eder (Saruç, 2015:48). 

Bireyin mevcut andaki marjinal fayda ve maliyetinin yanı sıra, gelecekteki marjinal maliyet ve fayda dikkate alan 
modeller kurulabilir. Örneğin, kişinin sağlıksız bir gıda ürününü tüketirken ödediği fiyat (şimdiki maliyet) ile 
aldığı lezzeti/tatmini (şimdiki faydasını)  dikkate alırken, gelecekteki kilosunu (gelecek maliyet) ve fazla kiloya 
bağlı ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini ve maliyetlerini (gelecek maliyet) dikkate alması gerekir. Bireyler 
kısa vadeli menfaatlerini uzun vadeli menfaatlerinden üstün tutarlar.  Kısa vadeli menfaati tercih etmedeki artış 
rasyonel olmaktan çıkacak kadar artabilir. Beklenti teorisinin öngörülerinden bir kısmı bu yöndedir. Bu durum 
bireylerin gelecekleri için yeterince tasarruf yapamamaları  ya da aşırı borçlanmaları da açıklayabilmektedir. 
Bireyler mevcut zaman diliminin (anın) onlara yansıtacağı fayda ve maksimizasyona, gelecekteki fayda ve 
maliyet maksimizasyonunsan daha fazla önemserler. Tüketicilerin gelirlerini optimal dağıtabilmeleri için 
harcadıkları her liranın marjinal faydası eşit olmalıdır (Saruç, 2015:48). 

3. Obezitenin Ekonomik Maliyetleri 

Genel olarak obeziteye bağlı ortaya çıkan maliyetleri doğrudan maliyet ve dolaylı maliyeler olarak ikiye ayırmak 
mümkündür.  

3.1. Doğrudan (Dolaysız) Maliyetler 

Obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan doğrudan maliyetler obezite ile mücadelede doğrudan kullanılan 
kaynakların maliyetini kapsar. Obezite ile mücadeleye yönelik sağlanan tıbbi hizmetler kapsamında harcanan 
paralar buna örnek olarak verilebilir (Saruç, 2015: 59). Obezitenin direkt maliyetinin ülkeler için oldukça yüksek 
seviyelerde olduğunu gösteren çalışmalar vardır ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, obezitenin 
ülkeler için tahmin edilen doğrudan maliyeti %0.7 ile %2.8 arasında  değişmektedir (Saruç, 2015: 64). 

3.2. Dolaylı Maliyetler 

Obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı maliyetler ise obezite sonucunda üretkenlikteki düşüşün parasal 
değerini ifade eder. Obezite kaynaklı bir rahatsızlık sonucunda çalışanın işe gelememesi sonucunda 
üretkenlikte, işteki verimlilikte bir düşüş yaşanır. Bu obezitenin dolaylı bir maliyetine örnektir (Saruç, 2015: 59). 

Obeziteye kaynaklı hastalıklar sonucunda çalışanın işe gidememesi, hastalık izin sürelerinin uzaması, iş gücünün 
rahatsızlığı nedeniyle iş yerinde verimli çalışamaması, çalışanın engellilik nedeniyle işe devam edememesi veya 
çalışanın erken ölümü gibi obezitenin dolaylı maliyetleri olup, birçok gelişmiş ülkede yüksek seviyelerdedir 
(Saruç, 2015: 66). 
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4. Obeziteye Yönelik Kamu Politikaları: Obezite Vergisi  

Obezitenin ülke ekonomilerine maliyetlerinin azaltılabilmesi için devletin ekonomiye kamu politikaları ile 
müdahale etmesinin oldukça önemli bir yeri vardır. Birçok akademisyen obezitenin azaltılmasına yönelik çeşitli 
kamu politikaları önermiştir. Bunlardan bazıları (Saruç, 2015: 77-85); 

➢ Yiyecek-içecek reklamlarını düzenlemek, kontrol etmek ve sakıncalı olanları yasaklamak,  

➢ Gıdaların üzerinde yer alan ifadelerin (diet, light vb.) halkın doğru bilgi edinmesi yönünde 
düzenlenmesi,  

➢ Halkın sağlıklı beslenme, bilinçli gıda tercihi yapmak konularında bilgilendirmesi, 

➢ İş yeri ve okullardaki yeme-içme hizmetlerinin besin standartlarının belirleyerek gerekli 
yönetmeliklerin oluşturulması, 

➢ Kamu kurumlarında sadece sağlıklı gıda satışının yapılması, 

➢ Sağlıksız gıda satışı yapan restoranların sayısına sınırlamalar getirilmesi, 

➢ Bireyleri hareketli bir yaşama yönlendirmek, araç kullanımının azaltılması yönünde teşvik edilmesi, 

➢ Fiziksel aktivite ve beslenmeyle ilgili bir ulusal plan ortaya koymak, 

➢ Kilo verenlere yönelik motivasyon arttırıcı uygulamalara gitmek (mali teşvik, spor kulübü üyeliği 
hediyesi vb.), 

➢ Şehrin hareketli yaşama uygun hale getirilmesi, yürüyüş ve diğer aktiviteleri destekler nitelikte güvenli 
bir şehir planlanmasına gidilmesi, 

➢ Devletin sağlıklı gıdaların üretimini ve tüketimini yaygınlaştırması, 

➢ Obezite vergileri, 

➢ Sağlıklı gıdaları sübvanse etmek, 

➢ İşe toplu taşıma araçları ile gidenlerin taşıt vergilerinde indirime gidilmesi, 

➢ Çalışanın spor yapabileceği imkanlar oluşturan işletmelerin vergilerinde indirime gidilmesi, 

4.1. Obezite Vergisi  

Hükümetler, obezite oranının yükselmesi sonucu hem istihdamın olumsuz yönde etkilenmesi hem de sağlık 
harcamalarının önemli oranlarda artması nedeniyle, obezite ile mücadele yönünde kamu politikaları ile 
piyasaya müdahale etmeyi tercih ederler. Hükümetlerin uygulamaya koydukları mali önlemlerin başında 
vergiler ve sübvansiyonlar gelmektedir. Hükümetler, bu tür önlemlerle halkın tüketim kalıplarını değiştirerek, 
bireylerin aşırı kilo almasına yol açan sağlıksız gıdalardan onları uzaklaştırmaya, tam aksine, onları sağlıklı 
gıdaları tüketmeye yönlendirmeye çabalarlar (Akar,2015 :29). 

Obezite sorununun çözümü için önerilen obezite vergisi mevcut literatürde; “Fat tax”, “junk food tax”, “twinkie 
tax”, “sin tax”, “food tax” gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Bazı çalışmalarda ise obezite vergisi kavramının 
yanlış anlaşılabileceği gerekçesi ile “health related food tax” kavramı ile ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir 
(Saruç, 2015: 103). Obezite vergisinde amaç, enerji yoğunluğu fazla olan ve besin değeri düşük seviyede olan 
ürünlerden vergi almaktır (Gergerlioğlu, 2014:136). Yoğun kalorili sağlıksız gıda ürünlerine konan vergiler ile bu 
türden sağlıksız gıdaların göreceli fiyatları arttırılarak aşırı şişmanlığa yol açan bu gıdaların az tüketilmesine 
sağlamak hedeflenmektedir (Saruç, 2015: 104).  Obezite vergisiyle sağlıksız gıdalara konan ürünlerin fiyatları 
artacağı için bu ürünlere yönelik talep düşecek ve nihai olarak obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının 
azaltılması yönünde katkı sağlanacaktır, görüşü mevcuttur.  Ayrıca, bu şekilde obezite nedenli toplumdaki dışsal 
maliyetlerin obezite vergisi aracılığı ile içselleştirilebileceği görüşü de savunulmaktadır (Gergerlioğlu, 2014:138). 

Konuya teorik açıdan bakıldığında, hükümetin obeziteyi vergilendirmesi gerekir. Ancak burada etik ve politik 
kabul edilebilirlik açılarından hareketle, devletin obeziteye yol açan davranışı vergilendirmesi söz konusudur.  
Hükümetlerin sağlıksız ürünlere vergilendirmesiyle, sağlıklı ürünleri sübvanse etmesi arasında, etkinlik açısından 
bakıldığında, bir fark yoktur.  Vergilerin politik ve toplumsal kabul edilebilirliği açısından bakıldığında ise, 
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vergilerin sübvansiyonlara göre politik kabul edilebilirliğinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz (Saruç, 2015: 
104).   

Yüksek kalorili ürünlere obezite vergisi uygulanmadığı durumda Şekil 1’de görüldüğü gibi arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği M1 noktasında denge sağlanacaktır. Obezite vergisi konulduğunda ise denge miktarı M2 seviyesinde 
gerçekleşecektir. Ayrıca bireylerin söz konusu ürüne yönelik talep eğrisi eğimi de önemlidir. Talep eğrisinin 
eğimi arttıkça, esneklik azaldıkça, fiyat değişimi sonucu talep edilen miktardaki değişimde küçülecektir. Dik bir 
talep eğrisinde, ürün fiyatındaki değişim ürünün talep edilen miktarını fazla etkilemeyecektir. Talebin fiyat 
esnekliği yüksek olduğu durumdaysa talep eğrisi yatık hale geleceğinden, fiyattaki ufak değişimler ürünün talep 
edilen miktarını etkileyecektir. Vergilerin yansıması arz ve talep eğrilerinin göreceli esnekliğine bağlı olarak 
belirlenecektir. Obezite vergisinin etkinliği için koşul ise, bireyin özel maliyetinin marjinal sosyal maliyetine eşit 
olmasıdır. Bir diğer ifadeyle; bir birim ürün için kişinin ödeyeceği fiyatın, o ürünün tüm sosyal maliyetine eşit 
olmasıdır (Saruç, 2015: 105). 

 

Şekil 1. Obezite Vergisi Uygulaması 

Kaynak: (Saruç, 2015: 105) 

4.2. Obezite Vergisine Yönelik Eleştiriler  

Obezite vergisi uygulamaları her ne kadar birçok ekonomist, araştırmacı ve uzman tarafından desteklense de, 
yapılan araştırmalar göstermektedir ki, halkın bu tür vergileri kabul etme oranı oldukça düşüktür. Obezite 
vergisine karşı çıkanlar, daha çok devletin müdahale alanının genişlemesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına 
yönelik karşı çıkan açıklamalar yapmaktadır. Bazı ekonomistler ise obezite vergisinin etkinlik açısından olumsuz 
sonuçlar meydana getireceğini belirtmektedir (Saruç, 2015: 107).  

Gerçekleştirilen bazı akademik çalışmalarda ise, şeker içeren kimi içeceklerin insanlarda alışkanlık yaptığı ve 
şekerin insanların mutluluk hormonu salgılaması üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve bu sonuçlara dayanarak 
obezite ile mücadelede uygulanacak obezite vergisi gibi birçok aracın verimsiz olacağı vurgulanmıştır 
(Gergerlioğlu, 2014:138).  

 Obezite vergisine karşı çıkanların bir diğer kısmı ise obezite vergilerinin düşük gelirli kesimi daha da olumsuz 
yönde etkileyeceği görüşündedirler. İngiltere’de yapılan bir çalışmada herhangi bir gıda üzerine konan vergiden 
zenginlerden ziyade, daha çok yoksul halkın etkilendiği tespit edilmiştir. İçerdiği yağ miktarına orantılı bir 
şekilde obeziteyi engellemek için bir vergi uygulamasına gidilmesi; süt tereyağı gibi temel besin maddelerinin de 
fiyat artışına yol açabileceğinden, gelirinin önemli bir bölümünü gıda harcamalarına ayıran düşük gelirli kesim 
için ekonomik yük artacaktır (Gökbunar, Doğan & Utkuseven, 2015:598). Obezite vergilerinin regresif olması 
nedeniyle düşük gelirli grupların aleyhine gelir dağılımını daha da bozacağını belirtenlerin dışında, bu vergilerin 
kilo durumu ne olursa olsun tüm bireyleri etkileyeceği görüşünü dile getirenlerde vardır (Saruç, 2015: 109). 

Obezite vergilerini uygulanmaya konması ile bazı gıdaların yasal olmayan yollarla üretilip pazarlanacağı, bu tür 
vergilerin diğer vergilerde olduğu gibi ekonomide kayıt dışılığa yol açacağı yönünde eleştirilmektedir (Gökbunar, 
Doğan & Utkuseven, 2015:599). 
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4.3. Obezite Vergisi Uygulayan Ülkeler  

Dünyada obezite vergisi uygulayan bazı ülke örneklerini  Tablo 1'den görebiliriz. Romanya'da 2010 yılında 
obezite vergisi tartışılmış, ancak fakir halkın olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle vazgeçilmiştir. Danimarka'da 
vergiler uygulanmaya konmuş, ancak uygulama yönündeki bazı aksaklıklar nedeniyle 13 ay sonra kaldırılmıştır 
(Saruç, 2015: 112). 

Tablo 1. Obezite Vergisi Uygulamaları 

Ülke Uygulama Yılı Vergilendirilen Gıda ve İçecekler Vergi Oranı 

ABD Çeşitli 23 eyalette şekerli içecekler %1-8 

Norveç 1981 Şeker,çikolata,şekerli içecekler değişken 

Samoa 1984 Meşrubat Litre başı 0,18 dolar 

Avustralya 2000 
Meşrubat,şekerleme, bisküvi, 
pastane ürünleri 

%10 

Nauru 2007 Şeker, gazlı içecekler, şekerlemeler %30 İthalat vergisi 

Fransız Polenezya'sı 2002 
şekerli içecekler,şekerleme, 
dondurma 

Litre başı 0,66 dolar ithalat 
vergisi 

Finlandiya 2011 Meşrubat ve şekerleme 
Meşrubat litre başı 0,75 Euro, 
şekerleme kilo başı 0,75 Euro 

Macaristan 2011 
Şeker oranı yüksek gıdalar, yağ, 
tuz ve şekerli içecekler 

Her ürün başı 0,05 dolar 

Danimarka 2011 
Doymuş yağ oranı%2.3'den yüksek 
olan et süt ürünleri,hayvani yağlar 
ve sıvı yağlar 

Doymuş yağ kilo başına 
2.15Euro 

Fransa 2012 
Şekerli veya tatlandırılmış 
içecekler 

Litre Başına 0,72 Euro 

Kaynak: (Saruç, 2015: 112) 

Ülkemizde obezite ile mücadelede sağlık bakanlığı, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketi Hayat Programı (2013-
2017) hazırlamış ve bu program kapsamında az miktarda tüketilmesi gereken gıdalar vergi artışı, tüketimi teşvik 
edilmesi gerekenlere ise fiyat sübvansiyonu gibi teşviklerin uygulanması yönünde tedbirler belirtilmiştir. Ancak 
konuyla ilgili zaman zaman hükümetin açıklamaları olmasına rağmen, obezite vergisi ülkemizde ise henüz 
resmilik kazanmış bir vergi değildir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Obezite vergilerinin bireylerin kilo almasına neden olan ve sağlıksız olarak ifade edilen gıda ürünlerinin 
fiyatlarını arttırarak, bu ürünlere yönelik talebin azaltılması ve sonuçta obezite problemi ile karşı karşıya kalan 
birey sayısını azaltılmasında katkı sağlanacağı savunulabilir. Bu şekilde obezite nedeniyle topluma yüklenen 
dışsal maliyetlerin bu türden bir vergi ile içselleştirilebileceği görüşünü sunulabiliriz. Ancak dışsal maliyetlerin 
içsel hale getirilmesi çok kolay gerçekleşecek bir durum olarak da görülmemelidir.  Zira bazı gıdalar kişiler için 
olmazsa olmaz bir özellik gösterip, bir nevi bireylere alışkanlık yapıp, kişinin vazgeçilmez bir tercihi haline 
gelebilir. Böyle bir durum obezite vergisi şeklindeki bir uygulamayı verimsiz kılabilir. Dolayısıyla bu türden 
gıdaların belirlenmesi ve vergi dışında veya ek tedbirlerinin alınması gerekebilir. 

Obezite vergisi açısından dikkate almamız gereken bir diğer önemli husus ise obezite vergisinin toplumdaki 
bireyleri sağlıklı gıdalara yöneltebilme gücünün ne olduğudur.  Bu konuyla ilgili yapılan eleştiriler, sağlıksız 
gıdalara yüklenen vergiler sonucunda düşük gelirli kesimin sağlıklı ürünlere yönelemediği, çünkü sağlıklı gıda 
fiyatlarının sağlıksız ürünlere göre daha yüksek olduğu şeklindedir. Bu türden bir sonuç, obezite vergisi yönünde 
bir uygulamanın düşük gelirli kesim için, yüksek gelirli kesime oranla daha çok olumsuz etki meydana getirdiği 
bulgusuna bizi götürür. Dolayısıyla bu noktada politika uygulayıcılarının gelir grupları arasında adaletsizliğe yol 
açan bu durumu azaltıcı tedbirlere yönelmesi gerekebilir. Saruç (2015: 108), regresif olan diğer vergilerde 
(harcama vergileri gibi) bir indirime gidilmesi ile, obezite vergisi uygulamasının toplum için fazladan bir eşitsizlik 
yaratmayacağını, uzun dönemde ise obezite vergisinin herkese yarar sağlayacağını belirtmektedir. 

Gergerlioğlu (2014:138), obeziteye yol açtığı düşünülen ürünler üzerinden vergi alınarak bu ürünlerin 
taleplerinde bir azalmanın meydana getirilmesinin en önemli koşulun, sağlıksız olan diğer ikame ürün 
olanaklarının ortadan kalkması ile mümkün olduğunu, aksi taktirde obeziteyle mücadelede başarı 
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yakalanamayabileceğini belirtmektedir. Örneğin sadece soda üzerinden alınan bir verginin, bu ürüne talebi 
azaltırken, sağlıksız olan şeker içerikli bir diğer içeceğin talebinin artmasına neden olabilir. Zira, şeker içeren 
içeceğin fiyatı vergi konan sodaya göre nispi olarak ucuzlamıştır. Bu durum şeker içerikli içeceğin talebini 
arttıracaktır. 

Sağlıklı ürünlere yönelik pozitif etki meydana getirmek için,sağlıklı ürünler üzerinden alınan  vergiler azaltılabilir 
ya da bu nitelikte ürün üreten üreticiler teşvik edilebilir. Bu şekilde sağlıksız gıda ürünleri üzerindeki vergilerin 
yükseltilmesi durumunda sağlıklı ürünleri ikame olanakları arttırılabilir (Gergerlioğlu,2014:139). 

Obezite vergileri yoluyla elde edilen gelirin yine obezite ile mücadele için kullanılması önerilebilir. Örneğin bu 
kaynak, halkın konuyla ilgili eğitimleri alması yönünde organizasyonlar düzenlenmesinde ya da bireylerin spor 
olanaklarının arttırılması yönünde harcanabilir. Obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin sübvanse edilmesi 
önemlidir. Bu ve benzeri ek bir takım hükümet müdahaleleri ile obezite vergisi iktisadi açıdan daha verimli hale 
getirilebilir.  

Her ne kadar obezite vergisine ilişkin olumlu görüşlerin yanı sıra, olumsuz görüşler mevcut olsa da, bir çok ülke 
obezite vergisini uygulamaya koymak yönünde sinyaller vermektedir. Dolayısı ile araştırmacılara önerimiz, ülke 
bazında konuyu araştırarak, obezite vergisinin  uygulanabilirliği noktasında, halkın tutumu konusunda ampirik 
çalışmalara öncelik vermeleridir.  
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Özet: İran kökenli olup Büveyhoğulları döneminde yetişmiş olan Mâverdî; hukuk, tefsir, edebiyat ve siyaset gibi birçok 
alanda eser vermiş bir kişidir. Mâverdî aynı zamanda devlet başkanlığı, kamu maliyesi, amme hukuku, yerel ve genel idare 
ve devlet adamlarına öğüt konularını içeren birçok konuyla ilgilenmiştir. Mâverdî bu eserlerinde ve bilhassa “el- Ahkâmü’s 
Sultaniye” isimli eserinde söz konusu alanlarda detaylı çalışmalarda bulunmuş ve bu arada ekonomik konulara da 
değinmiştir. Çalışması bir sistem olarak ekonomiyi değil, amme menfaati (kamusal yarar) kapsamında bir mesele olarak 
ekonomiyi ele alan ilk İslami eserlerden biri olması açısından önemlidir. Mâverdî’nin söz konusu kitabı zekâtın (vergi) 
verilmesi, zekâta tabi olan malların ve zekâtlarının belirlenmesi, zekât memurluğu, ganimetler, menkul mallar, cizye, haraç 
gibi kendi döneminde devletin gelir kaleminde önemli yere sahip olan mali konulara ilişkin oldukça zengin bir doküman 
niteliğindedir. Bu çalışmamızda Mâverdî örneğinde İslam’ın ilk uygulamalarına ilişkin örnekleri analiz etmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Mâverdî, İslam, Devlet ve Ekonomi, Amme Hukuku  

State And Economy In Islam: The Case Of Mâverdî 

Abstract: Mâverdî, who is Persian originated and grown up during the  Buyids, has many studies such as in law, 
interpretation of the Holy Quran, literature and politics. At the same time Mâverdî had also interested on many issues like 
presidency, public finance, public law, advices to local and nationwide administrations and statesmen. Mâverdî in his 
studies, particularly in Al-Ahkam al-Sultaniaw'al-Wilayat al-Diniyya (The Ordinances of Government), had made detailed 
studies in the aforementioned fields and he had also touched to the economic issues as well. His study, rather than being 
on economy as a system, is one of the first Islamic studies taking economy as a matter within the context of public interest. 
The relevant book of Mâverdî has a characteristic of being a rich document on the fiscal subjects, which take an important 
place in the revenue of the government in that period, such as giving alms (zakat), identifying alms and goods subject to the 
alms, civil servant of alms, booties, movable estate, poll tax (jizya), and exaction. In our study, we analyze the instances 
pertain to the first applications of Islam in perspective of Mâverdî. 

Key Words: Al-Mawardi, Islam, State and Economy, Public Law 

1. Giriş  

Devletin varlığı, insanlar için kamusal düzenin sağlanması, birlik ve huzurlu yaşam gibi sosyal ve hayatî bir 
öneme sahiptir. Devlet fikrinin oluşumu iktidarın kurumsallaşması ile ilgili olmakla beraber devlet soyut bir 
kavramdır (Menekşe, 2005:194-195). Devlet idaresi toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir konudur 
çünkü devlet, milletin örgütlenen siyasi mekanizmasıdır. Bu bağlamda "Daha iyi bir devlet idaresi nasıl olabilir?" 
sorusu çok eskiden beri sorulmuş; filozoflar, bilim ve devlet adamları bu konuda ayrıntılı eserler ortaya 
koymuşlardır(Ergan 1999:28).  

İslam dünyasında da devlet konusuna ilişkin pek çok eser verilmiştir.İslam’da devlet anlayışı ve işleyişi 
konularına değinen bu eserlerde, devlet adamlarının nitelikleri, yönetimde adil olmak, vezirlik, ordu, mali 
konular, yargı, amme hukuku gibi alanlarda İslam dininin uygun gördüğü ve uygun görmediği noktalar 
anlatılmıştır. Özellikle İslam siyasetnâme geleneğinde Nizamü’l-Mülk Siyasetnâme eserinde, Mâverdî El-
Ahkâmü’s Sultaniye ve Kitabü’l-Nasihatü’l-Mülûk eserlerinde, Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig eserinde, İbn 
Haldun Mukaddime eserinde, İbn Teymiye es-Siyasetü’ş-Şeriyye eserinde, Keykâvus Kabusnâme eserinde, 
Fârâbî El-Medinetü’l Fâzıla eserinde, Gazâlî Et-Tibru’l-Mesbûk fî Nasîhati’l-Mülûk eserinde, Turtûşi Sirâcu’l-
Mülûk eserinde ve bu geleneğe dâhil olan birçok âlim çeşitli eserlerinde İslam’da devlet konusunu işlemiştir. Bu 
eserlerin genelinde devlet tanımı yöneticiler üzerinden yapılmış, devletin varlığını ve yüceliğini koruyabilmesi 
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için yöneticide bulunması gereken özellikler anlatılmıştır. Anlatılan bu özellikler ile güçlü devlet için güçlü 
yönetici gerektiği belirtilmiştir.   

Yusuf Has Hacib (2016:51) dört ana karakterin konuşmalarından oluşan Kutadgu Bilig eserinde devleti 
simgeleyen Kün Toğdı karakterini dürüst, ılımlı, doğru sözlü, bilgili, akıllı, yürekli ve gönlü zengin sıfatlarıyla 
betimlemiştir. 

Nizamü’l-Mülk (2015:11) Siyasetnâme adlı esrinde devlet ile ilgili Kutadgu Bilig’deki betimlemelere benzer 
betimlemelerde bulunmuş, Allah’ın her çağda halktan birisini seçerek onu dünya işleri ve cihan ahalisinin kamu 
düzeninden sorumlu kişi kıldığından, bu kişinin adaletiyle devleti ayakta tutacağından bahsetmiştir.  

Fârâbî (2015:104-105)’nin El-Medinetü’l Fâzıla eserindeki düşüncesine göre devlet kendisinin üzerinde başka bir 
insanın hükmünün bulunmadığı hâkim kişidir. O, imam, erdemli şehrin birinci başkanı, erdemli milletin ve tüm 
dünyanın hükümdarıdır. Bu kişi, kolay anlama kabiliyetine sahip, güçlü hafızalı, zeki, güzel konuşma kabiliyetine 
sahip, bilgili, doğru, zevk düşkünlüğü olmayan, şerefli ve dünya malına biat etmeyendir. 

İbn Teymiye (1999:37)’ye göre halk Allah’ın kulları, yöneticiler ise Allah’ın kulları için seçtiği naipleridir. 
Yöneticiler aynı zamanda halkın vekilleri niteliğindedir. Halk kendi vekilinin davranışlarında hoşuna gitmeyen bir 

husus olursa vekiline kızar.İbn Teymiye’ye göre bu kişiler “kuvvet ve emanet”1 niteliklerine sahip kimselerdir.  

İbn Haldun devleti (2015:374) “zıllulah fi’l-arz”2 ideolojisi ile betimler. Yani hanedana boyun eğmek ve 
teslimiyet göstermek, devlete itaat ve sadakat dini bir inanç olmalıdır.  

Bu eserlerde aynı zamanda dönemin ekonomik faaliyetleri olan zekât (vergi), haraç, cizye, öşür, ganimetler, 
toprağın işlenmesi ve kişiye emanet edilmesi, menkul mallar ve defineler gibi devletin gelir kaleminde yer alan 
mali konulara da değinilmiştir.  

İslam’da devlet ve ekonomiyi ele aldığımız bu çalışmada konuya ilişkin eserlerini incelediğimiz ve başlıca 
kaynağımızı oluşturan Mâverdî yukarıda bahsettiğimiz devlet ve ekonomi le ilgili meselelere yazmış olduğu 
eserlerinde geniş yer ayırmış çoğu eserini bu konular üzerine inşa etmiştir.     

2. Mâverdî’nin Hayatı ve Eserleri  

Siyaset ve ahlak nazariyeleriyle tanınan Şafi fakihi Mâverdî3 364 (974-75) yılında Basra’da doğdu. 

Büveyhoğulları4 iktidarında yetişen Mâverdî Basra ve Bağdat’ta Hasan b. Ali el-Huzeli, Muhammed b. Adiyyi’l-
Minkari, Muhammed b. Mualla el-Ezdi, Ca’fer b. Fazlı’l-Bağdadi’de fıkıh, fıkıh usulü, tefsir ve hadis dersleri 
okumuştur.Değişik şehirlerde hâkimlik yapan ve sonrasında Nişabur yakınındaki Ustuvâ şehrinde Baş Kadılık 
(Kadu’l Kuzât) görevini üstlenen Mâverdî Büveyoğullarından Halife el-Kâdir’in sarayında müsteşarlık yapmıştır 
(Mâverdi, 2015:21).Hukuk sahasında İmam Şâfi’nin mezhebini izleyen Mâverdî eserlerinde de kendi mezhebinin 
görüşlerini aktarmıştır. Görüş farklılıklarının olduğu konularda diğer mezheplerin görüşlerine de yer veren 
Mâverdî bununla birlikte bu konularda Şâfi mezhebinin görüşlerini savunmuştur (Canatan, 2014:69). 

Mâverdî tefsir, fıkıh, fıkıh usulü konularında çok fazla eser vermiştir. Mâverdî sağlığında eserlerini saklamış 
ölümünden sonra eserlerinin gösterilmesini istemiştir. Rivayete göreMâverdî ölümün kendisine yaklaştığını 
anladığı zaman güvendiği birisine eserlerinden ve yerinden bahsetmiştir. O kişiden ölüm anında elinden 
tutmasını eğer öldükten sonra elini sıkarsa eserlerinin Allah katında kabul olunmadığını ve Dicle’ye atılmasını 
söyler; eğer elini sıkmaz da bırakırsa eserlerinin kabul olunduğunu ve etrafa yayılması gerektiğini söyler. Olayın 
muhatabı olan kişinin söylediğine göre Mâverdî elini bırakmıştır (Mâverdî, 2015:22). 

Mâverdî’nin bilinen başlıca eserleri şunlardır (Kallek, 2003:184-186, Mâverdî, 2015:23-24, Mâverdî, 2016:25-31) 

 
1İnsanlar arasında hükmetmekte kuvvet; kitap ve sünnetin gösterdiği kanuni adaleti bilme ve hükümleri infaz etmek ile 

ilgilidir; emanet ise, Allah korkusu, O’nun ayetlerini satmama ve insan korkusundan arınma ile ilgilidir.  

2Zıllulah fi’l-arz Abbasi halifelerinin kullanmayı tercih ettiği sıfattır. Allah’ın gölgesi anlamına gelir. İslam âlimleri tarafından 
kabul gören bir tabir değildir çünkü İslam hukukuna göre kişilerin manevi bir otoritesi olmadığı gibi günah bağışlamak, 
takdis etmek veya dinden çıkartmak yetkileri de yoktur.  

3Asıl adı Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed  b. Habîb el-Basrî’dir. Babası gül suyu (mâül-verd) işiyle uğraştığı için Mâverdî adıyla 
tanındı (Kallek, 2003:180). 

4Sünnî-Şia koalisyonu olan Büveyhiler IX. yy’ın sonlarına doğru Azerbaycan’da Hazar Denizi’nin güney sahillerinde yeni bir 
güç olarak ortaya çıktı. Abbasi devletinin iç karışıklığından faydalanarak İran’ın orta ve güney bölgelerini aldılar. Bu dönem 
parçalanma dönemi olarak görülmektedir (Duran, 1998:88-89). 
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2.1. Siyasetle İlgili Eserleri 

El-Ahkâmü’s Sultaniye: İslam anayasa, idare, maliye ve devletler hukuku kapsamına giren konular ile ilgilidir. 
Mâverdî’nin günümüzde dünyanın birçok yerinde tanınmasını sağlayan eseridir. İslam idare sistemi konusunda 
araştırma yapan herkesin birincil kaynağı olan bu eser İslam devlet idaresi ile ilgili günümüze kadar yazılmış en 
kapsamlı eserdir.  

Kitabu’l-Vezâra: Kitap vezirlik makamı ile ilgilidir. Vezirliğin tanımı, çeşitleri, vezirin nitelikleri, yetkileri, 
yükümlülükleri ele alınmaktadır. Mükemmel bir vezir nasıl olmalıdır, başarılı bir vezir olmanın gerektirdiği bütün 
şart ve esaslar anlatılmıştır. 

Tufetü’l-Mülûkiyye: Kitapta aklın kısımları, istişârenin gerekliliği ve adaletin devlet yönetiminde vazgeçilemez 
bir unsur olduğu anlatılır. Melikler ve yöneticiler ile ilgili ahlak konularını işler.  

Edebü’l-Kâdî: Kaza ve adliye teşkilatı ile ilgili kitabıdır.  

Teshîlü’n-Nazar ve Tacîlü’z-Zafer:Otoritenin mahiyeti, yapısı, felsefesi ve işleyiş yapısına ilişkin eseridir. Devlet 
başkanında olması gereken ahlaki nitelikleri ve izlenmesi gereken siyaseti anlatır.  

Nasîhatü’l-Mülûk: Devlet adamlarına öğütleri, tavsiyeleri anlatan bir siyaset kitabıdır.  

2.2. İslami İlimlerle İlgili Eserleri  

El-A’lâmü’n-Nübüvve: Kelam ilmine dair eseridir. Allah’ın varlığının delilleri ve peygamberlik alametlerinden 
bahseder.  

En-Nüket ve’l-Uyûn: Tefsir kitabıdır. Yazma nüshalarının hemen hiçbirisi tam değildir. Tefsiru’l Mâverdî ismiyle 
de bilinir.  

El-Hâvi: Geniş bir fıkıh kitabıdır. İbadetle ilgili konuların yanı sıra haraç, öşür, cizye ve defineler gibi mali 
konulara da değinir. Şafi mezhebinin en geniş kapsamlı kaynaklarından birisidir.  

El-İknâ: El-Hâvi isimli eserin özeti niteliğindedir. Özlü ifadelerle fıkhın önemli konularına değinilmiştir.  

2.3. Diğer Eserleri  

Edebü’d-Dünya ve’d-Din: Mâverdî’nin Ahkâmü’s Sultaniye eseri ile birlikte kendisiyle en çok özdeşleşen bir 
diğer eseridir. İnsan ahlak ve eğitimini hedefleyen bir kitaptır. Huzur ve saadetin teini için gerekli hususları 
anlatır. İslam ahlakına Grek felsefesi ve Fars hikmetinin eklenmesiyle oluşturulmuş bir eserdir.  

Kitâbu’l-Emsal ve’l-Hikem: edebî bir eserdir. Kitapta üçyüz hikmetli söz, üçyüz hadis ve üçyüz beyit yer 
almaktadır.  

Kaynaklarda Mâverdî’ye ait olduğu belirtilen Kitâb-u Fi’n-Nahv, El-Kâfî ve Kitâbu Mârifetü’l Fedâil isimli üç eser 
daha bulunmaktadır. 

3. İslam’da Devlet ve Ekonomi: Mâverdî Örneği  

İslam dininin yayılmaya başladığı şehir olan Mekke Kur’an-ı Kerim (İbrahim:37)’de üzerinde ekin bitmeyen şehir 
olarak geçmektedir.Mekke o dönemde geçimini tamamen ticari faaliyetler ile sağlayan bir şehirdi.Arapların 
kültürel ve siyasal gelişiminde ise İslam’ın etkisi çok büyüktür. Araplar siyasal birlikteliğe ve güce İslam ile 
birlikte kavuşmuştur (Evkuran, 2015:1207). Hz. Peygamberin peygamberliği boyunca da İslam dünyası için bu 
gelişme devam etmiştir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam ümmetinin karşılaştığı ilk ve en önemli 
mesele siyasi liderliğin tesisi olmuştur. Peygamberin liderliği vahye dayanan bilgilerden kaynaklanıyordu ve 
sınırı yoktu. Bu kesin ve tartışmasız liderlikten hilafet sistemine geçiş, İslam ümmetinin devlet anlayışının temel 
dönüm noktasını teşkil etmiştir. Hz Ebubekir’in halife seçilmesiyle başlayan bu yeni dönemde siyaset ve devlet 
olgusu insanın sorumluluk, kabiliyet ve ehliyet alanı içerisinde kavranmıştır (Davutoğlu, 1994:237).  

İslam’da devlet başkanına halife denilmiştir. Çünkü topluluğu sevk ve idarede Peygamber’e halef olmuşlardır. 
Bu yüzden Mâverdî’ye göre (2015:52) “Ey Peygamber’in halifesi” denilmesinde sakınca yoktur. Ancak “Allah’ın 
halifesi” denmesi doğru bulunmamaktadır. Bu yönden İbn Haldun ile görüş ayrılığı yaşamaktadırlar. Zira İbn 
Haldun girişte belirtildiği üzere Fars kültüründeki zıllulah fi’l-arz ideolojisini benimsemiştir. 
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Mâverdî’ye göre (2015:31-32) adil, ilim sahibi, duyu organları sağlam olan, harekete engel bir özrü bulunmayan, 
amme işleri ve halkı idare edebilecek fikir ve bilgiye sahip olan, savaşma ve halkı koruyabilme güç ve cesaretine 

sahip olan ve soy bakımından Kureyş soyundan gelen5 herkes halifeliğe aday olabilir. İmametin Kureyşliliği 

konusu daha sonraları tartışılsa da Mâverdî bu görüş sahiplerinin yanında yer almıştır.6 

Mâverdî, devlet başkanının merkezde olduğu bir devlet modeli kurgulamakla birlikte El Ahkâmü’s Sultaniye 
eserinde  (2016:29)  imamet ismi verilen hilafeti, din ve dünyaya ait işlerin yürütülmesi için Nübüvvete (Allah ile 
kul arasında yapılan elçilik) halef olarak konulmuş, kabul edilmiş bir müessese olarak tanımlamıştır.Yöneten ile 
yönetilen arasında karşılıklı bir takım haklar doğuran bir akit sonucunda imama (devlet başkanına) düşen en 
büyük görev, dini korumak ve dünya işlerini idare etmektir. Bu durumda imam halife hem dinî hem de siyasi 
lider olmaktadır (Akyüz, 2015:1190).Mâverdî siyasî düşüncesini, asr-ı saâdetin ve Hulefâ-yi Râşidîn’in geçmişte 
kaldığı, siyasî olarak bunalımın olduğu bir dönemde ortaya koymuştur. Bu nedenleilk dört halifenin seçim 
yöntemlerini esas alan bir hilafet kuramı geliştirerek din, ırk, dil ve kültürleri farklı insanları bünyesinde 
barındıran İslâm devletinin birliğini ve bekasını korumaya çalışmıştır (Kallek 2004:236-237).Mâverdî’ye göre 

(2016:30) imametin lüzumu bilgi, harp ve ilim öğrenmek gibi bir farz-ı kifayedir.7 

Mâverdî’ye göre (2013:56) hükümdar yakın çevresini ve yardımcılarını eğitmeden ülkesinin istikrara 
kavuşmasının mümkün olmayacağını bilmelidir. Çünkü kendisi her işi yapabilecek güçte değildir. Bu nedenle 
kendi adına işleri yürütebilecek, yetkin insanları görevlendirmek zorundadır.Halkın idaresi ve işlerin 
yürütülmesinde halifenin yardımcıları ise vezirler, valiler, başkadı, başkomutan, hudut muhafızları, haraç ve 
zekât toplama memurları ile bölge hâkimleridir (Mâverdî, 2015:62).  

Mâverdî’ye göre (2016:101-102) vezirlik iki kısımdır. Birincisi vezâret-i tefviz (tam yetkili vezirlik) ikincisi, 
vezâret-i tenfîz (yürütme işlerini yerine getiren vezirlik)dir. Tam yetkili vezirin yürütme vezirinden farkı; hüküm 
verebilmesi, mezâlim mahkemelerine bakabilmesi, devlet işlerine idareci tayin edebilmesi, orduyu sevk ve 
idareyle harbe hazırlayabilmesi, hazine adına harcama yapabilmesi ve vergi toplayabilmesidir. Devlet başkanı 
toplum işleri için birden fazla yürütme veziri tayin edebilir fakat birden fazla tam yetkili vezir tayin edemez. 
Ancak her birini ayrı ayrı işlerde tam yetkili tayin edebilir. Devlet başkanı, vezirlerini zaman zaman çağırarak 
çeşitli konulardaki görüşlerini sormalı hatta bazen hatalı olduğunu bildiği bir işte vezirlerine çeşitli sorular 
sorarak hem onların kapasitelerini ölçmeli hem de sadakat ve doğruluklarını müşahede etmeye çalışmalıdır. 
Bilinçli bir şekilde kendisini yanıltan vezirleri cezalandırırken görüş ve düşünceleriyle ön plana çıkanları 
mükâfatlandırmalıdır (Mâverdî, 2016:102).   

Devletin temeline dini koyan Mâverdî, El Ahkâmü’s-Sultaniye eserinde, devlette görev alacak memurlardan tek 
tek bahsetmiştir. Mâverdî’nin toplanacak vergilerden yapılacak savaşlara, savaş sonrası esirlerin durumundan 
Müslüman olmayanlardan alınacak vergiye ve normal zamanlarda uygulanması gereken adli cezalara kadar 
devlet yönetimi için gerekli olan kuralları oluştururken belirleyici olarak dini kullanmış olması, onun din-devlet 
ilişkilerinde dini, temel referans olarak gören bir anlayışa sahip olduğunun göstergesidir (Çifçi, 2012:85). Suçun 
tanımını “Allah’ın işlenmesini yasakladığı şeyler” olarak yapan Mâverdî (2015:412), suçlara verilecek cezaların 
dinle belirleneceğini belirterek hukukun temeline de dini koymuştur. 

Devlet başkanında, devlet yöneticilerinde ve halkta ahlaklı olmanın önemine vurgu yapan Mâverdî, ahlakı da 
dinle temellendirmiştir. Devletin kurulduktan sonra yaşamına devam edebilmesini ahlaklı yöneticilerin varlığına 
ve onlardan etkilenerek ahlaki donanımlar kazanan halka bağlayan Mâverdî’nin, ahlakı dinle temellendirdiğini 
göz önüne alırsak, devletin temelinde olduğu gibi varlığını devam ettirmesinde de dini etkin bir kurum olarak 
gördüğü anlaşılmaktadır.Devlet başkanının görevini hakkıyla yerine getirebilmesi;insanlar arasında adaletin 
tesisi, aldığı tedbirlerle de halkın hukukunu gözetip sahip olduğu iktidar gücünü dini amaçlar uğrunda 
kullanması ve dini siyasi amaçları için kullanmaktan kaçınmasına bağlıdır. Bu şekilde davranan devlet başkanları 
iktidarlarını sağlamlaştırır, devletlerinin temellerini güçlendirir ve Allah’ın rızasını kazanabilirler.  Devletin üç 

 
5Hz. Peygamber bir hadisinde “Devlet Başkanı (imam) Kureyş’tendir” bir başka hadisinde ise “Kureyş’i öne alınız, ona 

başkalarını tercih edip, öne geçirmeyiniz” şeklinde buyurmuştur (Mâverdî, 2015:32).  

6Hilafetin Kureyşe ait olduğunu ileri süren Ehl-i Sünnet fıkıh-kelam âlimlerinin, görüşlerine mesned yaptıkları kaynak hadise 
şöyle takdim edilmektedir: Hz. Peygamberin vefatının ardından, yerine geçecek kimseyi tayin için, Medineli Müslümanlar 
(Ensar), kendi aralarında toplanmış, içlerinden birisini Halife seçmek üzere iken, Muhacir Müslümanlar toplantı yerine 
gelerek, onlara, Hz. Peygamberin: "İmamlar Kureyşli olacaktır" şeklindeki hükmünü nakletmişler, Ensar da, o zamana 
kadar bilmedikleri bu Peygamber emrine tabi olarak, çünkü kendileri Kureyşli değildir, taleplerinden vazgeçmişlerdir 
(Hatiboğlu, 1979:157). 

7Farz-ı kifaye, bir yada yeterli sayıda kişi tarafından yerine getirilmesi sonucunda diğer kişilerin üzerinden kalkan farzdır 
(cenaze namazı, ezan okunması gibi) 
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amaç için kurulacağını söyleyen Mâverdî, dini amaç, askeri amaç ve mali amaç olarak belirlediği bu amaçlardan 
en köklü ve devlete en sağlam temeli teşkil edecek olan amacın dini amaç olduğunu söyler. Dini amaç, devletin 
uzun süre devamını sağlayacak ve devlete bağlılığı pekiştirecek olan en sağlam amaçtır (Çifçi, 2012:85). 

Mâverdî ekonomi çerçevesine de giren önemli değerlendirmelerde bulunmaktadır. Vezirin ve üst düzey devlet 
erkânının iktisadî faaliyetlerde bulunmasını onaylamayan Mâverdî İslam dininin genel kabulüne katılarak özel 
mülkiyet haklarına ve hür teşebbüse saygılıdır. Ona göre yöneticiler herhangi bir sınıfla rekabet etmemeli, iş 
ortaklığı yapmamalıdır; çünkü bu durum haksız rekabete yol açıp düzeni bozar, tebaanın çalışma azmini kırar, 
kamu işlerini ihmale uğratır (Kallek, 2003:183).  

Mâverdî’ye göre rejim kamu servetinin bolluğuyla istikrar bulur, azlığıyla bunalıma düşer. Verginin adaletli 
olması hem halka, hem de rejime mutluluk getirir. Eğer gelirler standart kurallara bağlanırsa adaletli 
uygulamalarla artış gösterir, aksi takdirde azalır. Gider kalemleriyse lüzumlu veya mubah sebeplerden 
kaynaklanan ihtiyaçlardır ya da gelirleri aşmayacak ve aşırı vergilendirmeyi gerektirmeyecek imkân sahasıdır. Üç 
çeşit bütçe vardır: Açık, fazla, denk. Bütçe fazlası ekonomiye istikrar ve güven getirir; zor zamanlar için yedek 
para içerir. Bütçe açığı iktidarın ve ekonominin sorunlu olduğunu gösterir; özellikle halkı sıkıntıya sokar. Denk 
bütçe barış döneminde istikrar, savaş sırasında ise bunalım demektir (Kallek, 2004:254). 

Mâverdî’ye göre (2016:110-111) haraç, cizye ganimet türünden toplanan vergiler ordunun donatılması, binek 
ve silah gibi Müslümanların ihtiyaçları için harcanmalıdır. Eğer buradan artarsa yetimlere, yoksullara ve 
yolculara verilmelidir. Bir beldede toplanan mallar o belde halkının hastalarına, yetimlerine, yolcularına ve 
fakirlerine verilmeden, köleler azat edilmeden, borçluların borcu ödenmeden diğer bir beldeye 
aktarılmamalıdır. Eğer bir beldenin ihtiyacı olmaz da başka beldelerin ihtiyacı olursa toplananlar en yakın 
olanına gönderilir. Sonra bu düzene tüm ihtiyaçlar giderilinceye kadar devam edilir.   

Mâverdî kamu maliyesinin idaresi konusunda vezire şu tavsiyelerde bulunmaktadır: Gelirler heybetle ve 
şeffaflıkla korunmalıdır. Zulüm, suistimal, emanete hıyanet, bozgunculuk ve bunların yol açacağı vergi 
kayıplarının önlenebilmesi için gelirlerin idaresinde görevlendirilecek memurlarda adalet, güvenilirlik, iş 
bitiricilik, uzmanlık ve müsamahakârlık vasıfları aranmalıdır (Kallek,2003:183).Yetkili makamın sorumluluğu güç 
sahiplerinin özel mülkiyete saygı duymasını sağlamak, zorbalıkla müsadere edilmesini engellemek, vergi 
tahsilâtının ve harcamaların idarî düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, tahsildarların, divan ve ordu 
mensuplarının suistimallerini önlemektir.Melik dürüst ve üretken memurların mallarına çeşitli bahanelerle el 
koyarak ne onları yolsuzluğa sevk etmeli ne de kendisini zalim durumuna düşürmelidir. Buna karşılık hıyanet 
içindeki yöneticiler görevden alınmalıdır (Kallek, 2003:184). 

Harcamalar gerekli ve zorunlu kalemlere yönlendirilmeli, giderlerin idaresinde görevlendirilecek memurlar 
ordunun erzakı gibi muayyen harcama kalemlerinin miktarı ve hak sahiplerini bilmeli, nafaka,bahşiş vb. 
masraflar hakkındaki emirlere vâkıf olmalı ve amirin politikasını kavramalı, sarf kalemlerini bellemeli, iktisatlı 
olmalı, ücretlerin ödenmesinde kamu yararını gözetmelidir. Melikin adam kayırmaksızın ve haddi aşmaksızın 
ihtiyaç sahiplerine atâ dağıtması güzel bir uygulamadır; hesapsız atâ dağıtmak ve haksızlık yapmak israf sayılır. 
Mâverdî kamu gelirlerinin harcanması sürecinde bölüşüm adaleti, hakkaniyet, şeffaflık, dürüstlük gibi ilkelere 
vurgu yapmıştır (Kallek, 2003:184). 

Mâverdî’ye göre para, satın alma veya tazminat işlemlerinde malların tek kıymet ölçüsü ve hesap aracıdır. 
Paranın iyiliğinin faydası ve kötülüğünün zararı geneldir; onun sağlamlığında devlet başkanının çıkarı -
gelirlerinin çokluğu ve giderlerinin azlığı bakımından- tebaanınkinden kat kat fazladır. Paranın değerini 
kaybettiği durumlarda halk sağlam parayla işlem yapmayı tercih ederek kötüsünden kaçar. Böyle olunca ihtiyaç 
maddelerini ancak güçlüler ve zenginler temin edebilir. Halk sık sık değer kaybına uğrayan millî para yerine 
başka hükümetlerin iyi paralarına yönelir. Sikkenin bozulması iktidarı sarsar; dolayısıyla sağlam para iktidarın 
(siyasî istikrarın) temellerinden biridir.Mâverdî, sözkonusu ifadelerinden açıkça anlaşıldığı üzere ekonomi 
biliminde Merkantilist iktisatçı Thomas Gresham’ın anısına Gresham Kanunu adıyla anılan, “Kötü para iyi parayı 
kovar” şeklindeki kuralı yüzlerce yıl önce vurgulamaktadır (Kallek,2004:262). 

Yeri geldikçe iktisadî ahlâka da değinen Mâverdî haksız iktisap, sebepsiz zenginleşme ve dilencilikten uzak 
durulması, servetin kıymetinin bilinmesi, harama yeltenilmemesi, savurganlıktan kaçınılması gerektiğinin altını 
çizmektedir. Mâverdî’ye göre kişinin ancak geçimini temin edecek ve ihtiyaçlarını gidermeye yetecek kadar 
kazanması takdire en şayan durum, tutumluluğun en ılımlı mertebesidir (Kallek 2004:264). 
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4. Sonuç  

Gerek Hz. Peygamber zamanında gerekse O’nun haleflerinin dönemlerinde İslam’da devlet ve ekonomi olguları 
büyük bir önem arz etmiştir. Pek çok din âlimi tarafından ele alınan bu konular ideal bir devlet düzeninin 
oturtulması ve güçlü bir ekonomik yapının oluşturulması bakımından günümüzde dahi önemini 
korumaktadırlar. 

Yaşadığı dönemin en önemli din âlimlerinden birisi olan ve parçalanma dönemi olarak görülen Büveyhoğulları 
zamanında yetişen Mâverdî, hukuk, tefsir, edebiyat ve siyaset gibi birçok konuda eser vermiştir. Eserlerinde 
ayrıca devlet idaresi ve kamu maliyesine de değinen Mâverdî siyaset adamlarına öğüt vermekten de geri 
kalmamıştır. Halkı idare etme konusunda Hz. Peygamber’e halef olan kişilerin bu kutsal görevlerinde dikkatli 
olmalarını belirten Mâverdî özellikle el- Ahkâmü’s Sultaniye eserinde bu konuyu geniş çaplı olarak ele almıştır.  

Yönetenin merkezde olduğu ve temelinde dinin yer aldığı bir devlet modeli taraftarı olan Mâverdî eserlerinde 
halifenin yapması ve yapmaması gereken davranışlardan memurlarda aranması gereken özelliklere kadar pek 
çok konuda düşüncelerini anlatmıştır. Düşüncelerini mensubu olduğu İmam Şâfi mezhebine göre anlatan 
Mâverdî tartışmaya açık konularda diğer mezheplerin düşüncelerini de belirtmiş ancak kendi düşüncesini 
savunmuştur. 

Eserlerinde kamu maliyesi konusundaki önemli detayları da anlatan Mâverdî ekonomik meseleleri bir sistem 
olarak değil kamusal yarar kapsamında ele alan eserler vermiştir. Genel olarak özel mülkiyet haklarına ve hür 
teşebbüse saygı duymuş, yöneticilerin alt sınıflarla ekonomik rekabete girmesinin doğru olmadığını 
savunmuştur.Aynı zamanda yerel paranın gücünün devletin gücüyle doğru orantılı olduğunu savunarak 
günümüzdeki iyi para kötü parayı kovar düşüncesini yüzyıllar öncesinden belirtmiştir.  

Sonuç olarak kamusal yarar sağlayabileceğini düşündüğü hemen her alanda eser veren, dönemin siyasi 
liderleriyle fikir alışverişinden geri kalmayan ve güçlü devlet ile güçlü ekonomi konularına değinen Mâverdî 
yaşadığı dönemde birçok kişiyi etkilemiş önemli bir din adamıdır. Geçmiş yüzyıllardaki İslam devletini ve İslam 
ekonomisini anlayabilmemiz noktasında önemli bir yere sahiptir. Düşüncelerinin günümüz dünyasına 
uygulanabilirliği tartışma konusu olmakla birlikte, kendi dönemini olumlu yönde etkilediği ve devlet bekasına 
olan katkısı su götürmez bir gerçektir. 
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Özet: Devletlerin ekonominin neresinde olması gerektiği son yıllarda çokça tartışılan konulardan biridir. Yapılan çalışmaların 
büyük kısmında ekonomik performanstaki farklılıklar devletin ekonomik gelişmede oynadığı rolle ilişkilendirilmiştir. Kamu 
sektörü ulusal ekonomide büyük bir boyuta sahip olduğundan, karar mekanizması olarak uyguladığı iktisadi politikanın 
ulusal geliri etkilemesi olasıdır. Bu bağlamda devletin görevlerinden biri de ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır. Ancak 
kamu sektörünün hâsılayı nasıl etkileyeceği yönünde fikir ayrılıkları da bulunmaktadır. 

Bu çalışmada ARDL modeli bağlamında 1998:1-2016:2 çeyreklik verileri kullanılarak Türkiye’de kamu harcamaları ile GSYİH 
arasında olası bir uzun dönem ilişkisinin (eş-bütünleşmenin) varlığı araştırılmıştır. Analizde değişkenler olarak gayri safi 
yurtiçi hasıla, devletin nihai tüketim harcamaları ve gayri safi sabit sermaye oluşumu kullanılmıştır. Sonuç olarak elde edilen 
ampirik bulgulara göre kamu tüketim harcamaları ile GSYİH arasında uzun dönemde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
gözlemlenmiştir. Yani kamu tüketim harcamaları GSYİH’yi uzun dönemde artırıcı yönde etkilemektedir. Diğer taraftan kısa 
dönemde ise kamu sektörü tüketim harcamalarının GSYİH’yi negatif yönlü olarak etkilediği saptanmıştır. Ayrıca sabit 
sermaye oluşumunun, kısa ve uzun dönemde GSYİH’yi artırıcı yönde etkilediği de görülmektedir. Buna ek olarak Toda-
Yamamoto ve Granger Nedensellik testleri uygulanmıştır. Nedensellik test sonuçlarına göre; sabit fiyatlarla gayri safi sabit 
sermaye oluşumundan, GSYİH’ye doğru %1 anlamlılık düzeyinde ve GSYİH’den de sabit fiyatlarla gayri safi sabit sermaye 
oluşumuna doğru %5 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Tüketim Harcaması, GSYİH, Durağanlık, ARDL Modeli 

Analysis of the Relationship between Public Consumption Expenditure and GDP 
with ARDL: The Case of Turkey 

Abstract: The question of where the state should be in the economy is one of the most debated issues in recent years. In 
most of the studies, differences in economic performance have been associated with the role that the state plays in 
economic development. Since the public sector has a large dimension in the national economy, it is possible that the 
economic policy it implements as a decision mechanism influences national income. In this context, one of the tasks of the 
state is to contribute to economic growth. However, there are also disagreements on how the public sector will affect the 
revenue.  

In this study, the existence of a possible long-term relationship (co-integration) between public spending and GDP in Turkey 
has been researched in the context of the ARDL model by using 1998:1-2016:2 quarterly data. In the analysis, gross 
domestic product, government final consumption expenditures and gross fixed capital formation were used as variables. As 
a result, based on empirical findings obtained, a significant and positive relation between public consumption expenditures 
and GDP was observed in the long-run. In other words, public consumption expenditures affect GDP in an increasing way in 
the long-run. On the other hand, in the short term, public sector consumption expenditures have been found to affect GDP 
negatively. It is also seen that fixed capital formation affects GDP in an increasing way in the short and long term. In 
addition to this, Toda-Yamamoto and Granger Causality tests were applied. 

According to the causality test results, a meaningful causality relation was observed at 1% significance level: from the gross 
fixed capital formation to GDP. Also a meaningful causality relation was observed at 5% significance level: from GDP to 
gross fixed capital formation. 

Key Words: Public Consumption Expenditure, GDP, Stationarity, ARDL Model 

1. Giriş 

Kamu harcamaları, bilindiği üzere genel anlamda devlete ait finansal sermayenin, devletçe yerine getirilmesi 
gereken görevlerin işletilmesinde kullanılması olarak ifade edilmektedir. Devletlerin ekonomik alan içerisindeki 
etkinliğine göre de kamu harcamalarının boyutu değişiklik gösterebilmektedir. Bu bağlamda devletlerin 
ekonominin neresinde olması gerektiği son yıllarda çokça tartışılan konulardan biridir. Yapılan çalışmaların 
büyük kısmında ekonomik performanstaki farklılıklar devletin ekonomik gelişmede oynadığı rolle 
ilişkilendirilmiştir. Kamu sektörü ulusal ekonomide büyük bir boyuta sahip olduğundan, karar mekanizması 
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olarak uyguladığı iktisadi politikanın ulusal geliri etkilemesi olasıdır. Bu bağlamda devletin görevlerinden biri de 
ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır. Ancak kamu sektörünün hâsılayı nasıl etkileyeceği yönünde fikir 
ayrılıkları da bulunmaktadır. Literatüre kısaca göz atmak gerekirse; 

Barro (1991), 1960-1985 periyodu için 98 ülkeyi ele aldığı çalışmasında kişi başı GSYİH büyüme hızı, beşeri 
sermaye, kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı ve kamu yatırımlarının GSYİH içerisindeki payı 
arasındaki ilişkiyi sorgulamıştır. Elde edilen bulgulara göre kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki payının 
GSYİH büyüme hızını negatif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir.  

Altunç (2011) tarafından yapılan çalışmada 1960-2009 periyodu için Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki ARDL sınır testi kullanılarak sorgulanmıştır. Analizde büyümeyi temsilen kişi başı GSYİH 
artış hızı, kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı, kamu yatırım harcamalarının GSYİH içindeki payı ve kamu 
tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemde kamu 
yatırımları ile GSYİH büyümesi arasında aynı yönlü; kamu tüketim harcamaları ile GSYİH büyümesi arasında ise 
negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gül ve Yavuz (2011) yaptıkları çalışmada, 1963-2008 dönemi için Türkiye’de ekonomik büyüme ile kamu 
harcamaları, cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Sonuçta; kamu, cari, yatırım ve transfer harcamalarından büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Yüksel ve Songur (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de 1980-2013 döneminde kamu 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi ile 
sınanmıştır. Sonuç olarak toplam kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir.  

Kabaklarlı ve Er (2014) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de 1930-2012 periyodu için ARDL modeli 
kullanılarak kamu harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki sınanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, kısa 
dönemde ekonomik büyümenin kamu harcamalarını negatif yönlü olarak etkilediğini gösterirken; uzun 
dönemde ise ekonomik büyümenin kamu harcamalarını aynı yönlü olarak etkilediğini ifade etmektedir. 

Ulucak ve Şentürk Ulucak (2014) tarafından yapılan çalışmada 1950-2011 periyodu için Türkiye’de kamu 
harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular olası bir nedensellik 
ilişkisinin bulunmadığını göstermektedir. 

Bahsedilen literatüre bir katkı olarak gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak data ve metodoloji kısmı ele alınarak 
kullanılan seriler ve yöntem olarak kullanılan ARDL modeli kısaca açıklanacaktır. Ardından ARDL modelleri ile 
analiz gerçekleştirilecek ve araştırma bulguları yorumlanacaktır. Son adımda ise sonuç kısmına yer verilecektir.  

2. Data ve Metodoloji 

Çalışmada 1998:1-2016:2 periyodu çeyreklik verileri kullanılarak Türkiye’de Kamu Tüketim Harcaması ile GSYİH 
arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Analizde; Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın logaritmik değeri (lx1), Sabit 
Fiyatlarla Devletin Nihai Tüketim Harcamaları’nın logaritmik değeri (lx5) ve Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Sabit 
Sermaye Oluşumu’nun logaritmik değeri (lx6) serileri kullanılmıştır. Serilere ait veriler Merkez Bankası 
elektronik veri dağıtım sisteminden derlenmiştir. 

Bilindiği üzere eşbütünleşme analizi, seriler arasındaki olası uzun dönem ilişkileri ortaya çıkarmak için 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak kamu tüketim harcaması ile GSYİH 
arasındaki ilişki analiz edilecektir. ARDL modeli, diğer eşbütünleşme testlerinden farklı olarak serilerin aynı 
dereceden bütünleşik olmasına ihtiyaç duymaz. ARDL modelinin kullanılabilmesi için değişkenlere ait serilerin 
iki ya da daha üst derecelerde bütünleşik olmaması yeterlidir. Ayrıca serilerin farklı gecikme uzunluklarına sahip 
olmalarına da imkan tanır. Yine bir diğer üstünlüğü kısa ve uzun dönem parametrelerinin birlikte tahmin 
edilebilmesine olanak tanımasıdır. Bu bağlamda ARDL yaklaşımının uygulanabilmesi için aşağıdaki 1 no’lu model 
oluşturulmuştur: 

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

1 1 5 6 1 5 6 (1)
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

LX LX LX LX LX LX LX       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

610 
 

Denklemdeki 1tLX serisi Türkiye’de 1998:1-2016:2 dönemindeki sabit fiyatlarla GSYİH’nın logaritmik değerini, 

5LX  serisi aynı dönem için sabit fiyatlarla devletin nihai tüketim harcamalarının logaritmik değerini ve 

6LX  serisi de aynı dönem için sabit fiyatlarla gayri safi sabit sermaye oluşumunun logaritmik değerini ifade 

etmektedir. Eşitliğin sağındaki 0 1,  ve 2
 
katsayıları, seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri; ,i i   ve i  

katsayıları ise seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri tanımlamaktadır. Yine   birinci dereceden fark operatörü, 

0 modelin sabit terimi ve t modelin beyaz gürültü hata terimi olarak adlandırılmaktadır. 

 
Değişkenlere ait serilerin kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerinin sınanması birkaç adımda yapılır. İlk olarak 
Model-1 tahmin edilerek, gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün eş-zamanlı olarak sıfıra eşit olduğunu ifade 

eden 0H  hipotezinin F testi ile araştırılması sonucu seriler arasında olası uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 

saptanmaya çalışılır. Bu ilk aşamada F testi yardımıyla: 0 0 1 2: 0H   = = =  (daha açık bir ifadeyle seriler 

arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır hipotezine karşılık;  1 0 1 2: 0H       

(diğer bir ifadeyle seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) alternatif hipotezi sınanır. 
Pesaran vd. (2001) tarafından tespit edilmiş olan alt ve üst sınır değerlerine göre bulunan F testine ait değer 

karşılaştırılarak bir karara varılır. Buna göre eğer F-istatistik değeri, üst sınır değerinden küçükse, 0H  hipotezi 

kabul edilir. Diğer yandan eğer F-istatistik değeri, üst sınır değerinden büyükse 1H  hipotezi kabul edilir. Bu iki 

durumunda da dışında F-istatistik değeri alt ve üst sınır değerleri arasında kaldığından ise herhangi bir karara 
varılmaz. 

Eş-bütünleşme sınaması sonucu seriler arasında eş-bütünleşik bir ilişki tespit edilmiş ise ikinci aşamaya 
geçilerek, farklı model seçim kriterlerinden biri kullanılır ve seriler için en uygun gecikme uzunlukları tespit 

edilir. Buna göre ARDL (p,q,r) modelindeki p, q ve r değerleri sırasıyla 1LX , 5LX  ve 6LX  serilerine ait 

gecikme uzunluklarını temsil eder. Ardında son aşama olarak ise 2 no’lu hata düzeltme modeli, önceki aşamada 
belirlenen gecikme uzunluklarına ait değerler kullanılarak tahmin edilmeye çalışılır.  

0 1

1 0 0

1 1 5 6 (2)
p q r

t i t i i t i i t i t t

i i i

LX LX LX LX ECM     − − − −

= = =

= +  +  +  + +    

2 no’lu denklemdeki ,i i   ve i  terimleri, modeli dengeye getiren kısa dönem dinamik katsayıları 

gösterirken; ECM  hata düzeltme terimini ve   ise kısa dönemdeki bir şok durumunda modelin yeniden 

uzun dönem dengesine dönme ve ayarlanma hızını ifade etmektedir. Burada   katsayısının negatif değerli 

olması ve istatistiksel olarak da anlamlı bir sonuç vermesi gerekir. 

Bunlara ek olarak çalışmada, değişkenlere ait seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilebilmesi ve olası 
bir ilişki çıkması durumunda da bu ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla Toda-Yamamoto yaklaşımı ile Granger 
nedensellik testi kullanılmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımının uygulanabilmesi için öncelikle modeldeki serilerin 
maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) saptanır. Ardından serilerin düzey değerleri kullanılarak kısıtsız VAR 
modeli kurulur. Tabi ki bu modele en iyi uyum sağlayan gecikme uzunlukları, modeli seçim kriterleri bağlamında 
saptanır. En uygun modelin VAR(P) olarak saptanması varsayımıyla VAR (P+dmax) modeli tahmin edilir. 
Ardından ise bu model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi yapılır. Bu test sonucuna göre de hangi 
seriler arasında ne yönlü ilişkiler bulunduğu tespit edilir. 

3. Analiz Sonuçları 

Serilerin durağan olup olmadıklarının saptanması için Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi 
kullanılmıştır. Bu bağlamda ADF Birim Kök Testi ile sınanan serilerin düzey değerlerine ait sonuçlar Tablo-1’de 
ve serilerin birinci farkları için yapılan ADF Birim Kök Testi sonuçları ise Tablo-2’de raporlanmıştır.  
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Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

LX1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 2.465557 -0.386153 -3.345343 

Prob. Değeri 0.9964 0.9050 0.0676 

LX5 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 7.865492 2.281024 -0.670895 

Prob. Değeri 1.000 0.9999 0.9711 

LX6 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 1.020624 -0.753962 -3.532957 

Prob. Değeri 0.9176 0.8249 0.0442 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

LX1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -2.564613 -3.938026 -3.894657 

Prob. Değeri 0.0110 0.0030 0.0175 

LX5 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -0.040213 -48.91970 -50.73171 

Prob. Değeri 0,6655 0.0001 0.0001 

LX6 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -4.429801 -4.619835 -4.574941 

Prob. Değeri 0.0000 0.0003 0.0024 

 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre LX1, LX5 ve LX6 serilerinin I(1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Serilerimizin 
hiç biri iki ve üstü dereceden bütünleşik olmadıklarından, serilere ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-
bütünleşmenin var olup-olmadığı test edilebilir. 

Tüm seriler için maksimum 6 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL (5,3,0) 
nin olduğu görülmektedir. Bu ARDL (5,3,0)  modeli 294 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu 294 farklı model arasındaki en iyi 20 model grafikte gösterilmiştir.    
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X1 (GSYİH)  serisi ile X5 (Kamu Sektörü Tüketim Harcamaları) serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığına ilişkin 
yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te raporlanmıştır. Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere,  F-istatik=9.334566 değeri 
1%, 2.5%, 5% ve 10% anlamlılık düzeyleri için belirlenen üst sınır değerlerinden tüm anlamlılık düzeylerinde 
büyük olduğu için “H0: Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” hipotezi red edilir. Yani X1(GSYİH) ile 
X5(kamu sektörü tüketim harcamaları) arasında uzun dönemli bir ilişki vardır sonucuna bizi götürmektedir. 

Tablo 3. Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 9.334566 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 
Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi LX5 değişkeninin uzun 
dönem katsayısı 0.191065 (pozitif olması kamu sektörü tüketim harcamalarının GSYİH yi uzun dönemde 
arttırdığını gösterir) değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmekte ve bu da yukarıda elde ettiğimiz 
testin sonucu olan “Uzun dönemli ilişki (Eş-bütünlüşme) vardır” sonucunu teyit etmektedir. Yani GSYİH ile kamu 
sektörü tüketim harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. LX5’in istatistiksel olarak anlamlı kısa 
dönem katsayıları olan -0.085707 ve -0.146666 değerlerinin negatif oluşu bize kısa dönemde kamu sektörü 
tüketim harcamalarının GSYİH’yi azaltıcı yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca LX6(sermaye) değişkeninin 
uzun dönem katsayısının (0.291344) ve kısa dönem katsayısının (0.297708) istatistiksel olarak anlamlı olması 
bize sermaye oluşumunun kısa ve uzun dönemde GSYİH’yi arttırıcı yönde etkilediğini gösterir.  
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Tablo 4. ARDL(5,3,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: LX1 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

LX5 0.191065 2.754433 0.0079 
LX6 0.291344 15.822029 0.0000 

@TREND 0.004346 5.077189 0.0000 

 

Tablo 5. ARDL(5,3,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : LX1 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

11tLX −  0.094313 1.357990 0.1798 

21tLX −  -0.1777275 -2.901895 0.0053 

31tLX −  -0.124823 -2.021418 0.0479 

41tLX −  0.217005 3.430494 0.0011 

5LX  0.028847 0.868143 0.3890 

15tLX −  -0.085707 -2.128292 0.0376 

25tLX −  -0.146666 -4.874575 0.0000 

6LX  0.297708 9.804018 0.0000 

C  12.181465 6.127949 0.0000 

1tECM −  -0.787859 -6.122710 0.0000 

( )1 0.1911 5 0.2913 6 0.0043@ECM LX LX LX TREND= − + +  

 

Tablo 6. Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LX1 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX5 13.10747 3 0.0044 
LX6 23.84546 3 0.0000 

Tümü 55.21364 6 0.0000 

Bağımlı Değişken: LX5 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX1 499.7481 3 0.0000 
LX6 58.31153 3 0.0000 

Tümü 698.8889 6 0.0000 

Bağımlı Değişken: LX6 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX1 46.53535 3 0.0000 
LX5 12.56174 3 0.0057 

Tümü 140.2337 6 0.0000 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. LX1, LX5 ve LX6 serileri I(1) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme derecesinin 
(dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için Schwarz= -6.124844 değeri, 2. gecikmeli model için 
Schwarz= -6.925975 değeri, 3 gecikmeli model için Schwarz= -9.370408 değeri, 4. gecikmeli model için 
Schwarz= -9.593330 değeri ve 5. gecikmeli model için Schwarz=-9.196480 değeri elde edilmiş olup bu değerlere 
göre en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine göre 4 (yani P=4) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha 
sonra VAR(p=4+dmax=1) modeli yani VAR(5) tahmin edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi 
sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre: 
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a.) LX6 dan LX1 e doğru %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna,  

b.) LX1 den LX6 a doğru %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

4. Sonuç 

Sonuç olarak elde edilen ampirik bulgulara göre kamu tüketim harcamaları ile GSYİH arasında uzun dönemde 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Yani kamu tüketim harcamaları GSYİH’yi uzun dönemde 
artırıcı yönde etkilemektedir. Diğer taraftan kısa dönemde ise kamu sektörü tüketim harcamalarının GSYİH’yi 
negatif yönlü olarak etkilediği saptanmıştır. Ayrıca sabit sermaye oluşumunun, kısa ve uzun dönemde GSYİH’yi 
artırıcı yönde etkilediği de görülmektedir. Buna ek olarak Toda-Yamamoto ve Granger Nedensellik testleri 
uygulanmıştır. Nedensellik test sonuçlarına göre; sabit fiyatlarla gayri safi sabit sermaye oluşumundan, 
GSYİH’ye doğru %1 anlamlılık düzeyinde ve GSYİH’den de sabit fiyatlarla gayri safi sabit sermaye oluşumuna 
doğru %5 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik tespit edilmiştir. 
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Özet: Ombudsman, gerçekte kamu yönetiminin kötü yönetim uygulamalarına ve insan hakları ihlallerine karşı vatandaşları 
koruyan ve onları destekleyen bir şikayet mekanizmasıdır. Bu bakımdan, kamu yönetimi ile ilgili bir konuda haksızlığa 
uğradığını düşünen bir vatandaş, ombudsmana sorunun çözümü için başvuruda bulunabilmektedir. Ancak ombudsmanın 
kamu yönetimi açısından da faydalı yönleri bulunmaktadır.  Kamu yönetiminin etkinlik ve verimliliğini artırmaktadır. Kamu 
yönetimi ve vatandaş arasında bir arabulucudur. Ombudsman, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokrasi, insan 
hakları ve hukuk devleti anlayışının gelişimine bağlı bir biçimde tüm dünya boyunca yayılımını sürüdüren bir demokrasi 
projesi haline gelmiştir. Bu çalışma da Avrupa’da ombudsmanlık kurumunun uygulanmasını Rusya Federasyonu üzerinden 
analiz etmektedir. Nitekim çalışmada Rusya Ombudsmanı, yapısal-kurumsal ve işlevsel yönleri ile açıklanarak, ombudsmanın 
Rusya kamu yönetimi ve demokrasisi üzerindeki yerinin belirlenmesi amaç edinilmektedir. Ombudsmanın Rusya 
demokrasisine katkıları ve zayıf yönleri, sözü edilen değerlendirmelerde temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada 
yöntem olarak İngilizce ve Türkçe çeşitli bilimsel ve objektif kaynaklardan yola çıkılarak betimsel bir analiz yapılması tercih 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ombudsman, Kamu Yönetimi, Denetim. 

The Place and Importance of the Ombudsman Institution in the Development of 
Democracy in Russia: A Review of Structural-Institutional and Functional Aspects 

Abstract: The Ombudsman in reality is a complaint mechanism that supports them protecting citizens against human rights 
violations and and the poor management practices of public administration. In this regard, ombudsman can be applied to 
solve the problem a citizen who has suffered injustice in a matter relating to public administration. However, there are 
beneficial aspects of the ombudsman for public administration. It is increased the effectiveness and efficiency of public 
administration. It stops an intermediary between public administration and citizens. The Ombudsman, continues to spread 
throughout the entire world has become a democracy project especially after the Second World War, depends on the 
development of a form democracy, human rights and the rule of law. This study analyzes the Russian Federation on the 
implementation of the ombudsman institution in Europe. Likewise, ombudsman is available to determine the position on 
the Russian public administration and democracy objectives of the Russian Ombudsman explained by institutional and 
structural-functional aspects. It is constitute the basic starting point in said evaluation.contribution to Russian democracy 
and weaknesses of ombudsman. In this study, a descriptive analysis performed is preferred starting from various scientific 
and objective source in Turkish and English as the method. 

Keywords: Russia, Ombudsman, Public Administration, Inspection. 

1. Giriş 

Ombudsman, kamu yönetimleri karşısında vatandaşları korumak amacıyla ya da vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerini güvence altına almak için faaliyet gösteren kamusal bir kuruluştur. Esas olarak parlamentodan 
aldığı güç ile demokratik meşruiyet tabanı güçlü bir yapıdır. Aynı zamanda ombudsman, kamu yönetimlerini 
hukuk devleti anlayışı çerçevesinde iyi yönetim ilkeleri ile de bağlamaktadır. Bu sayede de kamu yönetiminin 
etkinlik ve verimliliğini artırmaktadır.  

Dünyada ilk olarak İsveç’te ortaya çıkan bu kuruluş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşama ve aşama ve dalga 
dalga dünyanın tüm kıtalarına yayılmıştır. Günümüzde yaklaşık olarak 200 ülkede, çeşitli seviyelerde 
uygulanmaktadır. 

Bu çalışma, dünyadan ve Avrupa kıtasından önemli bir örnek olarak Rusya Federasyonu Ombudsmanlık 
Kurumu’nu ana hatları ile yapısal-kurumsal ve işlevsel yönleri ile analiz etmektedir. Bu bakımdan çalışmada, 
Rusya Ombudsmanı’nın kuruluşu, görevleri, atanması, şikayet başvurularının kabulü, çalışma yöntemi, 
çalışmaların sonlandırılması ve çalışmaların etkinliği ve verimliliği konularında bilgi verilmektedir. Bu 
araştırmanın yapılmasındaki en büyük amaç, Rusya Ombudsmanlığı’nın genel ve işlevsel özellikleri üzerinde 
durarak, bunun Rusya kamu yönetimi ve demokrasisi üzerinde değerlendirmeler yapmaktır. 
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Çalışmada yöntem olarak, İngilizce ve Türkçe kaynaklardan derlenerek meydana getirilen veri setinden betimsel 

analizler yapılmasına dayanmaktadır. Literatürde Rusya Ombudsmanlığı ile ilgili olan İngilizce ve Türkçe kitap, 

makale, bildiri, rapor, bülten, kurum web sayfası gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu çalışma, esas olarak 

uzunca yıllar Komünist rejim ile yönetilmiş olan Rusya’da ombudsmanlığın demokrasi bağlamında yerini ve 

önemini belirlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın ana hipotezi de ombudsmanın bir demokrasi projesi olduğu ve 

Rusya’da da demokrasinin kanallarını genişletmeye çalıştığı üzerine kurgulanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, bir 

Avrupa ülkesinde ombudsmanlığın hangi kural, kaide ve süreçler çerçevesinde uygulandığının belirlenmesi, 

ombudsmanın bir Avrupa ülkesi için öneminin ortaya konması ve bu çerçevede ombudsmanlığın dünya boyunca 

yayılımına dair örnek verilmesi anlayışı benimsenmiştir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacına ve yöntemine uygun bir biçimde çalışma, temel iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ombudsman kavramı açıklanmış ve ikinci bölümde de Rusya’da siyasal yapı, ombudsman 

(yapısal-kurumsal ve işlevsel yönler) ve demokrasi arasında ilişki kurularak, bunun Rusya kamu yönetimi ve 

demokrasisi üzerindeki yeri ve önemi değerlendirilmiştir.  

2. Ombudsman 

Ombudsman, idarenin eylem, davranış ve işlemlerine yönelik olarak vatandaşlardan gelen kötü yönetim 
şikayetlerini inceleyen, ancak incelemeleri sonrasında bağlayıcı kararlar alamayan bağımsız bir devlet organıdır 
(Erhürman, 1998, s. 89). 

Ombudsman, geniş tanımlarından birine göre ise; “yasa ile kurulan, görev ve eylemlerinde bağımsız, tarafsız ve 
özerk olan, kamu yönetimini dışarıdan objektif bir biçimde denetleyen, kendisine ulaşan şikayetleri belirli kural 
ve prosedürler çerçevesinde inceleyen, Parlamento tarafından atanan ve ona bağlı bir biçimde işleyen, yıl 
içerisinde incelemiş olduğu faaliyetlerine ilişkin bir yıllık raporunu Parlamento’ya sunan ve bu rapordan 
kamuoyunu haberdar eden bir kurumdur” (Parlak & Doğan, 2015a, s. 128).  

Yukarıdaki tanım ombudsmanın belli başlı özelliklerini de ortaya koymaktadır. Nitekim bu özellikler şunlardan 
meydana gelmektedir (Büyükavcı, 2008, s. 12): 

➢ Ombudsman politik olarak tarafsızdır, 

➢ Kararlarında bağımsızdır, 

➢ Her açıdan yüksek standartlara sahip olmalıdır, 

➢ Ombudsman her başvuru ile tek tek ilgilenir, 

➢ Ombudsmanın pozisyonu ve fonksiyonları ayrı bir Ombudsman Kanunu (Ombudsman Act)ile 
belirtilmiştir, 

➢ Kamu kurumları ombudsman ile işbirliği içindedirler, 

➢ Ombudsmana masrafsızca, kolayca, doğrudan ulaşılabilir olmalıdır, 

➢ Arkasında parlamento desteği bulunmalıdır, 

➢ Medya ile aktif ilişkisi vardır. 

Ombudsmanlık kurumu, günümüzde demokratik ülkelerin büyük bölümünde başarı ile uygulanmaktadır ve 
buralarda kurumsal bir geçmişe de sahiptir. Ombudsman, demokratik hukuk devletinin önemli bir göstergesidir 
ve kötü yönetimin işleyişinde, sorunların çözümü sayesinde devletle vatandaş arasında bir köprü görevi 
sağlamaktadır (Parlak & Doğan, 2016,  s. 22). 

Ombudsman, dünyada tarihsel süreç içerisinde aşama aşama ve dalga dalga gelişim ve yayılım göstermiştir 
(Pickl, 1986, s. 40-41). Nitekim ombudsmanlık kurumu, dünyaya mal olmuş gelişen bir endüstri olarak kabul 
edilmektedir. Ombudsmanlık kurumu, İsveç’ten sonra öncelikle diğer İskandinav ülkelerine yayılım göstermiş ve 
buradan da Avrupa, Amerika, Okyanusya, Afrika ve Asya’ya genişlemiştir. Bu bağlamda ombudsman, başlangıç 
olarak İsveç’te ortaya çıktından sonra bir yüzyıl kadar sonra 1919 yılında Finlandiya’da kurulmuştur. 
Ombudsmanlık kurumu, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın çeşitli kıtalarında ve ülkelerinde 
benimsenmiştir (Parlak & Doğan, 2016, s. 24). 
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3. Rusya Federasyonu’nda Demokrasi ve Ombudsman 

Rusya Ombudsmanı ile ilgili yukarıdaki özelliklerle bağlantılı yapısal-kurumsal ve işlevsel yönlerle ilgili bilgileri, 
bulguları vermeye ve bunları tartışmaya geçmeden önce ombudsmanın Rusya demokrasisi ve kamu yönetimi 
üzerindeki etkisi konusunda değerlendirmeler yapabilmek için Rusya’nın siyasi yapısı ve kamu yönetimi 
sisteminden de ana hatlarıyla bahsetmek gerekmektedir. 

3.1. Rusya Federasyonu’nda Siyasal Yapı ve Kamu Yönetimi 

Tarihte ilk Rus devleti, 863 ve 1243 yılları arasında hüküm süren Kiev Rus Knezliği’dir (Erdem, 2014, s. 179). 
Rusya’nın siyasi tarihi bağlamında kökenleri, Rus önder Rurik’in 862 yılında Novgorad’a yerleşmesiyle 
başlamıştır ve bu kurulan devlete de Rus adını vermesine dayandırılmıştır. Bu devlet, 989 yılında Ortodoks 
dinine girmiş ve Kiril alfabesini kabul etmiştir. Devlet iktidarı da soylular kurultayı, yerel kurullar ve toprak 
sahipleri arasında dengeye oturtulmuştur. Rusya, 1533 yılında “çar” unvanı ile iktidara gelen IV. İvan’la birlikte 
Rus İmparatorluğu’nun temellerini kurmuştur (Ertuğrul, 2012, s. 390). Genel olarak Çar’lık dönemi boyunca 
mutlak monarşinin hakim olduğu Rusya’da, 19. yüzyılın başlarında mutlak monarşi’den meşruti monarşiye 
dönüş girişimleri etkili olmuş ve 20. yüzyılın başlarında da çeşitli siyasal ve sosyo-ekonomik nedenlere bağlı 
olarak Ekim devrimi ile 1917 yılında komünist dönem başlamıştır (Baharçiçek & Ağır, 2014, s. 10). Nitekim 
Ruslar, 1917 yılında yapılan Ekim devrimi ile çarlık yönetimini yıkmış; yerine tek parti iktidarına dayalı bir 
biçimde komünist bir yönetim modeli getirmiştir. Daha sonrasında 1918 yılında Sosyal Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği (SSCB) ilan edilmiştir. 1950 ve 1970’li yıllarda soğuk savaşın da etkisiyle ilerleme kaydeden Rus devleti, 
1980’lerin başından itibaren ise Rusya’nın ekonomik faktörlerin başını çektiği krizler sonrasında çöküş sürecine 
girmiştir. Devlet Başkanı Gorbaçov ile özdeşleştirilen Glastnost ve Perestroyka reformları çerçevesinde dışa 
açılmaya başlayan SSCB, 1991 yılında ortadan kalkmış ve yerine Rusya Federasyonu kurulmuştur (Gök, 2012, s. 
76-77; Rutland, 2017). 

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve komünist sistemin çöküşü sonrasında federasyon ile yönetilen bir 
devlet haline gelmiştir. Bu ülke, Kray, Oblast, Cumhuriyet, Otonom ve Okrug gibi yerel ve bölgesel 88 federe 
birimden oluşmaktadır (Arıbaş, 2007, s. 365; Gök, 2012, s. 80). Yeni dönem siyasal sisteminin önemli bir simgesi 
olan anayasa da 12 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Parlak & Caner, 2005, s. 227). Rusya Federasyonu, 
1993 Anayasası ile demokratik, cumhuriyetçi, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukuk devletine daha da bağlı 
bir görünüm kazanmaktadır (Çam, 2000, s. 267). Bu çerçevede Rusya’da, insan hak ve özgürlüklerine saygı 
(m.2); halk egemenliği ve özgür seçimler (m.3); ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği (m.4); anayasanın üstünlüğü 
(m.4), federal yapı (m.5); vatandaşlık hakkı (m.6); sosyal devlet (m.7); ekonomik özgürlük ve özel mülkiyet 
(m.8); kuvvetler ayrılığı ilkesi (m.10); yerel yönetimler (m.12); ideolojik ve siyasal çoğulculuk ile çok partili 
sistem (m.13) ve sekülarizm (m.14) anayasal sistemin temel ilkeleri haline gelmiştir (Erdem, 2014, s. 178). 

Rusya Federasyonu idari yapısı, nispeten Fransa’daki gibi işleyen yarı-başkanlık sistemi çerçevesinde 
değerlendirilebilmektedir. Başkan, devletin başkanı statüsündedir, Başbakan ise hükümetin başı konumundadır. 
Rusya, çok partili temsili demokrasi ile yönetilmekte, federal hükümet de üç temel erkten oluşmaktadır. 
Bunlardan; yasama erki; her 4 yılda bir yapılan genel seçimlerle belirlenen ve 450 üyeden oluşan Duma Meclisi 
ile Rusya Federasyonu’na dahil olan 89 idari birimden ikişer kişi olmak üzere toplam 178 üyeli Federasyon 
Konseyi’nden oluşmaktadır. Meclisler, ülke adına kararlar alır, yasa yapar, savaş açma ve uluslararası 
sözleşmeleri onaylama ve reddetme haklarına sahiptir (Örmeci, 2014). Rusya’da yürütme erkinin başında asıl 
olarak devlet başkanı bulunmaktadır ve başkan, 4 yıllığına halk tarafından seçilmektedir. Başbakan ve bakanlar 
kurulu da hükümet sisteminin ikinci ayağını oluşturmaktadırlar (Parlak & Caner, 2005, s. 231-236; Demir, 2016, 
s. 839; Kızılcık, 2003, s. 588). Diğer taraftan, Rusya’da yargı erki; Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, 
Tahkim Mahkemesi ve ilk derece federal mahkemelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, hâkimler, Federal Meclis 
tarafından atanmakta ve doğrudan Devlet Başkanı’na bağlıdırlar (Örmeci, 2014; Tellal & Keskin, 2009, s. 498). 

3.2. Rusya Federasyonu’nda Ombudsman ve Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi  

Rusya’da Sovyetler Birliği döneminde ombudsman benzeri bir yapı olan “Prokürasi-Prokuratura (Procuracy)” 
kurumu uzunca yıllar görev yapmıştır (Parlak & Doğan, 2015b, s. 230-231). Prokuratura, 300 yıllık bir devlet 
kurumu olarak halen görevini sürdürmektedir (Özden, 2010, s. 90; Gellhorn, 1966, p. 345). Nitekim Prokuratura, 
esas olarak genel gözetim ve savcılık görevini yerine getirmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti ve bazı Doğu Bloku 
ülkelerinde de uygulanmaktadır. İcra yetkisine sahip bir savcılık gibi işleyen bir kurumdur (Fendoğlu, 2011, s. 
99). Prokuratura’nun ombudsmana benzetilmesindeki en büyük nedenlerden biri, bu kurumun da halkın 
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şikayetleri sonrasında veya resen hareket ederek bir tür kamu denetimi gerçekleştirmesinden 
kaynaklanmaktadır (Mutta, 2005, s. 89; Smith, 1983, p. 166-167). Ancak Prokuratura, yukarıdaki niteliklerinden 
dolayı tam bir ombudsman olarak görülemez. 

Rusya’da bir ombudsman kurulmasını öngören en önemli gelişmelerden biri, 22 Kasım 1991 tarihli “Rusya 
Vatandaşlarının Hakları ve Özgürlükleri Deklerasyonu (Russian Declaration of the Rights and Freedoms of Man 
and Citizen)”nun Duma’da kabul edilmesidir (Henderson, 1998, p. 184; Gavrilova, 2014, p. 118; Saari, 2010, p. 
36; Bozaslan, 2016, s. 99). Bundan sonra 1993 yılında Rusya Anayasası, bir ulusal ombudsman kurulmasını 
öngörmüştür (Finkel, 2016; Ross, 2002, p. 29-30). Ombudsmanının yapısal-kurumsal ve işlevsel yönlerini ele 
alan organik kanun ise, 25 Aralık 1996 yılında Duma tarafından kabul edilmiş ve 26 Şubat 1997 yılında da 
dönemin Devlet Başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir (Muradova, 2013, s. 110). 

Rusya’da ombudsmanlık kurumu, “İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (High Commissioner for Human Rights)” adı 
altında 1998 yılında kurulmuştur (Vangansuren, 2002, p.44; Sezen, 2001, s. 73). Rusya’da ombudsman, daha 
çok insan hakları ihlalleri ile ilgilenmekte ve geçmişteki yozlaşmadan kurtulmak için iyi yönetime geçişi 
hedeflemektedir (Fendoğlu, 2010, s. 14). Komiserlik, daha açık olarak insan hakları ihlallerini önlemek ve 
yasaların uluslararası insan hakları normlarına uygunluğu için görev yapmaktadır (Özden, 2010, s. 92). Daha 
geniş ve sistematik olarak komiserliğin görevleri şu şekilde ifade edilebilmektedir (Bozaslan, 2016, s. 101): 

➢ İhlale uğramış hakların iadesi ve doğan zararın temin edilmesi, 

➢ İnsan ve vatandaş hakları üzerine yapılacak hukuki düzenlemelere zemin hazırlamak, 

➢ Özellikle insan hakları konusunda yapılacak olan düzenlemeleri uluslararası hukuk, ilke ve değerlerle 
uyumlu hale getirecek öneriler geliştirmek, 

➢ İnsan hak ve özgürlükleri konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu konuda uluslararası 
işbirliğini geliştirmek. 

Diğer yandan, Rusya’da bölgesel düzeyde de insan hakları komiserlikleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma ulusal 
düzeyde geniş çaplı ombudsmanı konu edinmektedir (Chuksina, 2016). Literatürde de kabul edildiği biçimiyle 
çalışmanın bundan sonraki açıklamalarında ulusal İnsan Hakları Komiserliği’nden “ombudsman” olarak söz 
edilecektir. 

Rusya Ombudsmanı, Rusya Federal Meclisi olan Duma tarafından atanmakta ve görevinden alınmaktadır (DESA, 
2004, p. 8). Ombudsmanın görev süresi 5 yıldır ve gizli seçimle salt çoğunlukla seçilmektedir (Fendoğlu, 2010, 
s.14). Ombudsman, diğer devlet kurumları karşısında bağımsız ve tarafsızdır (Stern, 2008, p. 367; Fendoğlu, 
2011, s. 107). Ayrıca ombudsman, 35 yaşından küçük olmamalı ve insan hakları konusunda da tecrübe ve 
birikim sahibi olmalıdır (Özden, 2010, s.92). Ombudsmanın, siyasetle ilgilenmesi ve bir partinin üyesi olması 
yasaktır. Ombudsman, Duma’da yemin ederek göreve başlamaktadır (Şahin, 2015, s. 69-70). 

Rusya Ombudsmanı, Rusya’da yaşayan tüm halkın şikayetlerini kabul etmektedir ve kamu kurumları, yerel 
yönetimler, memurlar ve diğer kamu çalışanlarının neden olduğu sorunları incelemektedir (Şahin, 2015, s. 70; 
DESA, 2004, p. 8). Ombudsman, sadece bazı insan hakları ihlali ile ilgili özel durumlarda kendi girişimi ile 
harekete geçebilir (Stern, 2008, p. 367). Ombudsmana yapılan şikayetler, 1 yıl içerisinde olmak koşuluyla insan 
hakları ihlali alanında yapılmalıdır. Şikayet başvurularında başvuranın adı-soyadı, adresi ve şikayete sebep olan 
konu açıkça yazılmalıdır. Ombudsman, şikayet eline geçtiğinde bir ön değerlendirme yapmakta ve yetki alanı 
dışındaki şikayetleri reddedebilmektedir. Ombudsman, bu ön incelemesini 10 gün içerisinde gerçekleştirmelidir. 
Şikayetin incelenmesine geçildiğinde ombudsman, kamu kurum ve görevlilerini ziyaret edebilir ve bilgi 
toplayabilmektedir. Kamu görevlileri 10 gün içerisinde ombudsmanın istediği belgeleri vermek zorundadır. 
Şikayet başvurusuna dair soruşturma sonlandırıldığında, ilgili kamusal kurumlar 1 ay içerisinde ombudsmanı 
bilgilendirmeli ve yapılan değişiklikler hakkında bir cevap vermelidir (Özden, 2010, s. 93-94; Fendoğlu, 2011, s. 
107; Şahin, 2015, s. 71). Bunların yanı sıra ombudsman yıl içerisindeki faaliyet ve önerilerini içeren yıllık bir 
raporunu hem Duma’ya hem de Devlet Başkanı’na sunmaktadır. Ombudsman, insan hakları ihlallerinin 
önlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda parlamentoya önerilerde de bulunabilmektedir (Stern, 2008, p. 369). 
Ombudsman, bazı spesifik alanlarda özel raporlar da yayınlayabilmektedir (Finkel, 2016). Ancak ombudsmanın 
kamu kurumlarına yönelik verdiği öneriler, tavsiye niteliğindedir. 

Rusya’da ombudsman, yargı alanında da önemli yetkiler kullanmaktadır ve Ombudsman Kanunu’nun 30. 

maddesine göre “mahkeme tarafından verilmiş bir kararın yeniden görüşülmesini isteme hakkı bulunmaktadır. 

Buna ek olarak duruşmalara gözlemci olarak da katılabilme olanağı bulunmaktadır” (Gülener, 2013, s. 17). Yine 

Ombudsman, Rusya Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına sahiptir. Ombudsman bireysel başvuru 
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yolunu, Anayasa ile tanınan temel hakların korunmasında ve temel haklara ilişkin yasal düzenlemelerin 

Anayasayla ve uluslararası hukukun genel kabul gören ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesinde etkin bir araç 

olarak değerlendirmektedir (Zorkin, 2009, s. 285). 

Rusya Federasyonu, merkeziyetçi bir siyasal kültür üzerime oturmaktadır. Nitekim devlet geleneğinin büyük 
kısmını oluşturan çarlık döneminde, sonrasında katı bir bürokrasi ile idare edilen komünist bir tek partinin 
iktidar sahibi olduğu Sovyet döneminde bu kültürel zeminin yerleşmesinin izleri bulunmaktadır. 1990 sonrası 
siyasal ve ekonomik dönüşümden sonra Rusya’da, siyasi sistem ve siyasi kültürde yeni bir dönem başlamıştır. 
Siyasi sürece yeni aktörlerin katılmasıyla toplumun demokratikleştirilmesi için adımlar atılmaya başlanmıştır 
(Akhundova, 2013, s. 55; Baharçiçek ve Ağır, 2014, s. 5; Nichol, 2006). Ancak daha önce de altı çizildiği üzere 
Rusya Federasyonu, uzun Sovyet geçmişi ile kuvvetler ayrılığının etkin olmadığı ve merkezi hükümetin güçlü 
olduğu bir görünüm kazanmıştır (Krasnokutski, 2001, p. 48). Bu durum da devleti, post-Sovyet sonrası 
dönüşümde bir hukuk devleti olma yolunda oldukça zorlamıştır (Gradskova, 2012, p. 84). Rusya Federasyonu, 
geniş toprakları, zengin enerji kaynakları, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel birikimi ve bir döneme damgasını 
vurmuş olan Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olması gibi nedenlerle dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan önemli 
ülkelerinden birisidir. Çağdaş dünyada artık bir norm haline gelmiş olan demokrasi konusunda Rusya, özellikle 
Batılı ülkeler tarafından, demokratik olmadığı gerekçesiyle eleştirilmekte, demokrasi indekslerinde alt sıralarda 
yer almaktadır (Ağır ve Baharçiçek, 2015, s. 59; Minarlı, 2010, s. 4).  

Son zamanlarda ülke içerisinde yapılan kamuoyu anketlerinde halkın demokrasiye olan bakışı ve inancı da alt 
sıralarda bulunmaktadır (Roskin, 2011, s. 357). Bu konuyla ilgili olarak, 2010 yılında bilimsel bir makale 
çerçevesinde, Emma Gilligan tarafından gerçekleştirilen 1000 denek üzerine bir saha araştırmasında, Rusya 
Ombudsmanı ile ilgili olarak ombudsmanın halkı eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve hak ihlali durumunda 
vatandaşın haklarının korunmasında etkin bir rol oynaması bulgularına ulaşılmıştır (Yefremova, 2013). Nitekim 
Gilligan’ın araştırmasında Rusya’da belirli sayıdaki toplumsal aktörlerden katılımcılar arasında, ombudsmanın 
eğitimci yönünün, demokratik olanaklarının ve gücünün artırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 
bakıldığında; Rusya’da ombudsman, Sovyet bloğunun çökmesi sonrasında demokrasiye dönüşümün önemli bir 
simgesi (Demir, 2002, s. 160) olarak görülmelidir. Bu bakımdan, ombudsmanın Rusya’da demokrasinin 
güçlendirilmesi ve kamu yönetiminin verim ve performansının artırılmasında kritik bir rolü bulunmaktadır. 

Rusya’da 2014 yılı ombudsmanın yıllık faaliyet raporunun “Yasal Aktivitelerin İzlenmesi” başlığı altında, 
ombudsmanın parlamentoya taşıdığı eğitim, sağlık ve azınlıkların korunması gibi alanlarda bazı teklifler ve 
sonuçlar gösterilmektedir (High Commissioner For Human Rights in The Russian Federation Report, 2014, p. 
28). Buna ek olarak, 2015 yılı ombudsmanın yıllık faaliyet raporuna göre Rusya Ombudsmanı’na insani yaşamın 
her alanından şikayetler ulaşmıştır. 2015 yılında ombudsman, vatandaşlardan 3.447 şikayeti elden yazılı olarak 
almıştır. 284 şikayet, ombudsmanın ülke içerisinde yaptığı gezilerden elde edilmiştir. 18.000 şikayet de telefon 
aracılığı ile kuruma ulaştırılmıştır. 6.500 şikayet ise e-mail vasıtası ile gerçekleşmiştir. Bu şikâyet konuları 
arasında; temel hakların korunması, sağlık ve sosyal hakların korunması, anne, çocuk ve aile haklarının 
korunması, askeri personel hakları, göçmenlerin korunması, siyasi hakların korunması bulunmaktadır. Bazı 
şikayetler de çevresel konularla ilgilidir. Bu çerçevede hakların gelen şikayetlere göre gruplandırılmasında da şu 
şekilde bir görünüm (Tablo 1) ile karşılaşılmaktadır. 

Tablo 1. Rusya Ombudsmanı’na Gelen Şikâyetlerin Haklar Çerçevesinde Gruplandırılması 

Hak Kategorisi Yüzdesel Dağılım (%) 
Hukuki Süreç 47 
Sosyal Haklar 37 
Ekonomik Haklar 7 
Sivil ve Personel Haklar 6 
Siyasi Haklar 2 
Kültürel Haklar 1 
Kaynak: High Commissioner For Human Rights in The Russian Federation Report 2015, p. 166. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Rusya Federasyonu, uzun Sovyet geleneği ve siyasal kültürü ile merkeziyetçiliğin güçlendiği ve demokrasinin 
gelişme alanında sıkıntıların bulunduğu bir dönem geçirmiştir. Ancak, 1990’lı yıllardan sonra anayasa başta 
olmak üzere diğer hukuki düzenlemeler ve uygulamalarda insan hakları, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti ve 
demokrasi temel yapı taşları haline gelmiştir.  

Rusya’da bir ombudsmanın kurulması da bu dönüşümün önemli bir simgesidir. Ombudsman, ülkede insan 
hakları ihlallerinin önlenmesi ve yolsuzlukların en aza indirilmesi için çabalamaktadır. Rusya Ombudsmanlık 
Kurumu, ulusal düzeyde bir organik kanuna sahiptir, parlamentonun desteği vardır, bağımsız ve tarafızdır, yetki 
alanı dahilinde her şikayet ile ilgilenmektedir, kamusal kurum ve personelle işbirliği içerisindedir, kamuoyuna 
önemli bilgiler sunmaktadır. Bu özellikleri ombudsmanı, Rusya kamu yönetiminin etkinliğinin artırılmasında ve 
ülke içerisinde demokrasinin güçlendirilmesinde önemli bir pozisyona getirmektedir.  

Ancak Rusya’da geçmişinden gelen siyasal kültüre de bağlı olarak merkeziyetçilik halen güçlüdür. Bu durum 
ombudsmanın çalışma yöntem ve etkinliğini etkilemektedir. Rusya’da ombudsmanlık kurumunun ülkede 
demokrasinin henüz istenen seviyede yerleşememesi nedeniyle bazı handikapları mevcuttur. Rusya’da 
ombudsmandan beklenen de içsel ve dışsal bu olumsuz yanlardan kurtulup, gerçek anlamda devlet, kamu 
yönetimi ve vatandaşlar arasında güven köprüsü kurmasıdır. Ombudsman, ancak gerçek anlamda tarafsız ve 
bağımsız bir statüye kavuştuğunda taraflar arasındaki sorunları çözebilir. Ülke kamu yönetimi ve demokrasisine 
katkılar sunabilir. 
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Göçün Edebiyata Yansımaları 

Kadriye Sipahi1    Coşkun DOĞAN2 

 Lisans Öğrencisi -Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Mehmet Akif ERSOY Yerleşkesi     
22030 Ayşekadın-EDİRNE, sipahikadriye96@gmail.com 

 2 Öğretim Görevlisi - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Mehmet Akif ERSOY Yerleşkesi  
22030 Ayşekadın-EDİRNE, coskundogan2002@yahoo.de 

 
Özet: Yüzyıllar boyunca dünya üzerinde çeşitli nedenlerden ötürü göç olgusu hep gündemde kalmıştır. İkinci dünya 
savaşından sonra da birçok Avrupa ülkesinde işgücü ihtiyacı doğmuştur. O ülkelere ekonomik nedenlere bağlı bir göç 
hareketi başlamıştır. 1960’lı yıllardan itibaren çalışmaya uygun genç nüfusu fazla olan ve Türkiye’de istihdam edilemeyen 
çoğunluğu vasıfsız on binlerce vasıfsız işçi çalışmak için o ülkelere “Misafir İşçi” olarak gitmişlerdir. Ekonomik kaynaklı bu göç 
olgusu geçici bir süre olarak görülürken, oralarda yaşadıkları tüm zorluklara rağmen “Misafir İşçiler”, gittikleri ülkelere 
ailelerini de götürmeye ve yerleşmeye başlamışlardır.  

İnsanlar ait oldukları ülkelerini terk ederek başka ülkelere giderken sadece kendilerini değil, toplumsal ve kültürel 
deneyimlerini de beraberinde götürmüşlerdir. Umut kapısı olarak gördükleri ve sosyo- kültürel bağlamda her şeyi ile farklı 
olan bu ülkelerde hem çalışıp hem de kendi kültürel deneyimlerini yaşamaya çalışmaları zaman zaman dramatik, zaman 
zaman da komik olayların meydana gelmesine neden olmuştur. İşçi olmanın dışında kendilerini bulundukları ülke 
vatandaşlarına tanıtma olanağı bulamamışlar ve her iki tarafta da bir kültür çatışması yaşanması söz konusu olmuştur. Ancak 
ikinci veya üçüncü kuşaklar sayesinde dilsel sorunlarını çözerek kendilerini o ülke toplumlarına tanıtmaya başlamışlardır.  

Bu çalışmada, işgücü talebinde bulunan ülkelerden biri olan Almanya’da bulunan “Misafir İşçilerin”, alman toplumu ile bir 
arada olmaktan kaynaklanan yaşamsal zorlukları, bir dönem Almanya’da da yaşamış ünlü yazar “Fakir Baykurt’un” 
Almanya’da geçen öykülerden oluşan “Gece Vardiyası” adlı yapıtı ışığında irdelenecektir. Bu çalışmanın yöntemi nitel şekilde 
yorumlamaya dayalı olacaktır. 

 

1. Giriş 

Türkiye’den Avrupa ülkelerine özellikle Almanya’ya işçi göçü 1961 yılında başlamış ve 1973’de dünyada yaşanan 
ekonomik kriz birlikte; Türkiye’den işçi alımına son verilmiş ve 1980 yılında ise, gelecek yeni işçi göçüne karşı 
vize işlemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde on binlerce Türk vatandaşı Avrupa’ya “Misafir İşçi” 
olarak gitmiştir.  

Göçmen İşçiler Türkiye’nin özellikle kırsal kesimlerinden eğitim düzeyleri düşük,  vasıfsız işçi konumundaki 
gençlerin oluşturduğu kimselerdir. Türkler Avrupa’nın sanayileşme anlamında lokomotifi konumunda olan 
Almanya’yı tercih etmişlerdir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurulan sağlık kontrol 
merkezlerinde, tepeden tırnağa sağlık taramasından geçirilmişlerdir. Sağlıklı olan yağız Türk gençleri, 
Almanya’nın ağır sanayisinin en zor ve pis işlerini yapmak üzere Alman halkının çiçeklerle ve törenlerle 
karşıladığı trenlerle Almanya’ya “İşgücü” olarak götürülmüşlerdir. Fabrikaların bekar odaları şeklinde 
düzenlenmiş “Yurtlarına” (Heim) yerleştirilen Türkler, birkaç yıl çalışıp para kazanıp dönme düşüncesi ile orada 
çalışmaya başlamışlar. 

İlk dönemlerde ağır iş koşulları ve memleket özlemi içerisinde zaman geçirmişler. Ancak çalışmanın dışındaki 
insani ihtiyaçları ön plana çıktıkça ilk olarak dil bilmemenin verdiği zorluklar bunların önüne geçmiştir. Günlük 
yaşamın beraberinde getirdiği sıkıntılar, Almanlarla Türkler arasındaki iletişimsizlik, kültür çatışmaları gibi tipik 
zorluklar edebiyata konu olmuştur. Özellikle kültür farklılıklarından doğan olumsuzluklar edebiyatın her 
alanında sık işlenen konular arasındadır. Tarım toplumundan gelen misafir işçi Türklerin, Almanya’nın sanayi 
toplumuna uyum sağlama konusunda yaşadıkları kültür şoku ilk dönemlerin gündeminin büyük çoğunluğunu 
oluşturmuştur. Ayrıca, aileye, vatana duyulan özlem, ayrılık ve büyük aile içerisinden gelen Türkiyeli misafir 
işçilerin, Avrupa’nın ortasında yalnız kalmasının sıkıntıları edebiyatın konuları arasındadır.  

Birçok Türkiyeli misafir işçi zamanla ailelerini de Almanya’ya getirdiler. Böylece zamanla okula giden Almancayı 
anadili gibi konuşabilen kısacası yabancı kültürün içerisinde yetişen “İkinci Kuşak” Türkler ön plana çıktılar. 
Kendilerini ne tam Türk ne de tam Alman kültürüne ait hisseden bu kuşakla edebiyatın dili ile birlikte konusu da 
değişmeye başladı. Böylece, kendi kültürünü kaybetmek korkusu ile başlayan kimlik sorunları edebiyatın yeni 
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konuları arasında yer bulmuştur. Ayrıca memleket ziyaretleri, Türkiye’ye geliş gidişlerde yaşanan yol hikâyeleri 
de edebiyatın yeni motifleri arasında yer almaktadır. Zamanla Almanya’da yaşayan Türkiyeli misafir işçiler, 
oraya yerleştikçe ve yabancı ayrımcılığına maruz kalmışlardır. Almanya’ya göç eden Türk ailelerin torunları olan, 
o topluma uyum konusunda hiçbir sorunu olmayan “Üçüncü kuşak” ile birlikte yaşanan değişim ve yenilenme 
edebiyatçıların yeni konularını oluşturmaktadır.  

Türk kamuoyunda da tanınan ünlü bir yazar olan ve Almanya’da göçmen Edebiyatı ikinci dönem yazarlarından 
sayılan Fakir Baykurt  “Gece Vardiyası” adı altında topladığı, gerçek örnek öykülerle; Türkiyeli misafir işçilerin 
edebiyata konu olan Almanya’ya göç yaşanmışlıkları göz önüne sermiştir. Bu eserde, Alman toplumu içerisinde 
dil yetersizliğinden mağdur olan göçmen işçilerin edebiyata yansımaları dile getirilirken, göçün beraberinde 
getirdiği sorunlar ele alınmaktadır. 

2. Göç ve Edebiyat İlişkisi 

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, toplumların sosyo-kültürel yaşantılarını sürekli olarak 
etkilemiştir. Bugün halen yaşanmakta olan göçler, dünyada büyük bir sorun olarak gündemde kalmaya devam 
etmektedir. Göçlerin olma nedenleri, ekonomik, siyasi, ekolojik gibi birçok faktöre bağlıdır. İnsanların doğduğu 
yeri, ait olduğu toplumu bırakarak tanımadığı yerlere giderek yerleşmesi zor bir olaydır. Göç sadece bir coğrafik 
olay olmaktan öte aynı zamanda da bir kültürel değişim eylemidir. M.E.B. Örnekleriyle Türkçe Sözlükte göç şu 
şekilde tanımlanmıştır: 

İktisadi, sosyal veya siyasi sebepler yüzünden insanların, toplulukların yer değiştirmesidir (M.E.B. 1999:1018). 

Göç nedenleri olduğu gibi sonuçları da olan bir olgudur. Çözümlenmesi zaman alan birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, göçün karmaşık bir yapısı vardır. Türklerin Avrupa ülkelerine 
olan göçlerinin yapısı zorunlu bir göç değil, gönüllü bir göç gibi görünmektedir. Göçle birlikte sadece insanlar 
hareket etmemekte, onların sosyo- kültürel yapıları da hareket etmektedir. Bu anlamda Öztaş ve Zengin şöyle 
demektedirler: 

Göçle birlikte kültür, gelenek, görenek ve yaşam biçimleri de hareket etmektedir. Böylece göç edilen yerdeki 
sosyo-kültürel yapı getirilen sosyo-kültürel yapıyla genişlemektedir (Öztaş/Zengin 2005:67)           

Göç esnasında yaşanan olayların dile dökülmesi, toplumun hafızasına kazınması genç kuşakların bunları bilerek 
geleceklerine yön vermesi açısından önemlidir. Bu anlamda göç hikayeleri bazen şiirlerle bazen masalımsı 
şekilde ağızdan ağıza aktarılarak anlatılmıştır. Göçün ve göçmenliğin sürekli olarak yaşandığı toplumlarda yazılı 
edebiyat yerine genelde sözlü edebiyat görülmektedir. Bunun nedeni ise sürekli hareket halinde olan göçerlerin 
okuma ve yazma eğitimi alamamaları ve yazmak için zaman bulamamalarıdır. Sözlü edebiyatlarda yaşanılan 
olayların metin versiyonuyla akılda kalıcılığını artırmak için genelde kafiyeli oluşturulduğu görülmektedir. Karaca 
bu konuda şöyle söylemektedir: 

Göç olgusunun edebiyat dünyasına etkisiyle ilgili olarak şöyle bir gerecek vardır. Yaşam biçimi olarak 
benimsenen göç, toplumların yazılı edebiyata geçişini gecikirmiştir. Bunu tüm Türk boylarında ve Amerikalı 
Kızılderililerin deneyimleri doğrular (Karaca 2012:25). 

Türkler, Kavimler Göç’ü esnasında Orta Asya topraklarını terk ettiklerinden bu yana tarihsel süreç içerisinde 
hiçbir zaman göçle iç içe olmamışlardır. Tarih sahnesine dünya üzerinde kurmuş oldukları imparatorluklarla 
yayılmış bir millet olarak çıkmışlardır. Türkler bağımsızlıklarına düşkün bir millet oldukları için, hiçbir zaman 
sömürge altında bulunmamışlar ve bu yüzden de göç etmemişlerdir. Ancak göç olgusu, Türk kültürünün en 
büyük belirleyici öğesi olmuştur. Türk kültüründe göçle ilgili oldukça zengin bir yaşanmışlık görülmektedir. Tüm 
bu göç bağlantılı kültürel deneyimler, edebiyata destansı şekilde konu olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise göç 
kavramının en çok yaşandığı dönem ekonomik nedenlerden ötürü Türklerin yurtdışına çıktıkları dönemdir. Buna 
bağlı olarak da göç olgusunun en etkili şekilde edebiyata yansıdığı dönem olarak bilinmektedir. Göçmen olarak 
Türkler kendilerini içinde bulundukları yabancı Topluma anlatmanın yolunu edebiyatla bulmuşlardır. Edebiyat 
oluşturma süreci bir hayli meşakkatli olmuş ancak bunu Alman kültürü içerisinde yetişmiş Türk yazarlarla 
çözüme kavuşturmuşlardır. Bu anlamda Cengiz şunları söylemektedir: 

Göçmen yaşadığı ülkede kendini anlatabilmenin bir yolu olarak edebiyatını da 
oluşturmuş ve nereye ait olduğunu, adının ne olması gerektiği konusunda 
tartışmaların halen sürdürüldüğü bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir. 
Başlangıçta göçmen gibi edebiyatı da kabul görmemiş; ancak zamanla bu 
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zenginliğin farkına varan bazı büyük yayınevleri, bazı edebiyat çevreleri, yazarlar 
ülkelerinde filizlenen bu oluşumu göz ardı etmek yerine onu kazanma yoluna 
gitmişlerdir (Cengiz 2010: 189). 

Göçmen yazarlar kendi değer yargıları ve kültürel birikimleriyle, yabancı olan değer yargılarını bir araya 
getirerek yeni bir edebiyat türü oluşturmuşlardır.  Bu anlamda; her iki kültürü tanıyan göçmen yazarlar 
sayesinde edebiyat iki farklı kültür tarafından beslenmekte ve daha zengin eserlerin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. 

Türk işçileri en çok Almanya’ya çalışmaya geldikleri için, buradaki Türklerin yaşam ortamlarından yola çıkarak 
“Göçün  Edebiyata Yansıması” üzerinde durulacaktır. 

3. Almanya’ya Göç Tarihi ve Edebiyata Yansıması 

1961 yılında imzalanan (Turan,2012) Türk- Alman İşgücü Antlaşması’ndan sonra, başta Almanya olmak üzere, 
Hollanda, Fransa, Danimarka, Avusturya gibi 2. Dünya savaşını yaşamış insani işgücü düşük,  ancak sanayi 
bazında dönemine göre iyi durumda olan ülkelere, Türkiye’den bir emek göçü olmuştur. Bu göç daha sonraki 
yıllarda da devam etmiş ve en son 1974 yılında başta Almanya olmak üzere o zaman ki AET (Avrupa Ekonomik 
Topluluğu) üye ülkelerinin Türkiye’den işçi alımını durdurması ile sona ermiştir. Türkler ekonomik açıdan rahat 
bir ülke olarak düşündükleri bu ülkelere kaçak yollardan gitmişler ve Almanlarla çoğu para karşılığı formalite 
evlilik yaparak işçi olma hakkı elde etmeye çalışmışlardır. Ta ki bu ülkeler Türk vatandaşlarına vize uygulamasına 
başlayana kadar böyle devam etmiştir. Daha sonraları Almanya’da yaşayan Türkler, orada doğmuş ve yetişmiş 
evlilik çağına gelmiş çocuklarını Türkiye’den evlendirerek, damat veya gelinlerini aile birleşimi yoluyla 
götürmeye başlamışlalardır. Tüm bu süreçte yaşanılan dramatik veya komik olaylar edebiyatta yer bulmuştur. 

Bu göçle birlikte Türkiye’den sadece insanlar gitmemiş, kültürel donanımlarını da beraberlerinde 
götürmüşlerdir. Hatta bu bağlamda ünlü İsviçre’li yazar Marx Frisch’in sözünü de hatırlatmak gerekir: “Biz 
işgücü talep ettik, insanlar geldi”.  Aslında Türk işçilerinin çalışmaya geldikleri ilk yıllarda bulundukları yabancı 
ülkelerde edebiyat (sinema, müzik, diğer sanat dalları da dahil) alanında eserler vermek yerine, bu ülkelere 
Türkiye’den sanatçılar (özellikle Aşıklar) davet etmişlerdir. Sadece yurt özlemlerini gidermek niyetiyle 
gerçekleşen bu olay, Türk edebiyatın da yeni bir kültürel yapı oluşturmaya başlamıştır. Türk edebiyat için yeni 
bir konu oluşturan Türk işçilerinin ilk yıllardaki yaşam tarzları, kendileri için “Alamancı” kimliği ile edebiyatın her 
alanında yerini bulmuştur. Bu anlamda Turan şöyle düşünmektedir: 

Onlar kanalıyla ülkeye taşınan yeni çağın teknolojik aletleri, örneğin elde taşınabilen 
radyo, pikap ve teypler bir yandan sözlü kültürü ağır basan Türk edebiyatı 
geleneğinde , yeni birleşimlere yol açmış; aşık tipi sanatçının işlevini farklılaştırmış 
bir yandan da çağdaş edebiyatta yeni konu ve temalarla açılım kazandırmıştır. Hiç 
kuşkusuz, bu etki sadece edebiyat alanında olmamış müzik, sinema, fotoğraf gibi 
plastik ve görsel sanatlara da yansımıştır (Turan, 2012:7).   

Türkler Almanya’ya geldiklerinden itibaren ilk on yıl Almanların deyimiyle “Gastarbeiter” (Misafir İşçi) 
konumunda kalmışlardır. Ancak 1970’li yıllarla birlikte aile birleşimi yolunu tercih ederek, bir gün dönmek üzere 
geldikleri yabancı ülkelere yerleşme fikrini eyleme dönüştürmeye başlamışlardır. Bundan sonra edebiyat 
alanına yansıyan; Türklerin, Alman toplumuna uyumları, dil sorunları, barınma ve sosyal güvenlik gibi konular 
olmuştur. Hatta bu anlamda, Alman edebiyat dünyası da Türk işçilerinin Almanya’da yaşam biçimleri ile 
ilgilenmeye başlamışlardır. Bu durumu, Alman bir gazeteci olan ve Türk bir maden işçisi kılığına bürünerek Türk 
işçilerinin Alman maden ocaklarında ve Alman toplumu içerisinde yaşadıklarını Günter Wallraff “En 
Alttakiler”(1986) eseriyle gözler önüne sermiştir. Bu eser Almanya’da yaşayan Türklerin Alman toplumu 
içerisinde yaşam zorluklarını ilk olarak fark ettirme açısından çok önemli bir eserdir.  

Almanya’ya gelen Türk işçilerin çocukları, yani ikinci kuşak olarak adlandırılan kesim, burada doğdukları ve 
eğitimlerini gördükleri için dil sorunları yaşamayan kimselerdir.  Alman dilinde edebiyat ürünleri vermeye 
başlamaları, Türklerin kendilerini ve Alman toplumu içerisinde yaşadıkları sorunları ifade etmeleri açısından 
önemlidir. Bu anlamda Aytaç şunları demektedir: 

Almanca yazan Türklerin yarattıkları eserleri “Emigrantenliteratur” (Göçmen 
Edebiyatı) başlığı altında toplayan Alman edebiyat dünyası, bu başlıkta ancak son 
zamanlarda karar kılmış gibidir. 1960’larda “Gastarbeiterliteratur” terimi “Misafir 
İşçi Edebiyatı” anlamını taşıyordu ve Türklerin Almanya izlenimlerini, uyum 
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problemlerini dile getirmeleri açısından Almanlar için ilginçti. Bunların yayınlanma 
imkanına ulaşması, herhalde her şeyden önce Alman edebiyat dünyasının bir 
katkısıdır (Aytaç, 2012:21). 

Almanya’da yaşayan gurbetçi göçmenlerin konu olduğu edebiyat tamamen onların yaşamlarından alınmış bir 
kesittir. Kesinlikle abartı ve kurgulama bulunmamaktadır. Bir yabancı olarak, orada yaşamanın ve dilsel anlamda 
kendilerini ifade edememenin beraberinde getirdiği zorlukları aşmaya çalışırken edebiyata konu olmuşlardır. 
Başlangıçta sözlü edebiyat mevcutken (gurbet ve hasret türküleri gibi) Almanya’ya yerleşme düşüncesiyle ve dil 
sorununu çözmüş ikici kuşakla birlikte yerini yazılı edebiyata bırakmıştır. Bu anlamda Sermen Cengiz “Göç, 
Kimlik ve Edebiyat” yazısında şu düşünceyi dile getirmektedir: 

Almanyada’ki Türk göçmenlerin oluşturduğu edebiyat, onların sorunlarıyla birebir 
ilişkilidir. Kültür çatışması, yabancılaşma, kimlik sorunları, uyum problemi, yabancı 
düşmanlığı gibi göçmenlerin gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş konular, 
yazarlarında gündemini işgal etmiştir ve zaten bildikleri bu sorunları ele alarak, bir 
yandan iç dünyalarını ve düşüncelerini duyurmuşlar bir yanda da göçmenlerin 
taleplerine kulak tıkayan, onları dışlayan merkeze seslerini duyurmak istemişlerdir 
(Cengiz 2010:190). 

Dilini, kültürünü bilmediği bir dünyada “Öteki” olarak toplumdan izole bir şekilde var olma savaşı veren 
Almanya’daki Türkler, edebiyatta dahi Gürsel Aytaç’ın“ (2012) ifade ettiği gibi bazen “Emigrantenliteratur” 
(Göçmen Edebiyatı) bazen de  “Gastarbeiterliteratur” Konuk İşçi Edebiyatı isimleriyle ötekileştirmeye maruz 
kalmıştır. Aslında bu düşünce, Alman ve Türk toplumları arasında köprü olabilecek çok kültürlülük zenginliği 
fırsatını da ortadan kaldırmaktadır. 

4. Almanya’da Türk İkinci ve Üçüncü Kuşak Yazarlar 

Almanya’ya giden Türkler orada uzun süre kalmaktan ziyade belli bir sermaye kazanıp dönmeyi düşündükleri 
için, birinci kuşak yazarların Almanya da yaşayan Türklerle ilgili konularının başında “Gurbet ve Hasret” 
gelmekteydi. İçerisinde yaşadığı sosyal yaşamın verdiği sıkıntı ve acılar da edebiyat konuları arasındaydı. Bu 
yazarların hemen hemen hepsi eserlerini Türk dilinde vermekteydi. Çünkü hem kendileri hem de okuyucu kitlesi 
yeterli düzeyde Almanca bilmiyorlardı.  

Konuk işçilerin Almanya’ya yerleşme ve orada da sürekli olarak yaşama düşüncesi ile birlikte edebiyata konu 
olan kavramlarda değişmeye başladı. Ailesini yanına getiren Türk işçilerin Alman toplumunun sosyal yaşamı 
içerisinde yer almak istemesi, özellikle dil sorunuyla birlikte zaten var olan sorunlarının artmasına neden 
olmuştur. Ancak küçük yaşta Almanya ‘ya gelen veya orada doğan Türk işçilerin çocuklarının, Alman kültürü 
içerisinde olmaları orada okuması ve dil sorunlarının olmaması yönünde onlara büyük bir avantaj sağlamıştır. 
İkinci kuşak yazarlar işte bu kimseler arasından çıkmıştır. İki dilli yetişmeleri onların ve aynı zamanda Almanca 
düşünüp yazabilmeleri edebiyat konularını da değiştirmiştir. İki farklı kültür arasında yetişen bu kuşak daha çok 
“Kimlik Arayışı” ve “Kültürlerarası” konularını çalışmışlardır. Hatta dil konusun da bile Almanca ve Türkçe 
karışımı olarak nitelendirebileceğimiz bir dil (Kanakensprache) oluşturmuşlardır. Bu Türklerin Almanya’da ikili 
bir yaşamı kabullenişini göstermektedir. Asutay bu konuyla ilgili görüşünü şöyle belirtmektedir: 

İkinci kuşak dönem yazarları Almanların ilgisini fazlasıyla çekti. İki dili olarak yetişen 
bu yazarlar Almanca düşünebiliyor ve eserlerini Almanca yazıyorlardı. Konuları 
genellikle kültürlerarasılık üzerineydi (Asutay 2015:16). 

Emine Sevgi Özdamar, Akif Pirinçci, Rennan Demirken, Feridun Zaimoğlu, Zafer Şenocak, Zehra Çırak, Saliha 
Scheinhardt, Aysel Özakın, Nevfel Cumart, Selim Özdoğan, Serdar Sabuncu, Nebahat Ercan v.b. gibi yazarlar 
ikinci kuşak yazarlardan bazılarıdır. Türkiye’de “Alamancı”, Almanya’da “Yabancı” olarak her iki topluma da ait 
olmayan Türk ve Alman toplumu arasında kalmış, bu kuşak kimlik olarak hangi topluma ait olacaklarını 
bilememişlerdir. Gerek Türk okurlar gerekse Alman okurlar tarafından beğeni ile takip edilen yazarlardır bu ruh 
halini edebiyata doğrudan yansıtarak işlemişlerdir. 

Doksanlı yıllarla birlikte; Almanya’da oluşturdukları edebi ürünlerle ilgi gören yazar sayısı arttıkça, kimlik 
arayışından ziyade, çok kültürlülük bağlamında çok kimlikli veya kimlikler üstü bir kuşak, yani “Üçüncü Kuşak” 
yazarlar ortaya çıkmıştır. Bunlar eserlerini Almanca olarak yazmakta, Türk ya da Alman kimliğine sahip olmakla 
ilgilenmemektedir. Bu anlamda Asutay şöyle söylemektedir: 
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Değer yargılarının farklılığından kaynaklanan ve yukarıda değinilen iki kültür 
arasında kalmışlık durumu, doksanlı yıllarda üçüncü kuşağın ve eserlerinin ortaya 
çıkmasıyla artık bir sorun olmaktan çıkmış gibi izlenim doğurmaktadır (Asutay 
2015:20). 

Tek bir kimliğin içerisinde sıkışmaktansa, her iki kimliği kullanmak “Üçüncü Kuşak” yazarlar için, kültürlerarası 
köprü oluşturmak açısından bir şans haline gelmiştir. Bu nedenle onlar,  artık yaşadığı ülkenin içerisinde farklı 
kültürel kimlikle, o ülke edebiyatına bir renk katmayı ve ahenk içerinde olmayı tercih etmişlerdir. Bu şekilde 
edebiyat ürünleri vererek, her iki toplum arasında uzlaşmaya sağlayacak çok kültürlü bir dünya vatandaşı 
konsepti oluşturmaya çaba göstermektedirler. 

5. Fakir Baykurt ve Yazar Kimliği 

Asıl adı Tahir olan Fakir Baykurt’un doğum tarihi 1929’dur. Anadolu’da orak mevsimi olan bir ayda doğmuştur. 
Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy’de domuştur ve  Tahir adı  savaşta vurulup geri dönemeyen amcasının 
anısıdır. 

Tahir, ilkokula giderken babası ölür ve dayısı tarafından Balıkesir iline bağlı Burhaniye’ye götürülür ve orada 
dayısının yanında dokumacılık yapmaya başlar. II.           Dünya Savaşı'nın başlaması ile dayısı askere alınır ve 
Tahir köyüne Akçaköy’e dönerek okuluna devam eder. 1942 yılında ağır bir sıtma geçirir bu dönem aynı 
zamanda şiir yazmaya başladığı dönemdir. İlkokulu bitirdikten sonra Isparta Gönen Köy Enstitüsü'ne yazılan 
Baykurt’un o yıllarda özellikle şiire olan ilgisi artar, kendini okumaya verir. Bu dönemde özellikle Türkçe'ye 
çevrilen klasikleri okur.  

Köy enstitüsü yıllarında şiir yazmaya devam eder ve şiirleri dönemin birçok derğisinde yayaınlanır. Ancak 1947 
yılında Köy enstitüsünü başarı ile bitirir ve Yeşilova’nın Kavacık Köyü'ne öğretmen olarak atanır. 

1951 yılında Muzaffer Hanım’la dünya evine girer. Birkaç sağlık problemi yaşar, ardından öğretmenliği 
Dereköy’e atanır. 1953yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’ ne girer 1955 yılında Gazi 
Enstitüsü' nü de başarı ile bitirerek Hafik’te açılan ortaokula atanır. Aynı yıl ilk kitabı olan Çilli yayınlanır. 1958 
yılında ilk romanı Yılanların Öcü, Cumhuriyet gazetesinin açtığı Yunus Nadi Roman Ödülleri'nde birinci olur. 
Ancak roman nedeni ile hem Baykurt hem Cumhuriyet gazetesi kovuşturma geçirir. Baykurt bu dönemden 
sonra Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlar. Askerlikten sonra Şavşat Ortaokulu'na öğretmen olarak atanır. 
Yılanların Öcü adlı romanı da Remzi Kitabevi tarafından basılır. Ardından Köy ve Eğitim Yayınları tarafından 
Efendilik Savaşı adlı kitabı yayımlanır. 27 Mayıs 1960’ta Ankara İlköğretim müfettişliğine atanır ve aynı yıl Efkar 
Tepesi adlı kitabı basılır. 

1961 ve 1962 yıllarında yazarın Yılanların Öcü adlı romanı tiyatroya ve filme uyarlanır. Bu yıl ayrıca yazarın 
Onuncu Köy, Karın Ağrısı, Irazca'nın Dirliği kitapları yayımlanır. Baykurt Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, 
Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde göze kulağa hitap eden ders araçları ve yetişkinler için yazma 
öğrenimi görür. 1963 yılında yurda dönerek Ankara İlköğretim müfettişliği görevini sürdürür. Onuncu Köy 
Bulgarcaya çevrilir ve kitapları Bulgaristan'da Türkçe olarak da basılır. Yılanların Öcü ile Irazca'nın Dirliği de 
Almanya’da, Die Racheder Schlangen adıyla basılır. Yılanların Öcü Rusçaya çevrilir. 1966  Kaplumbağalar ve 
Amerikan Sargısı romanları yayımlanır. 1967 yılında Onuncu Köy adlı eseri de Rusçaya çevrilir. 1970 yılında 
Fevzipaşa’dan Ankara’ya Ortadoğu Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü görevine getirilir. 
Anadolu Garajı ve Tırpan kitapları yayımlanır. Tırpan ve Sınırdaki Ölü ile TRT Ödülleri' ni kazanır. Ardından 
Onbinlerce Kağnı adlı kitabı yayımlanır. 1971’de Tırpan ile Türk Dil Kurumu Ödülü'nü kazanır. 1973 yılında Can 
Parası ve Köygöçüren basılır. Geçirdiği kovuşturmalar nedeniyle Baykurt’un yurt dışına çıkışı da yasaklanmıştır. 
1974 yılında İçerdeki Oğul basılır. Keklik romanını yazar. Can Parası ile Sait Faik Ödülü'nü kazanır. Sınırdaki Ölü 
ve Keklik kitap olarak basılır. 1976 yılında Sakarca basılır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli olan Baykurt Madaralı Roman Ödülü’nün kuruluşuna yardımcı olur. 1977 
yılında İsveç’te öğretmen yetiştirme çalışmalarına katılır ve Yayla romanı basılır. Frankfurt Uluslararası Kitap 
Fuarı’na katılır ve Almanya, Hollanda ve İsviçre’ye geziler yapar, göçmen işçilerle iletişim kurar. 1978 Yılında 
Sakarca sahneye uyarlanarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nca oynanır. Kara Ahmet Destanı ile Orhan Kemal Ödülü’ 
nü kazanır ve Kültür Bakanlığı'na danışman olur. 1979 yılında Tırpan adlı eseri de tiyatroya uyarlanır. Baykurt, 
göçmen işçi konusunu incelemek üzere tekrar Almanya’ya gider. Duisburg şehrinde yaşamaya başlar. Yandım Ali 
kitap olarak basılır. 1980 yılında Tırpan İstanbul Şehir Tiyatroları'nca da sahneye konulur ve iki mevsim oynanır. 
Tırpan’dan ötürü Baykurt ve Taner Barlas, “Avni Dilligil En Başarılı Yazar” ödülü kazanırlar. Suna Pekuysal da “En 
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Başarılı Oyuncu” seçilir. 1981’de Sakarca İsveç’te çizgi film yapılır ve Macarcaya da çevrilir. DDR’de bir inceleme 
gezisi yapar. Öyküleri Gürcistan’da da kitap olarak basılır. 

Kaplumbağalar filminin senaryo çalışmalarına katılmak üzere İsviçre’nin Neuchatel şehrine gider. Almanya’daki 
göçmen işçilerin yaşamını konu alan öyküleri Gece Vardiyası adıyla basılır. İşçi çocuklarının yaşamını dile getiren 
öyküleri de Barış Çöreği adıyla basılır. Kitaptan yapılan seçmeler Almanya ve Hollanda’da iki dilli olarak 
yayımlanır. 1983 yılında Yüksek Fırınlar kitap olarak basılır. 1984 yılında Berlin Senatosu Çocuk Yazını Ödülü’nü 
kazanır. Gece Vardiyası ve Kara Ahmet Destanı Almanca, Yılanların Öcü ile Irazca’nın Dirliği Bulgarca basılır. 
1985 yılında Gece Vardiyası ile Alman Endüstri Birliği BDI’nin Yazın Ödülü’nü alır. Dünya Güzeli ve Saka Kuşları 
adlı Kitapları Türkçe ve Almanca olarak basılır. 1986 yılında Duisburg’ta öğretmenliğe başlar ve Duisburg Treni 
adlı eseri basılır. Kopenhag’ta Dünya Barış Kongresi’ne katılır aynı yıl Koca Ren basılır. 

1987 yılında Keklik romanı 20 öyküsüyle birlikte Rusça’ya çevrilip basılır. 1988 yılında İçerdeki Oğul’u oyun 
olarak tekrar yazar. A. Çetinkaya ile birlikte Fridan Halvaşi’nin şiirlerini Türkçe’ye çevirir; Kitap “Eninde 
Sonunda” adıyla Almanya’da basılır. 1989 yılında Kuru Ekmek romanını yazar. İçerdeki Oğul, Amersfoort Halk 
Tiyatrosu’nda oynanır. Şiirleri de Bir uzun yol adıyla basılır.  

Baykurt ders vermeyi Pestalozzi Okulu’nda sürdürür. Şiirleri Hollanda’da “Vuurdoorns – Ateşdikenleri” adıyla 
basılır. 1991 yılında Ortaokul öğrencileri için, “KALEM – Schreiber” dergisini çıkarmaya başlar aynı yıl 
boynundan bir ameliyat geçirir. 1992 yılında, bugün Literaturcafé Fakir Baykurt adıyla varlığını sürdüren 
Duisburg Edebiyat Kahvesi'ni kurar. Bir Uzun Yol’un Almanca’sı “Ein langer Weg” adıyla çıkar. 1995 yılında 
Almanya’da öğretmenlik yaptığı çalıştığı Pestalozzi Okulu’ndan emekliye ayrılır. Öykü Kitabı bizim İnce Kızlar 
basılır ve 7 kitaptan oluşan Özyaşam öyküsünü bititir. 10 Mart'ta Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Yardımlaşma 
Vakfı tarafından “Fakir Baykurt’a Saygı Gecesi” düzenlenir. Bu yıl Yarım Ekmek romanı da yayımlanır. 1998 
yılında Telli Yol öykü kitabı ile birlikte, “Özyaşam” dizisinin ilk cildi “Özüm Çocuktur” yayımlanır. Gezi yazılarının 
bir bölümünü Dünyanın Öte Ucu (Avustralya Gezi İzlenimleri) adıyla yayımlanır. Benli Yazılar deneme kitabıyla 
birlikte “Özyaşam” dizisinin ikinci ve üçüncü ciltleri (Köy Enstitülü Delikanlı; Kavacık Köyünün Öğretmeni) çıkar. 
11 Ekim 1999 Pazartesi günü tedavi gördüğü Almanya’da Essen Üniversitesi Kliniği’nde pankreas kanserine 
yenik düşerek ölmüştür. 

6. Fakir Baykurt’un Gece Vardiyası Eseri Işığında Göçmen Olgusuna Bakış 

Bu eser tamamen Almanya’ya giden ve orada yaşam sürmeye çalışan Türk işçilerinin gerçek yaşamlardan alınan 
örneklerden oluşmuştur.  Kitap yirmi beş öyküden ibarettir. Bu öykülerin ana konuları; aile özlemi, vatan özlemi, 
kimlik sorunu, kültür çatışması, kültür şoku, yabancı düşmanlığı, kaçak çalışma,  uyum sorunları, Kültürel 
etkileşim,  dilsel sorunlar ve bu yüzden yaşanan yanlış anlaşılmalardır. Fakir Baykurt’un öykülerine konu olan 
Türk misafir işçilerin gerek Almanya’da gerekse kendi ülkeleri de yaşadığı olaylar, onların ne kadar zor koşullar 
altında yaşamlarını sürdüklerini göstermektedir.  

Kitaptaki ilk öyküde, Şakir izin için Türkiye’ye gelmiştir, dönüş günü geride kalan eşinin ona gitmemesi için 
yalvardığında, Almanya’yı ve misafir işçi olarak çalışmayı bir kurtuluş olarak gördüğünü vurgulayarak 
mecburiyetini anlatır. Ancak aile özlemi daha ağır bastığından, Şakir’in eşi gitmemesi için eşi uçak biletini yakar. 

İkinci öyküde Osman adlı Türk’ün Almanya’ya Turist olarak gelip ekonomik nedenlerden ötürü, kaçak işçi 
konumunda çalışması konu edilmektedir. İnsan olarak iyi bir karakter olmasına rağmen, sonunda yakalanıp sınır 
dışı ediliyor. 

Üçüncü ve kitaba adını veren Gece Vardiyası öyküsünde Fakir Baykurt; sürekli gece çalışmak durumunda kalan 
Ökkeş’in, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ümidiyle, Türkiye’den patronuna diğer işçilerden farklı bir hediye 
getirmesinden söz eder. Bu bağlamda bir kültürel etkileşim yaşanmıştır. 

Sekizinci öyküde ise; kömür ocağında çalışan Türk işçilerin eşleri ve çocukları güzel bir günde parka giderler. 
Ancak oturacak yer bulamadıkları için, çimlerin üzerine bir örtü serip otururlar. Kadınlardan biri hapşırır. 
Yanında oturan yaşlı bir Alman kadın “çok yaşa” anlamına gelen “Gesundheit” der.  Almanca bilmediklerinden, 
kadının dediğini yanlış yorumlarlar ve oradaki Almanlarla sözlü çatışma içerisine girerler. Her iki ailenin küçük 
kızları arkadaştır, çocuklar birlikte bu sorunu çözerler ve Alman yaşlı kadından özür dilerler. Burada dil sorunu 
ile ilgili konu anlatılmaktadır.  

Onuncu öyküde ise, Türk işçilerin tamamen erkeklerden oluştuğu düşüncesinden hareketle; yabancılar 
dairesinde sadece erkek tuvaletinin açık bırakılıp, kadınlara ait tuvalet kapalı tutulmaktadır. Kayıt için gelen 
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yabancı bayanlar erkek tuvaletini kullanmak zorunda kalmakta ve bu durum herkes tarafından 
yadırganmaktadır. Dolayısı ile bir kültürel farklılığın ortaya çıktığı görülmektedir.  

On birinci öyküde ise; yeni emekli olan Dieter adlı bir Almanın, Türkler hakkında önyargıları vardır. Türkleri ilkel 
ve barbar bulmaktadır. İnançlarının gereği olarak kapanan kadınları çağdışı bulmakta ve Avrupa’ya 
yakışmadığını düşünmektedir. Almanların gittikçe Türklere benzediğini iddia etmektedir. Bir gün bir Türk düğün 
konvoyuna denk gelir ve orada sinir krizi geçirir. Türklere saldırır. Polis kendisini önce karakola sonrada 
hastaneye götürür. Hastanede kendisi ile ilgilenen her iki doktorun da Türk olması Dieter’i iyice sinirlendirir. 
Çünkü ona göre Türklerden sadece işçi olur, eğitimli Türk olmaz. Burada da Türklere karşı yabancı düşmanlığı 
konusu işlenmiştir.  

On altıncı öyküde ise; Almanya’da yapılan bir yerel seçim günü Salih’in yaşadığı olay anlatılmaktadır. Seçime 
katılım çok düşük olmasına karşın, orada yaşayan Misafir işçilerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak bunun 
dışındaki bütün vatandaşlık görevlerini tıpkı bir alman gibi eksiksizce yerine getirmektedirler. İşçiler Alman 
toplumuna her konuda uyum göstermelerine rağmen, Almanların işçileri halen misafir gibi görmeleri 
anlatılmaktadır.   

Yukarıda alıntılanan bölümlerde görüldüğü gibi, Alman toplumu Misafir işçileri pek de kolay kabullenmemiştir. 
Yaşanılan gerçek öykülerin çoğunda alman toplumunun, misafir işçilere hep geçici gözüyle baktıkları ve onların 
kendi toplumlarına uyumu konusunda o dönemlerde hiçbir çaba göstermedikleri görülmektedir. Bugün bile bazı 
konular (Örneğin seçme ve seçilme hakkı) halen eskisi gibi devam etmektedir.  

7. Sonuç 

Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle göç, beraberinde etrafında oluşacak metinleri ve üç kuşak boyunca 
günümüze değin süregelen zengin bir edebi geleneği beraberinde getirmiştir. Çünkü yazın ve sanatçı katiyen 
içinde bulunduğu toplumdan ayrı düşünülemez. Sanatçı; toplumdan ve olaylardan etkilenip yapıtını 
oluşturmakta, toplum da tüm bu sürece şahit olarak kendine bir yer bulmaktadır. 

 Sözünü edilen “Göçmen Edebiyatı” geleneğinin oluşumunun temel sebeplerinden olan sanayii devrimi, emek 
göçü, sürece eşlik eden kimi zaman trajik kimi zaman komik olaylar bu yazında oldukça fazla ele alınmıştır. 

İlk kuşak yazarlar bilindiği gibi geçici, misafir, gurbetçi, olarak adlandırılarak girmiş oldukları ülkede yaşadıkları 
olumsuzluklardan, sılaya duydukları yakıcı özlemden ve günlük rutinlerindeki problemlerinden ötürü doğal 
olarak bir yazma arzusu duymuşlardır. Asıl niyetleri yalnızca seslerini duyurabilme, kendilerini ifade edebilme 
olmuştur. 

Göçmen kavramının ön plana çıkmaya başladığı ikinci kuşak dönemi edebiyat araştırmacıları tarafından bir nevi 
geçiş dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni hem ilk hem ikinci kuşak yazarların bu güruh içinde 
bulunmalarıdır. Bu kuşağın sahip olduğu en büyük avantaj şüphesiz orada doğup büyüdükleri veya çok erken 
yaşta bu bölgeye geldikleri için dil ve kültüre adaptasyon sürecini ilk kuşağa nazaran kat be kat kolay 
atlatmaları, belki de hiç yaşamamalarıydı. Günlük konuşmalarda da izleri bariz görülmekteydi. Yalnız bir mesele 
vardı ki kendilerini ne bulundukları ne de ayrılırken seçme şansına sahip olmadıkları memleketlerine ait 
hissetmiyorlardı. Bu “iki arada bir derede kalmışlık” kimliklerini sorgulamalarına sebebiyet vermiş ve kaçınılmaz 
eserlerine de yansımıştır. 

Almanya’da doğup büyüyen, orada yetişen ve kişisel gelişimini o toplum içerisinde tamamlamış olan üçüncü 
kuşak yazarlar için artık “Konuk İşçi Yazını” veya “Göçmen Edebiyatı” konularının işlenmesi söz konusu değildir. 
Yazarların ismi ve kökeni dışında Türk kültürünün yararlandığını söylemek güçtür. Çünkü Türk kökenli bir yazar 
kendi kültürünün temsilcisi olarak görülmemektedir. Dolayısıyla günümüzde “Kültür Aşırı” veya “Kültürler Arası 
Edebiyat” olarak adlandırılan, iki kültürü de içine alan bir “üçüncü boyut” ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmaya yön veren “Gece Vardiyası” adlı yapıtta Fakir Baykurt’un deyimiyle “karasabandan kopup gelen” 
işçilerin devlet dairelerinde yaşadıklarından tutun da komşuluk ilişkilerine varıncaya kadar pek çok konuya 
kitapta bulunan yirmi beş öykü aracılığıyla değinilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında incelendiğinde göç sürecinin hem Türk hem Alman toplumu açısından birçok güçlüğü 
olduğunu, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasından ziyade kabullenilmesinin başlı başına belirleyiciliği 
olduğunu görmekteyiz. 
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Özet: Günümüzde ekonomik kalkınmanın ve ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi, gelişmekte olan 
veya gelişmiş ülkeler için ana hedefler arasındadır. Ekonomik kalkınma ve büyümelerini kısmen gerçekleştirmiş olan ülkeler 
mevcut istikrarın devamlılığını sağlayabilmek için, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler ise ekonomik kalkınma ve 
büyümelerini gerçekleştirebilmek için ekonomi alanında birbirinden farklı reformlar veya regülâsyonlar 
gerçekleştirmektedirler. İkinci Dünya Savaşı zamanlarında bilim dalı olarak ortaya çıkmış olan ve kalkınma iktisadının da 
temel hedefleri arasında sayılan sanayileşmenin altında yatan temel fikir, sanayi sektörünün iktisadi kalkınma ve büyümede 
sürükleyici bir rol üstlendiği düşüncesidir. Bu sebeple, iktisadi sanayileşme ve büyüme arasındaki bağ teorik alanda olduğu 
kadar uygulamalı iktisat alanında da önemli inceleme alanlarından biri halini almıştır. Bu ilgi özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından gelişmekte olan ülkelere iktisadi anlamda yol gösteren kalkınma iktisadının ortaya çıkmasıyla daha da artmıştır. 
Ekonomik kalkınma, ülkelerin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapılarının değişerek insan hayatının manevi ve maddi alanda 
ilerlemesi ve toplumsal refahın güçlenmesini ifade etmektedir.  Bu dönemde yapılan çalışmalarda Nicholas Kaldor’un da 
birçok çalışması yer almaktadır. Kaldor, sanayileşmenin iktisadi kalkınmanın ve büyümenin itici bir gücü olduğunu ve iktisadi 
kalkınmada en önemli fonksiyonun sanayileşmeye bağlı oluğunu ileri sürmektedir. Yapılan çalışmada iktisadi kalkınma ve 
büyüme kavramları açıklanmış olup bu kavramlar kapsamında Kaldor’un büyüme modeli ele alınmıştır. Ayrıca bu modelin 
sanayileşme üzerindeki etkileri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma, Kaldor Modeli 

Kaldor Model Within The Framework of Economic Growth and Development 

Abstract: Today, providing and sustaining economic development and economic growth are among the main targets of the 
developing and/or developed countries. Countries that have partially realized their economic development and growth are 
carrying out different reforms or regulations in the field of economics in order to ensure the continuity of the existing 
stability while developing or underdeveloped countries do the same to obtain economic development and growth. The 
basic idea underlying the industrialization that emerged as a science field during the Second World War and considered as 
one of the basic objectives of development economics is the belief that industrial sector has an immense role in economic 
development and growth. Therefore, the relationship between economic industrialization and growth has become an 
important field of study in practical economics as well as in theoretical economics. The point in question has increased 
especially after World War II with the emergence of Development Economics which guides the developing countries 
economically. Economic development refers to the spiritual and material progress of human life and strengthening of social 
prosperity as a result of the changes in the social, economic and political structures of communities. Many works of 
Nicholas Kaldor are amongst the studies carried out in that period. Kaldor argued that industrialization is the driving force 
of economic growth and development, according to him the extremely important functions in economic development 
depend on industrialization. In this research, the concepts of economic development and growth have been explained and 
Kaldor's Growth Model has been discussed within this context. In addition, the effects of this model on industrialization 
have been examined and evaluated. 

Keywords: Economic Growth , Economic Development, Kaldor Model 

1. Giriş 

Kuşkusuz bütün ekonomilerde en önemli sorunlardan biri tam istihdam seviyesinin sağlanabilmesidir. Bir 
ekonomi eksik istihdam seviyesindeyken fiili milli gelir, potonsiyel milli gelir seviyesinin altında olmasından 
kaynaklı ekonomide refah kaybı durumu söz konusu olmaktadır. Hükümetler kısa dönemde tam istihdamı 
sağlamaya yönelik birtakım önlemler almayla yetinmeyip uzun dönemde de üretim kapasitesini artırmaya 
yönelik birtakım politikalar izlerler. Bir ülkenin bu şekilde üretim kapasitesini ve potansiyel milli gelir seviyesinin 
yükseltilmesine yönelik izledikleri politikalar büyüme teorileri kapsamına girmektedir. Bir ekonominin üretim 
kapasitesinin artırılarak, ekonomik büyümenin sağlanması, üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasını ifade 
etmektedir. Bir ülkede, üretimin, üretim kapasitesinin ve milli gelir seviyesinin artması ekonomik büyüme 
olarak ifade edilmektedir. Bir ülke ekonomisinde kişi başına düşen reel gelir seviyesi mevcut yılda daha önceki 
yıla göre artış gösteriyorsa bu durum ülke ekonomisinin büyüdüğünü ifade etmektedir. Örneğin bir ülkede kişi 
başına düşen milli gelir seviyesi yılda ortalama olarak %5,7 oranında bir artış gösteriyorsa, bu artış o 
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ekonomideki yıllık büyüme hızını ifade etmektedir. Kişi başına düşen milli gelir düzeyindeki artışın yıllık oranı, 
bir ülkede üretim imkanlarının hangi oranda artığını, başka bir ifadeyle üretim imkanları eğrisinin bir önceki yıla 
oranla sağa doğru hangi oranda kaydığını ifade etmektedir. Bir ülke ekonomisinin büyümedeki yıllık artış oranı, 
nicel bir olgu olup, o ülkede üretilen mal miktarına ve hizmet miktarına paralel olarak, fert başına düşen reel 
milli gelir seviyesinin, bir yılda hangi düzeyde arttığını göstermektedir (Dinler, 2000: 510-511). Ekonomik 
kalkınma durumu niteliksel olarak bir değişimi ifade etmekte olup, bu durumda hem teknik ve kurumsal 
yapıdaki hem de daha fazla çıktıdaki değişmeler ekonomik kalkınmayı kapsamaktadır. Ekonomik büyüme ve 
ekonomik kalkınma kavramları karşılaştırıldığında; ekonomik büyümede daha çok aynı şeylerdeki basit bir artış 
süreci ifade edilirken, ekonomik kalkınmada ise daha çok ve farklı olanın kapsadığı yapısal bir değişme süreci 
ifade edilmektedir (Yivilioğlu, 2002: 66)  

Post Keynesyen ekonomi temellerinin atılmasında ve gelişmesinde büyük katkıları bulunan Nicholas Kaldor’un 
büyüme yasası modelleri ekonomik büyüme literatüründe büyük bir öneme ve yere sahiptir (Mercan ve 
Kızılkaya, 2014: 139). Nicholas Kaldor'un ekonomiye katkıları, mali teori, refah ekonomisi, büyüme ve dağıtım 
teorisinide içeren bazı sıra dışı ilgi alanlarını kapsamaktadır. Kaldor yapılan kıyaslama ve karşılaştırmalarda 
20.nci yüzyıl ekonomistleri arasında en çok Keynes'e benzetilmektedir (Boylan ve O’gorman, 2009: 447). Kaldor 
modelinin öne sürdüğü ilk şey bölgesel büyümenin ihracat artışı ile tetiklendiğidir. Tüketim ve yatırım talepleri 
büyük ölçüde üretim büyümesi sonucunda ortaya çıktığı için Kaldor ihracatın sadece bölgesel seviyede değil 
ulusal seviyede de toplam talebin tek özerk bileşeni olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca, ihracat artışı büyük 
ölçüde bölgedeki değişken fiyat rekabetine ve bölge dışındaki gelir büyümesine bağlıdır. Üçüncüsü, bir 
bölgedeki fiyatların değişim oranı ücret artışı ile işgücü verimliliği artışı arasındaki fark ile belirlenmektedir. Son 
olarak, işgücü verimliliğindeki artışı, statik ve dinamik artan getiriler yoluyla kısmen üretimin kendi büyümesi 
belirlemektedir  (Thirlwall, 2013: 492). 

2. Ekonomik Büyüme 

Ekonomik büyüme, halkın talep ettiği mal ve hizmetleri üretmek için prodüktiv kapasiteyi belirleyen faktörlerin 
geliştirilip yaygınlaştırılması faaliyetlerini konu almaktadır (Güllap, 1994: 480). 

Başka bir ifadeyle ekonomik büyüme mal ve hizmet üretimi kapasitesinde meydana gelen genişleme olup Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYİH) artışa bağlı olarak ölçülmektedir (Turhan, 2007: 14). 

Büyümenin belli başlı özelliklerini on dört başlık altında sıralanmaktadır (Özgüven, 1998: 70-83). 

➢ Büyüme, kantitatif (nicel) bir olaydır. 

➢ Büyüme, uzun döneme dayanmaktadır. 

➢ Büyüme reel bir artıştır. 

➢ Büyüme nihai ürün artışıdır. 

➢ Büyüme, dengesizlik ve istikrarsızlık kaynağıdır. 

➢ Büyüme, yeni bir üretici sınıfı doğurmaktadır. 

➢ Büyüme hızının gerilemesi, her zaman gelir seviyesinin düşüğünü göstermez. 

➢ Büyüme, ortalama olarak refah düzeyini yükseltse bile, herkesin gelirinin mutlaka artırır anlamına 
gelmez. 

➢ Büyüme, her zaman kişisel gelir artışı veya refah düzeyinin yükselmesi anlamına gelmez. 

➢ Büyüme, gelir dağılımında denge ve istikrar sağlayamaz. 

➢ Büyüme, makro veya global bir analizdir. 

➢ Büyüme, dinamik bir olaydır. 

➢ Büyüme, üretimin yapısını yani üretim faaliyetlerinin nispi önemini değiştirmektedir. 

➢ Büyüme, bazen iki ülke arasında kesin karşılaştırma imkanı vermeyebilir. 
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Büyümenin etkileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Özgüven, 1998: 83-85): 

➢ Büyüme, kentleşme hareketlerini hızlandırmaktadır. Nüfus arttıkça tarım ekonomisinden doğru işgücü 
transferleri başlamaktadır. Halkın davranışlarında, inançlarında, zihniyetinde ve psikolojik yapısında 
büyük değişmeler görülmektedir. Öte yandan, talep artışı tüketim meylini kamçılamaktadır. Kentlerin 
büyümesinde rol oynayan en önemli faktörler arasında, kentin yüksek gelir cazibesi, yeni, bir işe ve ya 
mesleğe girme isteği, sosyal yaşantı söylenebilir. 

➢ Büyüme, gelirleri arttığı için tüketimin niteliği değiştirir yani büyüme miktar artışı yanında, daha kaliteli 
ve daha değişik türde ürünlerin tüketimini mümkün kılar, ithal mallarını çekici bir hale getirmektedir. 

➢ Büyüme, üretim arttığında, çalışma sürelerini kısaltır ve daha fazla boş zaman sağlayabilmektedir. 

➢ Büyüme, üretim arttığı için, daha çok geri kalmış ülkelerde görülen öz tüketim payını azaltır, 
pazarlanabilir ürün payını artırmaktadır. Üretim hacmi daralınca, öz tüketim (kendi için tüketim) payı 
artmakta, pazarlanabilir payı ise azalmaktadır. Pazarlanabilir ürün payının artması demek piyasaya 
satılmak amacıyla çıkarılan ürünün artması demektir. 

➢ Büyüme, aktif nüfusun yeniden dağılımını zorunlu kılmaktadır. Çünkü hangi bölgelerde yatırım 
oluyorsa, hatta ücretler nerede yükseliyorsa iş gücü oraya yönelmektedir. 

➢ Büyüme, sık sık değinildiği gibi, istikrarsızlıklara sebep olmaktadır. 

➢ Büyüme, bölgeler arasında tüketim faktörleri dağılımında (Türkiye’nin doğu ve batı bölgesi) 
dengesizliklere yol açmaktadır. 

➢ Büyüme, fiyatlar strüktürünü değiştirdiği özellikle az gelişmiş ülkelerde, hem sürekli olarak fiyatları 
yükseltmekte, hem de gelirlileri artan sınıfları daha kaliteli ürünlere doğru kaydırmaktadır. 

➢ Büyümenin sosyal maliyeti yüksektir. Büyüme bir taraftan üretimi artırırken ve yeni yatırımları zorunlu 
kılarken öbür yandan da çevre kirliliğine, hava kirliliğine, kötü bir kentleşmeye, haberleşmeye v.s. de 
sebep olmaktadır. Bütün bu ve buna benzer sorunlar, bunların zorunlu kıldığı harcamalar, büyümenin 
maliyetini vermektedir. 

Ekonomik Büyüme Hesaplama Yöntemi; 

İktisadi büyüme ortalama büyüme hızı (g) ile ölçülmektedir. Ortama büyüme hızı, uzun dönemde reel GSYİH‘da 
meydana gelen yıllık artış oranını yansıtmaktadır (Erdal, 2005: 16).                                                                                                  

GSYİH’de meydana gelen artış oranının baz alınan yıla bölünerek 100 ile çarpılmasından elde edilecek olan 
değere brüt ya da gayrisafi büyüme oranı denir. GSYİH’nın brüt büyüme oranı aşağıda yer alan formülle 
hesaplanmaktadır (Muratoğlu, 2011: 3). 

                                                          GSYİH₊ − GSYİH₊₋₁ 

t yılındaki büyüme hızı (g) =                                              Χ 100                                            

                                                                  GSYİH₊ 

3. Ekonomik Kalkınma   

Tanımı güç olan kelimelerden biri kalkınmadır. Çünkü kalkınma tanımı içinde hem objektif, hem de sübjektif 
faktörler yer almaktadır. Ayrıca, her ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasal yapıları, doğal kaynakları, eğitim düzeyi 
v.s. farkı olduğundan iktisadi kalkınmayı değişmez bir ölçüye dayandırmak, bütün ülkeleri aynı biçimde 
varsaymak imkânsızdır  (Özgüven, 1998: 99-102). 

Ekonomik kalkınma, bir ülkenin siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısının değişip bireyin yaşamında maddi ve 
manevi olarak ilerlemesini ve toplum refahının artması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da yola çıkılacağı 
gibi kalkınma, birtakım ölçümlere dayanan ve GSMH’daki hızlı artış ile belirlenen ekonomik büyümeyi 
kapsamakla birlikte, sosyal ve ekonomik değişimleri de içermektedir (Demircan, 2003: 99). 

Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından hazırlattırılmış olan raporda ekonomik kalkınma; ekonomide hızlı 
büyümeye paralel bir uzantı olarak, uluslararası iş bölümünde daha geniş olan bir konuma ulaşma ve yaşam 
kalitesinin artması şeklinde tanımlanmış ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi için beş önemli olgunun 
altı çizilmiştir. Bunlar (Doğan, 2011: 49): 
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1) Büyümede Sürdürülebilirlik,  

2) Tüketim ve Üretim Kalıplarının Yapısal Olarak Değişmesi,  

3) Teknoloji Alanında İlerleme,  

4) Kurumsal, Sosyal ve Siyasi Alanda Modernleşme,  

5) Yaşamsal Standartların Büyük Çapta İyileşmesi.   

Ekonomik kalkınma çabaları temel olarak altı amaç altında toplanır. Bunlar (Kaynak, 2007: 59): 

➢ Yaşabilmek ve yaşamsal faaliyetleri devam ettirebilmesi amacıyla doğaya karşı mücadele etmek başka 
bir ifadeyle doğayı kontrol altında tutmak (teknoloji ve üretim boyutu), 

➢ Yaşamsal standartları artırmak (insani boyutu), 

➢ Çalışma koşullarını iyileştirmek ve istihdam olanaklarını genişletmek (istihdam boyutu), 

➢ Toplumlar arası veya ülkelerarası yarışta ön sırada yer almak (hâkimiyet boyutu), 

➢ Tüm bu çabaları gerçekleştirirken çevreye en az boyutta zarar vermek (çevre boyutu), 

➢ Ekonomik, sosyal ve sosyal yönden özgürlük seviyesini yükseltmek (özgürlük boyutu). 

4. KALDOR Modeli 

Kaldor, ekonomik büyüme sürecinde artan getirilerin rolüne dikkat çeken ve bunu çalışmalarında ortaya koyan 
ilk iktisatçılar arasında yer almaktadır. Kaldor uzun dönem ekonomik büyümeyi açıklarken; içsel büyüme teorisi 
aksine, talebin dışsal unsurlarının önemini vurgulamaktadır. (Mercan ve Kızılkaya, 2014: 140). 

Morishima (1959), Yasui (1953) ve Ichimura (1955) ile birlikte Kaldor'un öncü teorilerini şekillendiren ve 
doğrusal olmayan konjonktür modelindeki limit çevrimlerinin varlığını, değişmezliği ve benzersizliğini inceleyen 
ilk araştırmacılardır. Hicks (1950) ve Goodwin (1951) bu modeli ikinci dereceden, doğrusal olmayan, diferansiyel 
denklemli bir sistem biçiminde ele almıştır. Özellikle Goodwin (1951) kendi modelini mevcut sermaye stoku ile 
istenen stok arasındaki dengesizlik üzerine oluşturmuştur ve teknolojik ilerleme olmadan dengenin sabit 
olmadığını ve ekonominin bir limit döngüsü içerisinde dalgalanabileceğini belirtmiştir. Öte yandan, teknolojik 
ilerleme ile beraber bir denge söz konusu değildir ve düşüş ve durgunluk süreci büyüme ve gelişme sürecinden 
daha kısa sürmektedir (Orlando, 2016: 2). 

Kaldor’un Büyüme Modeli;  

Neo-Klasik ekol, Post-Keynesyen ekolü fazla pratik bulurken, Post-Keynesyenler de Neo-Klasikleri gerçeklerle 
ilgisi olmayan totolojik karakterli teoriler icat etmekle suçlamaktadırlar (Savaş, 1972: 7). Kaldor ‘Sermaye 
Birikimi ve Ekonomik Büyüme’ adlı esrinde yaşadığımız dünyanın büyüme teorisi ile ilgili gerçeklerini altı 
maddede özetlemektedir (Keçeli, 2007:52). Bunlar: 

➢ Üretim artışındaki süreklilik, 

➢ İşçi başına düşen sermayenin sürekli olarak artışı, 

➢ Sermaye miktarının sabit bir kar haddine sahip olması, 

➢ Sermaye/hasıla oranının sabit olarak varlığı, 

➢ Gelir düzeyindeki kar payı ile yatırım/üretim oranı arasında yüksek bir ilgileşim bulunuşu, 

➢ Farklı toplumlarda üretim artışı ile emeğin verimlilik artışı arasında birtakım önemli farklılıkların olması 
şeklinde sıralanmaktadır. 

Kaldor, bu gerçeklerin hiçbirinin Neo-Klasik teori tarafından açıklanamayacağını şu şekilde izah etmektedir: 
‘Marjinal Prodüktivite Teorisinin esaslarına, Böhm-Bawerk’in sermaye teorisine ve savunucularına göre; 
sermaye birikimi ile birlikte kar haddinde sabit ve devamlı bir seviye değil devamlı bir düşüş beklemek gerekir. 
Aynı şekilde, Neo-Klasik teorinin esaslarına göre, sermaye birikimi devam edince azalan verimlerin ortaya 
çıkması beklenir. Bu ise; sermaye/hasıla oranında ve sermaye/emek oranında devamlı bir yükseliş demektir. 
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1960’larda Nicholas Kaldor’un ifade ettiği üç temel önerme ekonomik büyümenin sebeplerine vurgu yapması 
bakımından oldukça önemlidir (Ener ve Arıca, 2011: 60). Kaldor’un Büyüme Kanunları olarak adlandırılan üç 
temel önermesi aşağıda yer almaktadır (Doruk ve diğerleri, 2011:4): 

1) Gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi pozitif olarak imalat sektöründeki büyüme ile ilişkilidir.  

2) İmalat sektöründeki verimlilik artışı bu sektörün büyümesiyle pozitif olarak ilişkilidir. Bu önerme 
Verdoorn Kanunu olarak da adlandırılmaktadır.  

3) İmalat dışı sektör büyümesi ile imalat sektörü büyümesi arasında da pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Kaldor’un Konjonktür Modeli; 

Kaldor, 1940 yılında Çevrimin Modeli (A Model of the Trade Cycle) isimli makalesinde Keynesyen varsayımın 
öngördüğü doğrusal tasarruf ve doğrusal yatırım denklemlerini terk ederek Keynesyen analize konjonktürel bir 
nitelik kazandırmıştır. Kaldor’a göre bu fonksiyonlar doğrusal değil, eğriseldir. Kaldor’un konjonktür teorisine 
yaptığı bu dinamik katkı ve dinamizmi teoriye uygulaması iktisat teorisinde önemli bir yere sahiptir. Kaldor’a 
göre konjonktür dalgaları ekonominin dinamik büyüme süreciyle yakından ilişkilidir. Bu ilişki iki nedene dayanır. 
Birincisi; Levons’un güneş lekeleri gibi beklenmedik durumlar ve bu konuda Marx’ın, Aftalio’nun, Spiethoff’un 
ve Hobson’un vurguladıkları gibi yatırım kararları ve üretim kapasitesindeki değişikliklerin konjonktür dalgaları 
üzerindeki etkisidir. İkincisi ise; son 150 yılda genişleme süreçlerinin hepsinde görülen teknik ilerleme 
patlamalarıdır (Savaş, 1972: 25). Kaldor’a göre; bir büyüme teorisi kurmaktaki temel amaç bir ekonominin genel 
üretim düzeyinin ne kadar büyüdüğünü belirleyen iktisat dışı değişkenlerin doğasını anlayabilmektir. Bununla 
birlikta, Kaldor’da diğer iktisatçılar gibi iktisadi büyümeyi belirleyen bazı kritik iktisadi faktörler olduğunu kabul 
etmektedir. Ona göre bunlar; sermaye birikimini belirleyen toplumun tasarruf eğilimi, ekonomik verimliliğin 
büyüme oranını belirleyen teknolojik keşifler ile yenilikler ve nüfusun büyüme oranıdır. Kaldor, kendi modelini 
Keynesyen teknikleri kullanan ve Harrod’un dinamik yaklaşımını takip eden bir model olarak görmektedir ve 
modelin Harrod modelinden ve diğer modellerden bazı noktalarda ayrıldığını vurgulamaktadır (Keçeli, 2007: 
55): 

Kaldor’a göre büyüyen bir ekonomide belli bir dönemdeki genel üretim düzeyi efektif talepten çok kullanılabilir 
kaynakların miktarı tarafından sınırlandırılabilmektedir. 

Kaldor; bir toplumun sermayeyi ekonomik faaliyetin içine çekme kapasitasinin toplumun yeni üretim teknikleri 
bulma dinamizmine bağlı olduğunu düşünmektedir. Teknolojik değişimi ekonomik yapılarına uyarlamakta yavaş 
davranan toplumların sermaye birikim oranlarının da küçük olması beklenir. Kaldor’a göre; yeni teknikleri 
toplumsal yapıya uyarlama ve bu tekniklerden yararlanma oranı o toplumun sermaye biriktirme becerisi ile 
sınırlıdır.         

Kaldor kendi modelinin diğer modellerde olduğu gibi, sabit satın alma gücü ile ölçülen kavramlara dayalı 
olduğunu, bunun da indeks hesaplarında karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmakta en etkin yöntem olduğunu 
kabul etmektedir. Fiyat değişimlerinden arındırmanın sermaye stokundaki değişimleri ölçmede faydalı olacağı 
Kaldor tarafından ayrıca vurgulanmaktır.  

Kaldor; ekonomik büyüme sürecinin, teknolojik yenilikleri uyarlamaya hazır olma ve de sermayeyi riskli bir iş 
girişimlerine yatırmaya istekli olma eylemlerine bağlı olduğunu belirtmektedir. Kaldor; kapitalist bir ekonomide, 
birikimin, girişimcilerin hesapsızca yaptıkları yatırımlara bağlı olduğunu, yatırım kararlarının olmadığı anda 
yatırımın getirisinin belirsiz olduğunu düşünmekte ve bu durumu girişimci psikolojisi olarak adlandırmaktadır 

Kaldor’a göre, para politikası pasif bir rol oynamaktadır ve faiz oranları uzun dönemde yatırımların getiri oranını 
izlemektedir. Modelin uygulanması, parasal ücretlerin verimlilikten daha çok artması ile uyumlu olmalıdır. 
Ayrıca; Kaldor; modelinde kalkınmanın değişik aşamalarında bulunan bölgeler arasındaki ticaretten kaynaklanan 
problemleri göz ardı etmektedir. 

Kaldor, karların ve ücretlerin paylarındaki değişiklikleri göz ardı ettiği gibi, Neo-Klasik teorinin üzerine titrediği 
marjinal prodüktivite teorisine dayalı sermayenin karlılık oranındaki ya da faiz oranlarındaki bir değişiklikten 
kaynaklanacak olan sermaye ya da emek yoğunluklu teknoloji seçimlerini göz ardı etmek gerektiğini 
vurgulamaktadır. Kaldor’a göre, ücret ve kar payları ile sermayenin karlılık oranı marjinal prodüktivite 
prensibinden bağımsız olarak belirlenmektedir.  

Kaldor’da yatırım tasarruf ilişkisi; Kaldor, çalışmalarında sanayileşmenin en belirgin göstergesi olarak; tarım 
sektörünün ulusal gelir içindeki payının sürekli olarak düşmesine ve tarımdaki istihdamın azalmasına karşılık; 
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sanayi ve hizmetler sektörünün ulusal gelir içindeki payları ile istihdamlarının sürekli olarak artmasına işaret 
etmektedir. Bu olgudan hareket ederek, Kaldor, hızlı ekonomik büyüme ile sanayi ve özellikle imalat sanayinin 
büyüme hızları arasında fonksiyonel bir ilişkinin bulunduğunu ileri sürmektedir. Kaldor, bu fonksiyon yardımıyla 
bir ekonominin olgunlaşmamış bir yapıdan, olgunlaşmış bir yapıya geçmesi arasında önemli bir bağlantı 
olduğunu vurgulamaktadır (Yılmaz, 1984: 16).  Kaldor, olgunluğa ulaşmış bir ekonomiyi kişi başına gelirin yüksek 
olduğu ve ücret ile karların her üç sektörde de (tarım, sanayi ve hizmet) aynı seviyede bulunduğu bir yapı olarak 
tanımlamaktadır (Yılmaz, 1984: 26).   

Kaldor yasasının farklı modelleri; Literatürde ekonomik büyüme ve sanayileşme arasında olan ilişkiyi inceleyen 
çalışmaların birçoğu ekonomik büyümenin motorunun sanayi sektörü olduğunu tanımlayan Kaldor Yasası 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda Kaldor Yasası genellikle üç grupta ele alınmaktadır. (Arısoy, 
2013: 145). 

MODEL 1  RGSMH = α1 + β1 IND + εt    β1 > 0 

MODEL 2  IEMP = α2 + β2 IND + εt    β2 > 0 

MODEL 3  RGSMH = α3 + β3 IEMP + Ф ES+ εt  β3 > 0, 0<Ф 

Söz konusu denklemlerde;  

RGSMH: reel gayri safi milli hasıla düzeyini, 

IND: reel sınai üretim değerini, 

IEMP sanayi sektörü istihdam hacmini, 

ES: sanayi sektörü dışındaki sektörlerdeki istihdam hacmini ifade etmektedir.  

İlgili denklemlerden MODEL 1, Kaldor’un ilk yasası olan büyümenin motorunun sanayi sektörü olduğunu 
gösteren denklemidir. Kaldor’a göre sanayi sektörünün büyümesi yalnızca sanayinin kendi içerisinde olmayıp, 
aynı zamanda geniş yelpazede iş bölümü olanakları ile diğer sektör düzeylerinde de verimlilik seviyesini 
yükseltmektedir. Bu yasaya göre, sanayi sektöründeki büyüme ve ekonomik büyüme arasında ilkinden ikincisine 
doğru oluşan pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğu, ilgili hipotezi daha basit bir 
regresyon analizi bazında test edilmekte ve yapılan analiz sonuçlarında β1>0 koşulu sağlandığında Kaldor 
Yasası’nın geçerli olması kanaatine varılmaktadır (Arısoy, 2013: 146). 

Kaldor’un ikinci büyüme yasası olan MODEL 2, sanayideki üretim artışı ile işgücü verimliliği artışı arasında 
istatistiktiki olarak bir ilişkinin olduğu tanımlanmakta olup, burada ilkinden ikincisine nedensellik durumunun 
olduğu kabul edilmektedir. Bu ilişki ilk defa, Verdoorn tarafından ampirik olarak tespit edilmiş olmasına rağmen 
Kaldor’un 1966 yılındaki çalışmasına kadar ekonomi bilimi çevresinde gerekli olan ilgiyi görmemiştir. Kaldor’un 
bu MODEL 2 büyüme yasası (Verdoorn yasası olarak da bilinmektedir), sanayi sektöründe dinamik ve statik 
artan getirilerin varlığı yönünde bir kanıt ortaya koymaktadır. (Çetin 2009: 359). 

Kaldor’un üçüncü büyüme yasası Model 3, dinamik ve statik ölçeğe göre artan getiriler sebebiyle sanayi 
sektöründe üretim miktarı ile işgücü verimliliği arasında pozitif yönlü, ancak azalan verimler kanunu sebebiyle 
sanayi sektörü dışında yer alan diğer sektörlerde (tarım ve hizmetler gibi) üretim miktarı ile işgücü verimliliği ve 
istihdam hacmi arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu varsayılmaktadır. Kaldor işgücünün (azalan verimler 
kanunu gereğince) marjinal ürününün, ortalama ürünün da altında olan tarım ve benzeri sektörlerden sanayi 
sektörüne doğru transfer edileceğini, sanayi sektöründe de işgücü verimlilik düzeyinin artacağını ve bir bütün 
olarak üretimin  de artacağını ileri sürmektedir. Kaldor’a göre, işgücünün, emeğin verimliliğinin düşük  düzeyde 
olduğu sanayi dışı sektörlerden, yüksek olduğu sanayi sektörüne doğru olan aktarımı, kısmen ekonominin 
verimlilik seviyesinin kısmen de büyüme düzeyinin  belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu modelde Kaldor 
Kanunu’nun geçerliliği β3 >0, 0<Ф kısıtlaması ile sağlanmaktadır. Söz konusu modele göre, sanayi sektöründeki 
büyüme oranı ne kadar hızlı olursa, sanayi sektörü dışından sanayi sektörüne doğru gerçekleşecek işgücü 
transferi de o kadar hızlı bir düzeyde olacaktır. Yani bir bütün olarak verimlilik artışı, sanayi sektöründeki 
verimlilik ve üretim artışıyla pozitif yönlü bir ilişkidedir, buna karşılık sanayi sektörünün dışındaki istihdam artışı 
ile de negatif yönlü olarak ilişkilidir. Sanayileşme süreci sonucunda istihdamın tarımdan hizmet ve sanayi 
sektörlerine kayması, ortalama emek üretkenliğinin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artmasına katkı 
sağlamaktadır (Arısoy 2013: 147). 
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5. Sonuç 

Günümüz dünyasında iktisadi kalkınma ve büyümenin sağlanması ya da devam ettirilebilmesi, gelişmiş veya 
gelişmekte olan ekonomiler için başlıca hedefler arasında yer almaktadır. İktisadi kalkınma ve büyümeleri 
kısmen gerçekleştirilebilmiş olan ekonomiler bu istikrarın sürekliliğini sağlayabilmek için, az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ekonomiler ise iktisadi kalkınma ve büyümelerini gerçekleştirebilmek için iktisat alanında 
birtakım regülâsyonlar veya reformlar yapmaktadırlar. (Çukurçayır ve Tezcan, 2011: 49) 

Bu bağlamda; Uluslararası İşgücü Organizasyonu (ILO), Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Organizasyonu (OECD), Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) gibi uluslararası örgütler gelişmekte olan ve gelişmiş birçok ülkede yerel kalkınma 
uygulamalarını desteklemektedirler (Çetin, 2007: 154). 

Kaldor’a göre sanayi sektöründe var olan ölçeğe göre getiri nedeniyle yatırımların ya da sermaye birikiminin 
getirileri Neo-Klasik iktisat teorisinin öngördüğü şekilde azalmayıp tam tersine artmaktadır. Sanayi sektörü söz 
konusu özelliklere sahip olmasından dolayı, ekonomi genelinde pozitif dışsallıklar sağlamakta olup, bu 
dışsallıklar aracılığıyla ekonomik büyüme seviyesini hızlandırmaktadır. Kaldor’un görüşüne göre sanayi 
sektörünün büyümesi yalnızca kendi içerisinde değil, aynı zamanda işbölümü olanakları ile diğer sektörlerde de 
verimlilik seviyesini yükseltmektedir. Kaldor bu sebepten dolayı sanayi sektörünü “büyümenin motoru” olarak 
kabul görmektedir. Bu noktada sanayi sektöründe gerçekleşecek büyüme oranını nelerin belirlediği büyük bir 
önem kazanmaktadır. Kaldor sınaî üretimin büyümesini ancak yüksek büyüme oranına sahip olan dış talep yani 
ihracatla gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Kaldor’a göre ihracatın belirlemiş olduğu üretimin büyüme oranı ne 
boyutta hızlı olursa, ekonomide verimliliğin düşük seviyede olduğu sektörlerden sanayi sektörüne doğru işgücü 
aktarımı ve dolayısıyla da verimlilik artış oranı da o denli hızlı olmaktadır (Arısaoy, 2008). 

Kaldor, piyasaların tahsis fonksiyonları çerçevesinde yerine konabilirlik ilkesine dayandırılan önceliğin sermaye 
birikiminin hareketli süreci içerisindeki tamamlayıcılık ilkesi pahasına olduğunu savunmaktadır. Kaldor’a göre, 
hizmet, imalat ve tarım üzerine yapmış olduğu çalışmalarından da yola çıkıldığı üzere, tamamlayıcılık yalnızca 
üretim faktörleri arasında olmayıp, ekonominin tüm sektörleri arasında en büyük öneme sahip etkendir. Kaldor, 
yerine konabilirlik ilkesi üzerine yapılan geniş ve büyük kapsamlı vurgunun ve ekonomik denge içerisinde olan 
değişkenliklerin ekonomik büyüme için büyük hayati bir öneme sahip olan tamamlayıcılık fonksiyonlarının ihmal 
edilmesine yol açtığını vurgulamaktadır.(Boylan ve O’gorman, 2009: 451). 
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Özet: Bu çalışmanın amacı işletme ve kurumların denetimlerinde "önemli yanlışlık" risklerinin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi sürecinde uygulanacak yöntemi ve bu sürecin yolsuzlukları önlemedeki rolünü örnekle açıklamaktır. 
Çalışmada bağımsız denetimin tanımı, türleri ve süreci hakkında general bilgiler yer almaktadır. Bağımsız denetimde "önemli 
yanlışlık" risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi" (Bağımsız Denetim Standardı 315)' in daha iyi anlaşılabilmesi için 
öncelikle standart son literatür ışığında incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, bağımsız denetim dosyasından detaylı bir örnek 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, BDS 315, önemli yanlışlık, yolsuzluk 

 

Abstract: The purpose of this rsearcht is to explain the methods of the process of identifying and assessing the risks and to 
understand its role in fraud prevention with an example. The study contains information about definition, kinds and process 
of audit. In order to have better understanding on identifying and assessing the risks of the material misstatements 
(International Auditing Standards 315) was examined under the light of recent literature. In the last part of the study, a 
detailed example from an auditing file was examined.  

Keywords: external auditing, IAS 315, material misstatement, fraud examination  

1. Giriş 

Denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini 
araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama 
ve değerlendirme sürecidir.  Finansal tabloların denetiminin temel amacı, bir işletmenin finansal tabloları ile 
ilgilenmek ve karar almak durumunda olan tarafların bunlara olan güven derecesini arttırmaktır. Denetimde 
dikkat çekilmesi gereken üç önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi dış denetimin önceden belirlenmiş 
ölçütlere dayanmasıdır. Bu ölçütler denetçinin bilgileri değerlendireceği standartlardır. İşletmeler ekonomik 
faaliyetlerini sürdürdükleri farklı çevrelere ya da yönetim amaçlarına göre finansal tablo ve diğer bilgilerini 
hazırlarlar. Denetimde kullanılacak standartlar denetimin amacına göre değişmektedir. 

İkinci önemli unsur bağımsızlık ilkesidir. Yapılan denetimin değeri denetim raporunu kullanan kişilerin 
denetçinin bağımsızlığına olan güvenlerine bağlıdır. Birçok farklı mali tablo okuyucusunun bağımsız denetçi 
raporu istemesinin nedeni tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt 
toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken ön yargıdan uzak, tarafsız ve uzman bir kişi gibi hareket 
etmelidir.Diğer bir önemli unsur da denetim standartlarına uyumdur. Globalleşen iş ve sermaye piyasaları tüm 
dünyada ortak kullanılan ve tam benzerlik gösteren denetim standartlarını geliştirme konusunda güçlü bir 
eğilim içindedirler. Bu çerçevede denetçi çeşitli otoriteler tarafından yayınlanmış olan denetim ilkeleri ve 
standartlarına uymak zorundadır.  

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 in amacı denetçinin işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini 
tanımak suretiyle, finansal tablolardaki; önemli yanlışlık; risklerini belirleme ve değerlendirme sorumluluğunu 
düzenler. Denetçi, işletme ve çevresinin tanınmasında aşağıdaki hususları anlar: 

➢ Geçerli finansal raporlama çerçevesi dâhil, ilgili sektör, mevzuat ve diğer dış faktörler. 

➢ Denetçi, finansal tablolarda olması beklenen işlem sınıflarını, hesap bakiyelerini ve açıklamaları 
anlayabilmek için aşağıdaki hususlar dâhil, işletmenin niteliği hakkında bilgi edinir: 

− İşletmenin faaliyetleri, 

− İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı, 
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− Özel amaçlı işletmelerdeki yatırımları dâhil, işletmenin yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların 
türleri 

− İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği. 

➢ Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin sebepleri dâhil, işletmenin muhasebe politikaları 
seçimi ve uygulaması. Denetçi, işletmenin muhasebe politikalarının, işletmenin faaliyetleri için uygun 
olup olmadığını ve bu politikaların ilgili sektördeki geçerli finansal raporlama çerçevesi ve muhasebe 
politikalarıyla tutarlı olup olmadığını değerlendirir. 

➢ İşletmenin amaç ve stratejileri ile önemli yanlışlıklara sebep olabilecek iş hayatına ilişkin ilgili riskler. 

➢ İşletmenin finansal performansının ölçümü ve gözden geçirilmesidir. 

Bu çalışmanın amaçları; işletmelerde risk haritasının çıkarılması, bağımsız denetim için hangi hesabın önemli 
hangisinin önemsiz olduğu ayırımının ne şekilde yapılacağının izah edilmesi, Bağımsız Denetim Standardı 315 in 
ve bunun işletmede yolsuzlukları önlemedeki rolünün tartışılmasıdır. Ayrıca uygulama kısmında bir işletmenin 
31 Aralık 20XX hesap döneminde gerçekleştirilen denetimine ait denetim anketleri, risk değerlendirme matrisi 
ve önemlilik seviyesinin belirlenmesine ilişkin uygulamalar yer alacaktır.  

2. İşletme Çevresi, BDS 315 Önemli Yanlışlık Riski ve Yolsuzluk Önleme  

Çevre, bir kişi veya topluluğu etkileyen, fiziksel ve sosyal şartların toplamı olarak ifade edilmektedir. İşletme 
çevresi ise; işletmeleri ve onların faaliyetlerini etkileyen işletme dışı her türlü şartların toplamıdır (Mucuk, 1998; 
32). 

BDS 315’de, önemli yanlışlık risklerinin varlığını gösteren olaylar ve durumlar sıralanmıştır. Bu hususların 
varlığına ilişkin incelemeleri takiben değerlendirmeler yapmak üzere denetçi tarafından hile ve usulsüzlük ekip 
toplantısı yapılmalı ve risk değerlendirilmelidir. (Gençoğlu ve ark., 2014, 9) Denetçinin amacı, işletmenin iç 
kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, finansal tablove yönetim beyanı düzeylerinde hata veya 
hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek ve değerlendirmek ve böylece BDS 315’de, önemli yanlışlık 
risklerinin varlığını gösteren olaylar ve durumlar sıralanmıştır. Bu hususların varlığına ilişkin incelemeleri takiben 
değerlendirmeler yapmak üzere denetçi tarafından hile ve usulsüzlük ekip toplantısı yapılmalı ve risk 
değerlendirilmelidir. (Gençoğlu ve ark., 2014, 9) Denetçi, işletme ve çevresinin tanınmasında aşağıdaki hususları 
anlar: 

➢ Geçerli finansal raporlama çerçevesi dâhil, ilgili sektör, mevzuat ve diğer dış faktörler. 

➢ Denetçi, finansal tablolarda olmasıbeklenen işlem sınıflarını, hesap bakiyelerini ve açıklamaları 
anlayabilmek için aşağıdaki hususlar dâhil, işletmenin niteliği hakkında bilgi edinir: 

− İşletmenin faaliyetleri, 

− İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı, 

− Özel amaçlı işletmelerdeki yatırımları dâhil, işletmenin yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların 
türleri, 

− İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği. 

Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin sebepleri dâhil, işletmenin muhasebe 

politikaları seçimi ve uygulaması. Denetçi, işletmenin muhasebe politikalarının, işletmenin faaliyetleri için uygun 
olup olmadığını ve bu politikaların ilgili sektördeki geçerli finansal raporlama çerçevesi ve muhasebe 
politikalarıyla tutarlı olup olmadığını değerlendirme, 

➢ İşletmenin amaç ve stratejileri ile önemli yanlışlıklara sebep olabilecek iş hayatına ilişkin ilgili riskler, 

➢ İşletmenin finansal performansının ölçümü ve gözden geçirilmesidir. (28867 sayılı Resmi Gazete, 30 
Aralık 2013, 7-8) 
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Bir işletmenin dış çevresi incelenirken, derinlemesine üç farklı çevre tanımlaması yapılabilir (Albanese, 
1998:144-145). 

➢ Gerçek dış çevre: İşletmenin kendi iç çevresi dışında yer alan işletmeyle ilgili faktör ve şartların 
tamamından oluşur. Hükümet düzenlemeleri, rakipler, satıcılar, tüketiciler, genel ekonomik çevre, 
teknolojik çevre, ...vs. dir. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve stratejilerin başarıyla 
uygulanabilmesi için bu çevreyle sürekli olarak iletişim kurması gerekmektedir. 

➢ Algılanan dış çevre: Gerçek dış çevreyi her yönetici farklı algılamaktadır. İşletmenin dış çevresinde 
meydana gelen bir durum, bazı yöneticiler açısından fırsat olarak, bazı yöneticiler tarafından da tehdit 
olarak algılanabilir. Bu noktada yönetimin başarısını artıracak olan husus, dış çevrenin tam ve doğru 
olarak algılanmasıdır. Dış çevre ile algılanan çevre arasındaki mesafenin boyutları, stratejik açıklığın 
doğuracağı riski belirler. 

➢ Karar alanı veya uygulama çevresi: Bu ise, yöneticinin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı ifade 
eder. Yönetimin seçtiği amaçlar, stratejiler ve görevlerle ilgili alandır. Çünkü hiç bir işletme, gerçek ve 
algılanan çevre alanının tamamına yönelik olarak faaliyette bulunamaz. Yöneticiler, sadece 
önemsedikleri ve öncelik verdikleri çevre faktörleri içinde çaba sarf ederler. İşletmenin kimliği de bu 
çevre faktörleri tarafından şekillenir. 

İşletmeyle ilgili çevre faktörlerini, en içeriden dışarıya doğru gittikçe azalan bir etkileşim içinde üç gruba 
ayırabiliriz: a) işletmeyi doğrudan doğruya etkileyen iç  çevresi, b) işletmeyi dolaylı olarak etkileyen ulusal çevre 
ve c) hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkileyebilen küresel çevre (Dinçer, 1998:168 ). 

 
Şekil 1. İşletme ve çevresi (Ofluoğlu, 2006, 4) 
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3. COSO Modeli 

COSO; Mali raporlamaların kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere 1985 yılında Amerika’da 
kurulmuş gönüllü bir kuruluştur. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013, 4) COSO’nun temelini ABD'de 
1985 yılında muhasebe ve denetim alanında önde gelen beş kuruluşu bir araya gelerek, komisyon başkanının 
adıyla adlandırılanTreadway Komisyonu, ‘Hileli Mali Raporlama Ulusal Komisyonu’ oluşturur.Komiteyi oluşturan 
kuruluşlar arasında Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü(AICPA), Amerikan Muhasebeciler Birliği (AAA), 
Uluslararası Finans Yöneticileri(FEI), İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü 
(IMA)bulunmaktadır (Uzay, 1999:10). Treadway Komisyonu’nun amacı, sahte mali raporların nedenlerini 
belirlemek, meydana gelme olasılığını azaltmak veişletmelerin iç kontrol yapısını geliştirmelerine yardım edecek 
bir çerçeve oluşturmaktır. (Bakkal, 2012, 183) 

COSO, 1992 yılında “İç Kontrol Bütünleşik Sistem” (Internal ControlIntegrated Framework) adlı bir rapor 
yayımlamıştır. Bu rapor iç kontrole ilişkin yönetim raporu üzerine yoğunlaşmıştır. COSO Raporu olarak bilinen 
bu raporişletmeler tarafından iç kontrol sisteminin oluşturulmasında kabul edilen temel kaynak haline gelmiştir 
(Demirbaş ve Uyar, 2006:118). 

COSO, iç kontrol sistemini beş katman veya birbiri ile bağlantılı bileşenlerden oluşan bir piramit olarak 
tanımlamaktadır. Bu bileşenler (COSO, 1992, 2): 

➢ Kontrol ortamı, 

➢ Risk değerlemesi, 

➢ Kontrol faaliyetleri, 

➢ Bilgi ve iletişim, 

➢ İzleme. 

Denetçi ayrıca her bir iç kontrol bileşenine ait yayınlanmış temel standartları ve standartlar için gerekli genel 
şartları dikkate alarak kurum tarafından hazırlanan iç kontrol standartları eylem planındaki faaliyetlerin neler 
olduğunu ve bu faaliyetlerin gerçekleşmelerini de sorgulamalıdır. 

Risk Değerlendirmesi 

Denetçi, müşteri işletmede öncelikli risk unsurlarına göre denetim çalışmalarını yürütmeyi planlar. Risk odaklı 
denetim, denetimin etkinliğini artırır.  

Denetim esnasında hangi konular sorun teşkil eder? sorusuna denetçi cevap arar. 

Risk odaklı denetim bir teknik olduğu kadar aynı zamanda bir süreçtir. İşletmenin risk yönetim yapısı ne kadar 
olgun ve gelişmiş ise bu durum, denetçinin işini kolaylaştırır. (Cömert ve ark. 2012, 6) Risk esaslı denetim 
yaklaşımının aşamaları aşağıda şekilde belirtildiği gibi, müşteri işletmenin risklerini değerlendirme, 
değerlendirilmiş risklere yanıt (karşılık) oluşturma ve raporlamadır. Denetimde 3 adım yaklaşımına genel bakış 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 
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Şekil 2. Denetimde 3 Adım Yaklaşımı (Cömert ve ark. 2012, 6) 

Risk değerlendirme süreci ileriye yönelik bir süreçtir ve birçok işletme çeşitli seviyelerdeki riskleri 
değerlendirmek için en uygun zamanın yıllık veya belirli aralıklarla yapılan planlama süreçleri olduğunu 
düşünmektedir. COSO risk değerlendirme sürecini üç adımda tanımlamaktadır. 

➢ Riskin öneminin tahmin edilmesi, 

➢ Riskin gerçekleşme ihtimalinin veya sıklığının değerlendirilmesi, 

➢ Riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin belirlenmesi ve ne gibi önlemler alınması gerektiğine karar 
verilmesidir. 

COSO risk değerlendirme süreci riskin önemli olup olmadığını değerlendirmek ve önemli ise gerekli önlemlerin 
alınması amacıyla atılacak adımlardan yönetimi sorumlu tutmaktadır. Risklerin belirlenebilmesi içinde öncelikle 
işletmelerde kurumsal hedeflerin belirlenmesi ve kurumsal hedefler doğrultusunda ortaya çıkan risklerin nasıl 
yürütüleceğine karar verilmesi oldukça önemlidir (Çayırlı, 2012, 13) 
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Şekil 3. Risk Yönetimi Şeması 

 

 
Şekil 4. Risk Bileşenleri  
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Şekil 5. Risk Matrisi (Kahyaoğlu, 2012;11) 

4. Denetim Riskleri  

Denetçi denetim riskini mümkün olan en düşük seviyeye düşürmek için yeterli ve uygun kanıtları toplayarak 
makul güvence sağlar. Denetim riski, finansal tablolarda önemlilik yanlış beyan edildiğinde, denetçinin uygunsuz 
denetim fikri belirtme riskidir. Denetim riski önemli yanlışlık riski ve bulgu riskinin bir fonksiyonudur. Önemlilik 
ve denetim riski denetim boyunca özellikle:  

a) uygulanacak risk değerlendirme prosedürlerinin doğasını ve derecesini belirlerken, 

b) önemli yanlışlık riski belirlenirken ve değerlendirilirken,  

c) sonraki denetimin prosedürlerinin doğası, zamanlaması ve derecesi belirlenirken,  

d) eğer varsa, finansal tablolarda düzeltilmemiş yanlışlıkların etkilerini değerlendirirken, göz önünde 
bulundurulur. (AU-C 320, 2012, 318) 
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5. Örnek Uygulama  

Bu uygulamada ABC Gıda İhracat İthalat A.Ş 31 Aralık 2014 faaliyet döneminde gerçekleştirilen denetimine ait 
denetim anketleri, risk değerlendirme matrisi ve önemlilik seviyesinin belirlenmesine ilişkin uygulama yer 
almaktadır. Uygulamada kullanılan finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu) ve önemlilik kısmında TÜRMOB 
eğitimi örnek olarak kullanılmıştır. 
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Beyan Düzeyinde Ortaya Çıkan Riskler 
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Finansal Tablo Düzeyinde Riskler 

 

6. Sonuç  

Yapılan çalışmada bağımsız denetimin türleri ve süreçleri hakkında incelemeler yapılmıştır. Özellikle İşletme ve 
Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Bağımsız Denetim 
Standardı 315) üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili örnek bir işletmede uygulama yapılarak şirketin riskinin 
ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu da kurumun faaliyetlerine ve iç kontrollere ilişkin riskleri tanımlama ve bu 
risklerin mali rapor ve tablolarda önemli hataya neden olma ihtimalini değerlendirme ve böylelikle denetim 
sırasında yöneleceği riskli alanları belirleme imkânı sağlar. Şirketin denetim öncesinde BDS 315 yardımı ile 
riskinin ortaya konulması denetçinin yolsuzluğu engellemeki rolünü desteklemektedir. Uygulanan anketlerin 
sonuçlarından ve firmanın denetime bakış açısından faydalanılarak işletmenin/kurumun risk belirlemeleri 
yapılmıştır.  
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Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Türkiye' de Sağlık Sektöründe Yolsuzluk Üzerine 
Araştırma 

Kıymet ÇALIYURT1   Tolga ERDOĞAN2 

 Prof.Dr., Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

2 Öğr.Grv., Trakya Üniversitesi, Havsa MYO 

 
Özet: İşletme dünyasının 20.yüzyıldaki en önemli sorunlarından birisi etik olmayan davranışlar ve maliyetleridir. İşletmeler 
gelirlerinin %6’ sını yolsuzluk nedeni ile kaybetmektedirler. Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE)’ nin 
2016 yılı raporuna göre sağlık sektörü yolsuzluktan etkilenen sektörler içinde 5.sıradadır. Sağlık sektöründe bir yolsuzluğun 
ortalama maliyeti 120.000 USD’ dir. ACFE sağlık sektöründe en çok rastlanan on yolsuzluk çeşidini sıralamıştır. Çalışmamızda 
sağlık sektöründe kurumsallaşma sorunları, sektörde yolsuzluk çeşitleri, çözüm önerileri çalışılmıştır. Bunun ardından ise 
Türkiye’ de yaşanan sağlık sektöründeki yolsuzluk çeşitlerini incelemek üzere 2012-2016 tarihleri arasında basında çıkan 
haberler listelenmiştir. Çalışmanın sonucunda sağlık sektöründe yolsuzluğun önlenmesi için önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: yolsuzluk, sağlık, Türkiye 

 

Abstract: One of the most important problem in business world is unethical behaviour and costs arosen from this problem. 
Companies lost their %6 revenues to fraud. According to Report to the Nations by Association of Certified Fraud Examiners, 
haelth sector is the fifth sector which was affected from fraud. Medium lost in health sector is 120.000 USD. ACFE has listed 
ten the most important fraud schemes in health sector. In this study, first governance problems, fraud schemes in sector, 
recommendations for solutions have been discussed. Later news on health sector fraud between 2012-2016 have been 
listed. As a result, recommendation for solutions have been discussed.  

Keywords: Corruption, health, Turkey 

1. Sağlık Sektöründe Kurumsallaşmanın Önemi 

İş dünyası; sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal gelişmelerden direkt olarak etkilenir. Sadece kendi ülkesinde 
değil ülke sınırları dışındaki gelişmeler iş dünyasını etkiler. Sanal ticaretin gelişmesi ile beraber bu gelişme 
hızlanmıştır. Ticaretin hızlanması, iş yapma şekillerindeki değişiklik, evden çıkmadan pekçok mail ve hizmete 
ulaşma yaşam tarzımız ile beraber ödeme-tahsilat tarzından da önemli değişikliklere neden olmuştur. Nakit, 
çek, senet, kredi kartı ve ayın ile ödemenin yerini sanal ortamda ödeme almıştır. Günümüzde kredi kartı ve 
sanal ödeme olmadan alışveriş yapmak mümkün değildir.  

Kurumsal yönetim 1980’ li yıllardan itibaren iş dünyasında sanal ticarete bağlı hızlanma satınalma-üretme-
satma-ödeme-satınalma döngüsünü hızlandırmıştır. Bu döngünün sanal ortamdaki işlemler sayesinde yürümesi, 
sanal yolsuzlukları da beraberinde getirmiştir.  

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamış ve gerekli 
gördüğünde düzenlemektedir.  OECD’ nin öncelikli hedefi dünyada insan refahının arttırılması ve ekonominin 
geliştirilmesidir. Kurumsal yönetimin gelişmediği ekonomilerde işletmelerde başarının sağlanması, ekonomik 
göstergelerin iyileştirilmesi ve dolayısıyla insan refahının arttılması mümkün değildir. OECD websitesinde 
kurumsal yönetiminde kendi içinde kalmayacağını, bunun anlamının ise ekonomik verimlilik, sürdürülebilir 
büyüme ve finansal istikrarı desteklemek anlamına geldiğini belirtmektedir. (OECD, 2016) Kurumsal yönetim, 
şirketlerin uzun süreli sermayeye erişimlerine ve şirketin çıkarçevrelerine adil davranılmasını sağlar.  

Kurumsal yönetimin son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisinin olmasının nedeni; 

➢ çıkarçevrelerinin zarar etmesi ve  

➢ faaliyet dönemlerinin sonunda şirketin çıkarçevrelerine karşı hesapverebilirliğinde yaşadığı 
problemlerdir.  
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Kurumsal yönetimin pekçok tanımı yapılmış olmakla beraber aslında tanımı çıkarçevrelerine açısından 
yapmanın faydaları vardır. Bu kapsamda projede aşağıdakiler amaçlanmıştır:  

➢ Sağlık sektöründe yolsuzluk ile ilgili uluslararası literatürü inceleyerek bu konudaki gelişmeleri ve 
akademik yazım trendini ortaya koymak, 

➢ Sağlık sektöründe yolsuzluk ile ilgili Türkiyede yayınlanan literatürü araştırmak, 

➢ 2012-2016 yılları arasında basına yansıyan sağlık ile ilgili yolsuzlukları; yolsuzluk türü-yolsuzluk boyutu-
yolsuzluğun ortaya çıkarma şekli-yolsuzluğun çözüm yolu-yolsuzluk sonrası alınan önlemler bazında 
tablo. 

2. İş Dünyasında Yolsuzluğa Bakış  

Mahatma Gandhi iş dünyasında yedi adet etik olmayan hareketten bahsetmektedir.  

➢ Çalışmadan zengin olmak  

➢ Vicdansız memnuniyet 

➢ Karaktersiz bilgi sahibi olmak 

➢ Ahlaksız ticaret 

➢ İnsan olmayanların yaptığı bilim 

➢ Fedakarlık olmadan dindarlık 

➢ İlkesiz yapılan siyaset (http://www.livescience.com/8365-dark-side-medical-research-widespread-bias-
omissions.html 

Mahatma Gandhi’ nin etik olmayan bu davranışlarını sağlık sektörü açısından incelediğimizde ise şu örnekleri 
verebiliriz; 

➢ Çalışmadan zengin olmak  (sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşlarının sektörde kriterlerini sağlaması için 
diplomalarını kiralaması) 

➢ Vicdansız memnuniyet (sağlığa zararlı ilaçların satılması yoluyla ilaç firmasının kar etmesi) 

➢ Karaktersiz bilgi sahibi olmak (sağlık profesyonellerinin ilaç veya sağlık şirketleri tarafından araştırmaya 
dayanmadan elde edilen ürünleri reklam amaçlı övmeleri) 

➢ Ahlaksız ticaret (sadece kar amaçlı çalışan sağlık sektörü çalışanları ve sağlık işletmeleri)  

➢ İnsanlık bilinci olmayanların yaptığı bilim (ilaç firmalarının sadeve pozitif sonuçlar elde edilmesi şartıyla 
bilim adamlarına destek sağlaması) 

➢ Fedakarlık olmadan dindarlık 

➢ İlkesiz yapılan siyaset (ilaç veya sağlık işletmelerinin kar elde etmesi için hal sağlığını hiçe sayan 
politikalar) (Mahatma Gandhi, http://www.livescience.com/8365-dark-side-medical-research-
widespread-bias-omissions.html) 

 Mahatma Gandhi’ nin günümüz modern hayatı için belirtmiş olduğu etik olmayan davranışlara sağlık 
sektöründen rahatlıkla örnekler verilebilir. Yolsuzlukla mücadelede en önemli sivil toplum örgütü olan 
Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları Derneği (Association of Certified Fraud Examiners) in her iki yılda bir 
tüm dünyadaki yolsuzluk inceleme uzmanlarına gönderdiği anketlerden elde ettiği sonuçlara dayanarak 
hazırladığı “Mesleki Hile ve Kötüye Kullanım - Uluslarara Rapor” (Report to the Nations) metninde sağlık 
sektöründe yolsuzluk ile ilgili önemli sonuçlar açıklanmaktadır. ACFE Raporu’ na göre tüm dünyadan elde edien 
2410 örnek yolsuzluk olayında bir yolsuzluk olayında ortalama kayıp 150.000 USD’ dir. 2410 örnek 114 ülkeden 
elde edilmişlerdir. Bu sonuca göre 2015-2016 yıllarında iş dünyasında 6.3 milyar dolarlık yolsuzluk nedeniyle 
ortaya çıkan kayıp tahmin edilmektedir.1  ACFE Raporu’ na göre yolsuzluk konusunda zarar gören 

 
1 Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse 2016 Global Fraud Study https://s3-us-west-

2.amazonaws.com/acfepublic/2016-report-to-the-nations.pdf  

http://www.livescience.com/8365-dark-side-medical-research-widespread-bias-omissions.html
http://www.livescience.com/8365-dark-side-medical-research-widespread-bias-omissions.html
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2016-report-to-the-nations.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2016-report-to-the-nations.pdf
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organizasyonların başında bankacılık ve finansal hizmetler sektörü en üst sıradadır. Bunun nedeni bu sektörde 
online hizmetlerin kullanılması ve sanal hizmetlere bağlı bir sektör olmasıdır.  

 

Sağlık sektöründe bir diğer önemli gösterge ise sağlık sektöründe en çok karşılaşılan yolsuzluk şablonlarının 
aşağıdaki şekilde belirlenmiş olmasıdır; 

➢ Faturalama hileleri, 

➢ Yolsuzluk, (rüşvet, irtikap ve benzerleri) 

➢ Harcamaların geri ödenmesi. 

Bununla beraber sağlık sektörü ile ilgili en önemli verilerden biriside sektörde yapılan bir yolsuzluk örneğinde 
ortaya çıkan kayıptır. Bu kayıp aşağıdaki tablodan alınan veriye göre 120.000 USD’ dir.  

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

654 
 

 

ACFE raporuna göre iş dünyasında etik olmayan davtranışın ortaya çıkışı ile ilgili olarak işletmelerinde aldığı 
önlemler arasında malesef alt sıralardadır. Bununla beraber yolsuzlukların ortaya çıkışında en önemli yaklama 
yöntemi ipucu, iç denetim, yönetim gözden geçirme, kazara, hesap karşılaştırmaları, diğer, dökümantasyon 
inceleme, dış denetim, kanun kurumlar tarafından bildirilmek, gözlemleme, IT kontrolleri gelmektedir.   
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Sağlık ekonomisi, sağlık ve sağlık hizmetlerindeki harcama ve üretimdeki harcama ve üretimde; etkinlik, etkililik, 
değer ve davranış ile ilgili bir ekonomik daldır. Denetçi ve denetçilerin görevi ise maliyetlerle mücadele ederken 
hizmet kalitesinin arttırılması, varlıkların korunması ve kalitenin arttırılmasıdır.  
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3. Sağlık Sektöründe Yolsuzluk ve Örnekleri 

Tengilimoğlu' na göre (2014) sağlık kurumlarının ayırtedici özellikler aşağıdadır.  

➢ Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür. 

➢ Sağlık kurumlarında yapılan işler oldukça karmaşık ve değişkendir. 

➢ Sağlık kurumlarında gerçekleştirilen etkinliklerin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir. 

➢ Yapılan işler hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans gösterilemez. 

➢ Sağlık kurumlarında uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir. 

➢ Sağlık kurumlarında işlevsel bağımlılık çok yüksektir. Bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri 
arasında yüksek düzeyde eş güdüm gereklidir. 

➢ Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında ikili otorite hattı bulunmaktadır. Bu durum eş 
güdümleme, denetim ve çatışma sorunlarına yol açmaktadır.  

➢ Sağlık kurumlarında insan kaynakları profesyonel kişilerden oluşur ve bu kişiler kurumsal hedeflerden 
daha çok mesleki hedeflere önem vermektedir. 

➢ Hizmet miktarı ve sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü belirleyen hekimlerin faaliyetleri 
üzerinde etkinliği yüksek olan yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulamamıştır. 

Sağlık sektöründe hile, birinin veya bir kurumun zararına bir kişi veya kurumun habersiz olarak etik olmayan, 
mevzuata aykırı şekilde hareket ederek menfaat elde etmesidir. Sağlık sektöründe yolsuzluk çeşitleri sınırlı 
olmamakla beraber aşağıdakiler olarak sıralanabilir; 

➢ Medikal kimlik hırsızlığı, 

➢ verilmeyen hizmetin ödenmesi, 

➢ gereksiz hizmetlerin ödenmesi, 

➢ sağlık hizmetinin başka koda yazılarak farklı ödenmesi, 

 

Ancak bilinmesi gereken şudur ki ticaret yapma şekilleri değiştikçe, hile ağacı da dallanmaktadır. ACFE’ nin 
yayınlamakta olduğu ağaç genel hileleri kapsamakla beraber sektörel hile ağaçlarınında hazırlanması sağlık 
sektöründe hilelerin ve çözüm önerileri açısından önemlidir. (www.cms.gov, 2016)  

4. Sağlık Sektörü İle İlgili Türkiye’ De Basında Çıkan Haberler  

Sağlık sektöründe uzmanlığa sahip olmakta finansal ve sosyal başarı açısından yeterli değildir. Sağlık sektöründe 
çalışan şirketin başarısı açısından sadece eğitimli çalışan yetmez. Çalışanların aynı zamanda etik, hesap verebilir 
ve şeffaf olması gerekir. Bu da pek çok açıdan şirket politikasına da bağlıdır. Etik çalışanları çoğu şirket politikası 
etik olmadığı için işlerinden ayrılmak ya da etik olmayan ortama uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Özellikle 
uluslararası şirketler yabancı fon ve ortak arayışlarında ve sermaye piyasası satışlarında etik olmak ve belirli 
formatlarda uluslararası kabul gören raporlama yapmak zorundadırlar. Şirketin ulusal ve uluslararası 
mevzuattan kaynaklanan ayrıca bu sektörde söz sahibi olan sivil toplum kuruluşlarının belirlemiş olduğu 
formatlarda raporlama yapması gerekir. Bu bağlamda sağlık sektöründe çalışan şirketlerin etik, kurumsal 
yönetim, sürdürülebilirlik, finansal, çevre yönetimi, iç denetim açısından yıllık olarak sunması gereken raporlar 
mevcuttur. Ancak bu raporlamalara dahil edilmeyen, edilen ancak tutar boyutu aslında farklı olan faaliyetler 
sağlık işletmelerine yolsuzluk olarak yansımakta ve şirketleri kayba uğratmaktadır. Bu kapsamda sağlık 
sektöründe çalışan şirketlere yolsuzluğu önleme konusunda önerilerde bulunmak için yönetimin ve işleyişin 
hangi sürecinde yolsuzluk olduğunu bilmekte fayda vardır. Bu şekilde sınıflandırma yapılarak özel sağlık 
kuruluşlarına geleceğe dönük yolsuzluk önleme konularında tavsiyeler sunulabilecektir.  

Sağlık sektöründe yolsuzluktan bahseden pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen Türkiye de sağlık 
sektöründe yolsuzluk şemalarının çıkarılması çalışması daha önce yapılmamıştır.  

Bu çalışma sayesinde Yolsuzluk İnceleme Uzmanların Derneğinin tüm dünyada belirlediği 10 önemli sağlık 
yolsuzluğu türü ile Türkiye de gerçekleşen ve basına yansıyan yolsuzlukların karşılaştırması yapılabilecektir.  

http://www.cms.gov/
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Bu veriler doğrultusunda sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara yolsuzluğun engellenmesinde yönetsel 
kontroller ve tavsiyeler sunulabilecektir.  

Çalışmanın ileriki aşamalarında sağlık sektöründe bağımsız ve iç denetçilere özgü yolsuzluk önleme checklistinin 
ve yazılım programının oluşturulması da mümkündür.   

Dünyada yolsuzluğun engellenmesi için sektörel yolsuzluk şablonları, sektörel yolsuzluk tespit yöntemleri, 
sektörel yolsuzluk kontrol prosedürleri belirlenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan genel 
öneriler yararlı olmaktan uzak hale gelmiştir. Bu çalışma bu bağlamda sektör araştırması açısından da önem 
taşımaktadır. 
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Gazetenin Adı Yayın Tarihi Haberin Başlığı Haberin Kısa Özeti Yolsuzluk Tutarı 
Alınması Gereken 

Önlem 
Suçlanan 

Kesim 
Verilen Ceza 

Gazete İpek Yol 02.05.2016 

Sağlık Sektöründe Yeni 
Bir Vurgun Şekli: 
Mülteciler Üzerinden 
Devlet Dolandırılıyor 

Devlet bir genelge yayınlayarak “Geçici Koruma” 
statüsü verdiği Suriyeli Mülteciler için MEDULA 
sistemini aktif hale getirmiş ve Suriyelilerin ilaç 
alabilmesinin önünü açmıştır. Eczaneler Suriyeli 
Mültecilerin bilgilerini ele geçirerek ilaç almadıkları 
halde almış gibi göstererek AFAD’tan tahsil 
etmektedirler. 

Tespit 
Edilememiş 

 Eczaneler  

Hekim Postası Ankara 
Tabip Odası 

01.04.2015 
Yolsuzlukta Sağlık 
Sektörü Birinci 

KOM tarafından 2011 yılında 13 sektörde 
gerçekleştirilen 207 yolsuzluk operasyonunda ilk 
sırayı sağlık sektörü aldı. Kamu ve özel sağlık 
sektöründe 62 yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. 
Aynı yıl sosyal güvenlik alanında 5 operasyon 
gerçekleştirildi.  

   

Sağlık Alanında 34’ü 
kamu görevlisi 152 
kişi tutuklandı. 
Sosyal Güvenlik 
alanında 29’u 
şüpheli olmak üzere 
11 kişi tutuklandı. 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Şube 

2012 Raporu  

2012 yılı 2012 yılı KOM verilerine göre 15 
sektörde gerçekleştirilen 224 yolsuzluk 
operasyonunda sağlık sektörü ikinci sırada yer aldı. 51 
yolsuzluk vakasının tespit edildi. Sosyal güvenlik 
alanında 7 yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. 

   

Salık alanında 28’i 
kamu görevlisi 85 
kişi tutuklandı. 
Sosyal Güvenlik 
alanında 7 kişi 
tutuklandı. 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Şube 

2013 Raporu  

2013 yılı verilerine göre 15 sektörde gerçekleştirilen 
364 yolsuzluk operasyonunda 59 suç olayı ile sağlık 
sektörü birinci oldu. Sağlık sektöründe 
gerçekleştirilen planlı operasyon sayısı 2013 yılında 
bir önceki yıla oranla yüzde 22,8 arttı. KOM 2013  
Raporu’nda sağlık sektörlerinde gerçekleştirilen 
usulsüzlüklere yönelik operasyonlarda şu suçlar ön 
plana çıktı: 
•Sahte belge kullanmak suretiyle emeklilik işlemleri 
yapılması, 
•Gerçekte çalışmayan şahısların firmalarda çalışıyor 
gibi gösterilerek sigorta primlerinin yatırılması, 
•Usulsüz, sahte belgelerle reçete ve rapor 
düzenlenerek ilaç alınmış gibi gösterilmesi, 
•Vatandaşlık numaralarının usulsüz kullanılması 
suretiyle muayene, tetkik, tedavi ve ameliyat yapılmış 
gibi gösterilmesi. 
 
 
 
 

   

Yapılan 
operasyonlarda 731 
kişi şüpheli iken,79 
kişi tutuklandı. 
Bunlar içinde 196 
kamu görevlisi 
şüpheli 
pozisyonunda iken, 
tutuklanan kamu 
görevlisi sayısı 
10’dur. 
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Hekim Postası Ankara 
Tabip Odası 

01.04.2015 
Yolsuzlukta birincilik 
sağlık sektöründe! 
 

İhaleler Boyutu: KİK Raporu 
Başka çarpıcı bir nokta Kamu İhale Kurumu (KİK) 
tarafından yayımlanan 2013 Yılı Kamu Alımları İzleme 
Raporu’dur. Kamu alımlarına ilişkin ihale sonuçları ve 
şikâyet istatistiklerini içeren Raporda 2013 yılında 
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin 742 adet kamu alımı 
yapıldı ve bu alımların tutarı 6 milyar 34 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığının toplam ihale 
sayısı 10 bin 868. İhaleyi gerçekleştiren Kurul 
tarafından Sağlık Bakanlığı için 1066 defa uyuşmazlık 
kararı alındı. Kurul tarafından alınan uyuşmazlık 
kararlarının yüzde 21,15’inin Sağlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen ihalelere ilişkin olduğu görüldü. 
İhaleyi gerçekleştiren en üst idare bazında alınan teyit 
sayısı dikkate alındığında Sağlık Bakanlığı, 17 bin 340 
ihale için 309 bin 137 teyit başvurusunda (%22,94) 
bulunarak ilk sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik, KİK 
tarafından 1093 adet şikâyet incelemesinde 
bulunuldu. Bu ihalelerden 412’si ise Sağlık Bakanlığı 
tarafından yasaklandı. 

    

http://www.gercekgund
em.com/ 

26.05.2015 
Şanlıurfa'da sağlıkta 
yolsuzluk operasyonu 

Tunceli Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk 
Sağlığı Muhasebe Müdürlüğüne operasyon 
düzenlenmiş ve Muhasebe Müdürü ve Halk Sağlığı 
Mutemedi tutuklanmıştır. 

400.000 
Banka hesaplarına 
ihtiyati tedbir 
konulmuştur. 

Kamu 
Çalışanı. 
Zimmete 
para 
geçirmek 

Hapis cezası ile 
yargılanıyorlar. 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Şube 

2014 Raporu  

2014 yılında 195 planlı operasyon 
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı planlı yolsuzluk 
operasyonları içerisinde “İhaleye Fesat Karıştırma” 
ile “Kamu Kurumu Dolandırıcılığı” suçlarının diğer 
yolsuzluk suçlarına göre daha fazla işlendiği 
görülmüştür. (Grafik 2, 2014 yılı yolsuzluk suçlarının 
dağılımı) Sağlık alanında 36 planlı operasyon 
yapılmıştır. 31 kamu görevlisi olmak üzere toplam 
177 şüpheli. 

  
Kamu 
çalışanları  

6’sı kamu görevlisi 
toplam 42 tutuklu. 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Şube 

2015 Raporu  

2015 yılında sağlık alanında 31 planlı operasyon 
düzenlenmiş, bu operasyonlarda 71’i kamu görevlisi 
olmak üzere toplam 92 şüpheli bulunmaktadır.  2014 
yılında 195 planlı yolsuzluk operasyonu 
gerçekleştirilmişken, 2015 yılında 133 planlı 
operasyon gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı planlı 
yolsuzluk operasyonları içerisinde “kamu kurumu 
dolandırıcılığı” 
ile “zimmet” suçlarının diğer yolsuzluk suçlarına göre 
daha fazla işlendiği görülmüştür. Söz konusu 

   
16 kişi 
tutuklanmıştır. 
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operasyonlarda sağlık, yerel yönetimler, eğitim ve 
diğer sektörlerdeki usulsüzlüklerin ön plana çıktığı 
anlaşılmıştır. (Grafik 2, 2015 yılı yolsuzluk suçlarının 
dağılımı) 

Sabah 20.08.2012 
Sağlıkta 'pes' dedirten 
yolsuzluk 

Bir hasta aynı günde aynı tıp merkezine 26 kez gitmiş, 
muayene olmuş ve fatura edilmiş. 
Bir doktor yılda 65 bin reçete yazmış. Günde 178 
demek. 
Bir eczanenin cirosunun yüzde 53'ünü eczanede 
yapılan ilaçlar oluşturuyor. Ortalama değeri 3 bin 600 
lira. 
7 kişi ile ilgili bir gün içinde iki organ nakli olduklarına 
ilişkin dosya var. 
Bir hastanenin 2011'in ilk altı aylık cirosu, 2012'nin ilk 
6 ayında yüzde 537 artmış. Olağandışı. 
Bir hastanede kulak-burun-boğaz servisine 1450 
hasta gelmiş. 1250'sine MR çekilmiş. Bu açıklamalar 
Faruk Çelik tarafından yapılmıştır. 

 

Performas 
değerlendirme 
sisteminde 
iyiliştirme 
yapılacak. 

Hastane ve 
doktor 

İnceleme yapılıyor 

Sabimer.com 2016 
Sağlık Sektöründe Dev 
Yolsuzluk Operasyonu 

1 milyon 800 bin nüfuslu Şanlıurfa'da yaklaşık 600 bin 
kişinin farklı hastalık tedavisi gördüğü fakat gerçekte 
ise hiç ilgili hastaneye gitmediği, kent merkezi ve 
ilçelerde onlarca hastanenin bu işi yıllardır devam 
ettirdiği aktarıldı. Bu şekilde devleti zarara uğratan 35 
özel sağlık kuruluşunun olduğu ve yolsuzluk 
boyutunun yaklaşık 250 milyon lirayı geçtiği tahmin 
ediliyor. 

250 milyon lira 
Alttaki 
operasyonun bir 
parçasıdır. 

 
Şüpheliler 
tutuklanmıştır 

Cumhuriyet 03.05.2016 
33 ilde operasyon: 
Onlarca doktor, hemşire 
ve eczacı gözaltına alındı 

 
 
 
 
 
İstanbul merkezli 33 ilde toplam 266 adreste 
düzenlenen sahte reçete operasyonunda 90'ı doktor, 
hemşire ve eczacıdan oluşan toplam 109 şüpheli 
gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan 
aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon liralık 
ilaç ele geçirildi. Sahte reçeterle, işbirliği yapılan 
eczanelerden alınan ilaçların çoğunun Irak, İran ve 
Suriye'deki terör örgütlerine satıldığı iddia ediliyor 
 
 
 
 
 
 

250 milyon lira    
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Habertürk 02.06.2016 
Reçete yolsuzluğuna 
"şifreli" önlem 

Doktorların e-reçete sistemi giriş bilgileri çalınarak 
sahte reçeteler yazılmakta ve SGK yüklü miktarlarda 
reçete ödemeye mahkum edilmektedir. 

 

Bu işlem için 
detaylı çalışma 
yapılmakta, IP 
eşleşmesi sistemi 
oluşturulmakta, 
ayrıca hastalara 
yazılan reçeteler ile 
ilgili kısa mesaj 
gönderilmesi 
çalışması 
başlatılmıştır. E-
reçete yazımında 
elektronik imza 
uygulamasına 
geçilmiştir. 

  

Haberterapi.com 10.10.2015 e-Reçete yolsuzluğu 

Sahte reçete operasyonu;8 ilde yapılan sahte reçete 
operasyonunda 38 kişi gözaltına alınmıştır. 
Doktorların bilgisi dışında sağlık kuruluşlarından 
bağımsız adreslerde toplam 15 bin 270 sahte reçete 
düzenlenmiş. Bu sahte reçeteler Batman'da faaliyet 
gösteren 15 farklı eczaneden karşılanmıştır. 

3.500.000    

Cafesiyaset.com.tr 
Rota Haber 

03.12.2011 
Polemikten 2 milyon 
liralık yolsuzluk çıktı 

 
 
 
 
 
Kemal Kılıçtaroğlu Sağlık Bakanı Akdağı Van’da 
yapılan yolsuzluğu öretmekle suçlamış, yaşanan 
polemik sonucu yapılan detaylı inceleme ile 7’si 
hastane görevlisi toplam 9 kişi hakkında ihaleye fesat 
karıştırma suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 
dava açılmıştır. Van devlet hastanesi yemek alımında 
ihaleye fesat karıştırılmıştır. İhaleye 11 firmanın teklif 
verdiği belirlendi. İhalede en düşük teklif 3 milyon 
283 bin TL olurken en yüksek teklif 7 milyon 290 bin 
TL oldu. Şikayetçi firma Gülaçtı Kardeşler’in de içinde 
bulunduğu ortak girişim grubunun teklifi 3 milyon 970 
bin TL’iken, ihale 5 milyon 461 bin TL teklif veren ENS 
Temizlik Akaryakıt- Fidan Sanayi Ticaret-Suvari 
Temizlik firmalarının oluşturduğu ortak girişim 
grubuna verilmiştir. 
 
 
 
 

2.000.000   
Başhekim ve iki 
yardımcısı görevden 
alınmıştır. 
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Radikal 19.09.2014 
Hudut Sahiller'de 32 
milyon liralık yolsuzluk 

Eski Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İ.Ş. ile 
birlikte birçok bürokratın adınının geçtiği promosyon 
yolsuzluğu ve ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 
2012 yılı sonunda başlatılan soruşturma tamamlandı. 
Hudut Sahilleri’ndeki soruşturma süreci 13 Kasım 
2012’de sağlık bakanlığı Teftiş Kurulu’na gelen ihbar 
mektubuyla başladı. Bakanlıkça görevlendirilen 
müfettişler, Ziraat Bankası’yla promosyon anlaşması 
yapan genel müdürlükte, beş yıl boyunca sağlanan 9 
milyon 526 bin 815 TL’lik kaynağın 6 milyon 294 bin 
881 lirasının sahte fiş ve faturalarla usulsüz 
harcandığını tespit etti. Raporda, Digitürk faturası, 
stand-up gösterisi, halı saha maçları, Uludağ’da 
kayak, kol saati, güneş gözlüğü gibi kişisel 
harcamaların, Ziraat Bankası’ndaki maaş dışı 
promosyon kaynağından harcandığı iddia edildi. 
Promosyon parasından en büyük harcama 1.8 milyon 
lira ile Med-Art firmasından, ihalesiz mal ve hizmet 
alımı için harcandı. 
 

32.000.000  

Eski Hudut 
ve Sahiller 
Sağlık Genel 
Müdürü ve 
bir çok 
bürokrat. 

Suça karışanlar 
görevde alınmış ve 
haklarında yasal 
işlem başlatılmıştır. 
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5. Sağlık Sektöründe Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler 

Sağlık sektöründe tüm dünyada etik olayan davranışları ve bunun finansal tablolara yarattığı olumsuzluklar 
artmaktadır. Finansal krizler, iş suistimalleri sonucu hisse değer azalışları yatırımcıların şirketlere olan güvenini 
azaltmıştır. Bununla beraber şirketler için giderek artan "yolsuzluk maliyeti" de çözülmesi gereken bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. ACFE raporlarına göre şirketler 100 TL' lik kazançlarının 6 TL' sini yolsuzluk maliyeti 
olarak kaybetmektedirler. Bu durum yeni çözüm önerilerinin uygulanmasının zamanının geldiğini 
göstermektedir.  Yapılan çalışmada sektörde mevzuat değişikliği gibi insiyatif dışı etkenler konu dışı bırakılmakla 
beraber özellikle muhasebe ve denetim açısından aşağıdaki unsurlara önem verilmesinin sağlık sektöründe 
yolsuzluğu azaltacağı düşünülmektedir.  

➢ Sağlık sektöründe çalışan şirketlerin etik kodlarının sektöre özel olarak yazılması 

➢ Sağlık sektörüne özgü muhasebe standartlarının belirlenmesi, 

➢ Sağlık sektörüne özgü muhasebe denetim standartlarının belirlenmesi, 

➢ Sağlık sektörüne özgü hile ağacının belirlenmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde iç kontrol prosedürlerinin COSO ya uygun olarak yazılması, 

➢ Sağlık işletmelerinde iç denetçinin istihdam edilmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde yolsuzluk inceleme uzmanının istihdam edilmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde ani denetimlerin yapılması, 

➢ Sağlık işletmelerinde etik eğitimlerinin verilmesi. 

Bağımsız denetçilerin işletmelerde yolsuzlukların engellenmesi ile ilgili olarak kullandıkları en önemli standartlar 
BDS 240 ve BDS 315' tir. Bu iki standardın sağlık işletmelerine denetime gidilmeden önce denetçi tarafından iyi 
çalışılması gerekir.  Yolsuzluk kültürel, sosyal, teknolojik, sosyolojik, politik bir olaydır. İşletmenin çevresi hile 
gerçekleşmesinde, ortaya çıkartılmasında son derece önemlidir. Bu kapsamda sağlık işletmelerinde de hile 
gerçekleştiğinde ortaya çıkartan mekanizmanın oluşturulması ve gözden geçirilmesi önemlidir. 
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İşletmelerde Kur Riski Yönetiminin İncelenmesi 

Levent Çinko 

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 

 
Özet: Döviz kuru riski, belli etkenlerle yerel para birimlerinin değerinde yabancı paralar karşısında oluşabilecek olumlu ya da 
olumsuz değişimler olarak tanımlanmaktadır. Özellikle dış ticaret yapan işletmelerde karşımıza çıkan kur riski yönetimi ise 
kur riskini işletme içerisinde azaltma ya da ortadan kaldırma amaçlı yapılan faaliyetler bütünüdür. 

Gelişen dünya ekonomisiyle birlikte özellikle esnek döviz kuru sistemine geçiş, uluslararası alanda faaliyette bulunan 
firmaların döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar neticesinde döviz kuru riski ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. 

Döviz kuru riski sadece dış ticaret firmalarını etkilememekte, yerel işletmeleri hatta döviz ile işlem yapmayan kişi ve 
kuruluşları da etkilemektedir. Bu durum, işletmeleri döviz kuru riskinden korunmak için çeşitli önlemler almaya 
zorlamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı yabancı para ile gerçekleştirilen işlemler sebebiyle karşılaşacak olan kur riskinin işletmeler üzerindeki 
etkileri ve bu riskin azaltılmasını sağlayacak yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulama biçimlerinin ortaya konulmasıdır.  

Uygulamada elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmış, işletmelerin kur riski yönetimi ile ilgili algı ve 
tutumları belirlenmiş ve öneriler getirilmiştir.  

Anahtar kelimeler:  Döviz Kuru, Döviz Kuru Riski, Dış Ticaret, Riskten Korunma 

 

Abstract: Exchange rate risk is defined as an affirmative or adverse change of local currently values to foreign currency with 
varioous factors. Exchange rate risk management especially occurs in foreign trade firms are all of the operation to 
minimize or absolutely destruct exchange rate risks, consist in firms. 

With the developing World economy, especially after free exchange rate system in adopted, the international corporations 
faced arising from fluctuating exchange rates. 

Exchange rate risk do not only threaten the corporations which import and export, but also the domestic firms even those 
people and organizations who do not deal with foreign exchanges. This situation forces the corporations to take measures 
in order to be protected from foreign exchange risks.  

The aim of this study are to find out the effects of exchange rate risks to firms and to expose techniques to minimize this 
risk and the way to put into practice them. 

With the results of this application there are made sum up the situation and determined firms behaviors and perception to 
exchange rate risk adn solution manual was proposed how to make for exchange rate risk. 

Key Words: Exchange Rate, Exchange Rate Risk, Foreign Trade, Hedging 

1. Giriş 

Globalleşen dünya üzerinde, tüm pazarların ticari engellerinin kaldırılması ile ekonomik anlamda bir bütünlük 
oluşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik açıdan ülkeler bir araya gelerek 
etkileşim kurmakta ve gelişim göstermektedirler. Globalleşmenin ana merkezi olarak bilinmekte olan dış ticaret 
işlemleri bu çerçevede, işletmelere yeni bir boyut kazandırarak, sadece iç pazarlarda değil, dış pazarlarda da 
kendi varlıklarını gösterebilme şansı yakalayabilmektedirler. 

Global dünya piyasalarına ulaşım kolaylıkları ve işletmelerin bu piyasalarda yer alabilme girişimleri, farklı para 
birimleri üzerinden işlem yapma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Farklı para birimleri ile işlem yapılması 
neticesinde işletmeler döviz kur riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Döviz kuru riski, yerel paranın yabancı paralar karşısında değerinin artması veya azalması ile oluşan, kurlardaki 
değişimlerden kaynaklanan risk ölçü birimi çeşididir. Yabancı para işlemlerinde ortaya çıkan kur riski, 
işletmelerin karlarını önemli ölçüde etkilerken aynı zamanda zarar etmelerine de neden olabilmektedir. Bu 
bağlamda işletmeler, döviz kuru değişimlerinden meydana gelen riskleri tamamen sona erdirmek ya da 
mümkün olan en düşük seviyelere taşıyabilmenin yanında bu değişimlerden kar elde edebilmek adına, kur 
riskine karşı önlem almaktadırlar. Özellikle gelişmekte olan ya da dalgalı kur sistemini benimsemiş olan 
ülkelerde, işletmeler açısında döviz kuru riski yönetimi yüksek derecede önem taşımaktadır. 
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Bu bilgiler doğrultusunda bu makalenin amacı; dış ticaret işlemlerinde döviz kuru riskinin ve yönetiminin ne 
olduğu, türlerinin neler olduğu, döviz kuru riski yönetiminin nasıl gerçekleşmesi gerektiği, döviz kuru 
yönetimindeki içsel ve dışsal korunma tekniklerinin neler olduğu ve nasıl kullanıldıklarının bir uygulama 
çerçevesinde modellenmesidir.   

2. İhracat Yapan İşletmeler ve İhracat İşlemlerinde Oluşabilecek Risk Faktörleri 

Günümüzde işletmeler uluslararası pazarlara girmede öncelikli olarak ihracat uygulamalarını tercih 
etmektedirler. Bu açıdan ihracat, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri arasında en düşük oranda risk 
barındıran yöntem olmakla birlikte, yüksek oranda önem taşıyan yönetimsel faaliyetler ve finansal kaynaklar 
gerektirmeyen bir seçenek olarak bilinmektedir (K. Ekmekçi, 2013: 78). 

Uluslararasılaşma stratejisi olarak bilinmekte olan ihracat kavramı, kazanca ulaşma güdüsüyle, müşterilerin 
isteklerinde, ihtiyaçlarında ve tercihlerinde tatmin olmalarını sağlamak adına, işletme içerisindeki olanakların 
değerlendirilmesi, planlanması, kullanılması ve denetlenmesi faaliyetlerinin, uluslararası alanlarda 
yürütülmesidir (Canıtez ve Yeniçeri, 2007: 116; Beşeli, 1997: 3). 

Ülke dışı faaliyetlerde en kolay uygulama olanağına sahip ve en fazla tercih edilen model olan ihracat faaliyeti, 
dolaylı ihracat ve doğrudan ihracat olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Literatürde dolaylı ve doğrudan 
ihracata ek olarak, ortaklaşa ihracat, üçüncü bir ihracat türü olarak bilinmektedir. Ortaklaşa ihracatı, bir 
firmanın ihracat faaliyetlerini yerine getirebilmek için farklı bir firma ile iş birliği sağlaması olarak 
tanımlayabilmek mümkündür (K. Ekmekçi, 2013: 79).  

İhracat faaliyetlerini gerçekleştirecek olan işletmeler, ihracat yöntemlerini, fiziki yapılarına, yönetimsel yapı ve 
büyüklüklerine göre farklı stratejiler izleyerek uygulamaktadırlar.  

2.1. Farklı Ölçekli İşletmelerde İhracat 

İşletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik yapı bünyesinde farklı biçimlerde sınıflandırmalarını sağlamak 
mümkündür. İhracatı ana faaliyet alanı olarak belirleyen işletmeler, uyguladıkları farklı stratejileri ve amaçları 
sebebiyle, piyasalardaki hacimlerine, büyüklüklerine ve yapılarına göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bu 
işletmeleri, küçük ve orta ölçekli işletme (Kobi)ler, büyük işletmeler, sektörel dış ticaret şirketleri, dış ticaret 
sermaye şirketleri olarak sınıflandırabilmek mümkündür. 

Kobi’ler sermayeleri sınırlı, üretimlerinin genel olarak el becerisine dayandığı, sermayenin sınırlı olması 
sebebiyle teknolojik gelişmelere çok fazla cevap veremeyen, ölçek ekonomisinin oluşamamasından dolayı 
rekabette güçlükler yaşayan, fakat hızlı karar verip uygulama kabiliyetine sahip olan işletme türüdür.  

Kobi’lerde ihracat işlemler açısından piyasalarda elde edebilecekleri bazı stratejik üstünlük sağlayan unsurlar 
bulunmadır. Bu unsurları; 

➢ Piyasalarda ve talep unsurlarında oluşabilecek herhangi bir değişime karşı uyum sağlayabilmedeki 
yetenekleri, 

➢ İstedikleri alanlarda yeniliklere karşı açık olma özellikleri, 

➢ Beşeri ilişkilerde ve örgüt kültüründe gelişim göstermeleri,  

➢ Gelecek dönemlere yönelik kararların hızlı alınması ve optimist beklenti içerisine girmeleri, olarak 
sayabilmek mümkündür (Alpugan, 1998: 47-48). 

Kobilerin ihracat işlemlerinde ve uluslararası piyasalarda yaşadıkları bazı problemler, ihracat alanlarındaki 
başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunları; kalitenin düşük olması, dış fiyatlamada yapılan hatalar, 
rakiplerin yeterli bir şekilde tanınmaması, pazarlama stratejilerinin yanlış yapılması, bilgi ve personeldeki 
noksanlıklar, üretim açısından yeterli kapasitenin olmaması ve uluslararası piyasalardaki psikolojik baskılar, 
ihracat açısından ürünlerin uygunluk gösterememesi, dış ticaret adına yapılan çalışmaların yeterli gelmemesi, 
olarak açıklayabilmek mümkündür (Yıldıran, 2003: 9-10). 

Bir diğer işletme türü olarak büyük işletmeleri ise kredi elde etme, pazarlama, üretim ve pazarda rekabet 
edebilme açısından işletme içerisindeki örgütlenmenin gereğini yerine getirmiş ve gelişimin aşamasını bitirmiş, 
faaliyet gösterdiği piyasalarda hakim olma gücüne erişmiş işletme türleri olarak tanımlayabilmek mümkündür 
(Alpugan vd, 1990: 63). Büyük işletmelerde ihracatın, ekonomide yaşanan istikrarsızlıklardan korunma sağlamak 
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ayrıca, karlılık oranlarında artış sağlayabilmek adına en etkili ve önemli bir yol olduğunu söyleyebilmek 
mümkündür (Yıldıran, 2003: 10-11). 

Sektörel dış ticaret şirketleri ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlü bir biçimde, ihracat işlemlerini 
yapabilmeleri amacıyla kurulmuş olan işletme gruplarıdır. İhracatta istikrar sağlanabilmesi adına gereken tüm 
pazarlama, organizasyon, bilgi elde etme işlevlerini sağlamak için yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun 
yanında, büyük işletmeler, Kobi’lerin ihracat ile ilgili organizasyon yönetimlerinde oluşabilecek sorunları ve 
maliyetlerinde yaşanabilecek artışların önüne geçmektedirler (Özcan, 1997: 243). 

Sektörel dış ticaret şirketlerinin ortakları adına yaptıkları çalışmalar, genel olarak dış ticaret ve üretime dayalı 
olmaktadır.  Dış ticaret alanındaki çalışmalar; yasa araştırılması, uluslararası alanlar bünyesindeki ortakların 
tanıtımı, ihracat faaliyetlerine aracılık etme sigorta, gümrük depolama işlemlerinin maliyetlerinin en aza 
indirgenmesi, Eximbank kredilerinden faydalanma işlemleriyken; üretim alanındaki çalışmalarını, pahalı 
olmayan hammadde tedarik etmesi, ürün maliyetlerinin en aza indirgenmesi, ürün kalitesinin arttırılması olarak 
belirtmek mümkündür (Yıldıran, 2003: 12). 

Bir diğer tür olarak dış ticaret sermaye şirketleri ise sektörel dış ticaret şirketlerinin haricinde çok ortaklı 
faaliyetlerde bulunun bir örgütlenme modelidir. Bu şirket grupları, 1980’li yıllardan sonraki dönemlerde Türk 
Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde ihracata yönelik sanayileşme politikasının uygulanması açısından yüksek önem 
taşıyan bir konuma sahiptir. Yapılan akademik çalışmalar ve piyasa araştırmaları sonucu bu işletmelerin ihracat 
faaliyetlerinin uygulanmasında başarı gösterdiği tespit edilmiştir (Yıldıran, 2003: 12).  

Dış ticaret sermaye şirketlerinin sağladığı avantajları şu şekilde açıklayabilmek mümkündür; 

➢ Katma değer vergisi iade işlemlerinde teminat kolaylığı sağlamaktadırlar. 

➢ Dahilde İşleme Rejimi’nde teminat kolaylığı sağlamaktadırlar. 

➢ Eximbank kredilerinde uygun faiz uygulaması sağlamaktadır. 

➢ İhracat çalışmalarından devlet yardımlarından fayda sağmaktadırlar. 

➢ Onaylanmış kişi statüsü edinerek, gümrük işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır (Hayta, 2009: 43). 

2.2. İhracat İşlemlerinde Meydana Gelen Riskler 

İhracat işlemlerinde karşılaşılabilecek sorunların en az seviyeye indirgenmesi açısından risk faktörüne önemle 
dikkat edilmesi gerekmektedir. İhracat piyasalarında faaliyet göstermek isteyen işletmeler tüm faktörleri 
dikkate alarak, risk unsurlarının analizini gerçekleştirmelerinin ardından, ancak başarı şansı elde 
edebilmektedirler. 

İhracat işlemlerinde meydana gelen risk türlerini şu şekilde açıklayabilmek mümkündür: 

2.2.1. Mal ile İlgili Riskler 

Bu risk türleri, malı ihracatı gerçekleştiren kişi ya da kurumların sorumluluğu dahilinde teslim edilecek noktaya 
ulaştırılana kadar geçen süre zarfında karşılaşma olasılığı olabilecek risklerdir. Bu riskler, malın teslim edilen 
noktaya ulaştırılması kadar ihracatçı tarafın, sonrasında ise ithalatçı tarafın sorumluluğu dahilindedir. Bu 
türevdeki riskler genel olarak sigorta şirketleri tarafından yönetilmektedir (Erbağcı, 2005: 22; Onursal, Dt. Der, 
2003: 46) 

2.2.2. Ticari Riskler 

Ticari riskler, dış ticarette ihracatçı veya ithalatçı tarafın koşullarındaki ya da taleplerinde değişimlerinde 
kaynaklanan yani, ticari faaliyetlerden meydana gelen risklerdir. Bu riskleri alıcı riski, transfer riski ve belge riski 
olarak sıralamak mümkündür. 

2.2.3. Politik Riskler 

Bu riskler, alıcı ve satıcı olan taraftan tamamiyle bağımsız gelişim gösteren ve ülkenin politik davranışlarından 
meydana gelebilecek risk türüdür. Savaş – iç savaş, ihtilal, grev, halk hareketleri gibi durumlarda oluşan 
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risklerdir. Politik risklerin savunma mekanizmalarını; vergilendirmeler tarifeler, kotalar ve ticari engeller, 
istihdam, kur dalgalanmalarındaki kontroller, faiz oranları, bağışlar, iştirakler, lisans ve tekeller, çevresel sağlık 
koruma, ulusçuluk ve kamulaştırma, geri ödeme olarak sayabilmek mümkündür (Erbağcı, 2005: 23; Halliwell, 
1998: 15-17). Politik riskin kapsadığı başlıca risk türleri, mülkiyet riski, işletim riski, transfer riski olarak 
bilinmektedir.  

2.2.4. Finansal Riskler 

Mali riski genel olarak fiyatların tutarlarınki değişim veya dalgalanma sonucu kişi ya da kurumların aktif ve ya 
pasif değerlerinde değişimleri meydana getirdiği risk türü olarak tanımlayabilmek mümkündür (Erdoğan, 1995: 
113). 

İhracat ve ithalat işletmeleri açısından üç tür mali risk yüksek önem teşkil etmektedir. Bu risk türleri enflasyon, 
faiz ve kur riski olarak bilinmektedir.  

3. Döviz Kuru Riski Ve İşletmelerde Döviz Kuru Riski Yönetimi 

Çağımızda reel sektörde faaliyet gösteren firmaların en az finansal kuruluşlar kadar döviz kurlarındaki 
değişimlerden etkilendiği görülmektedir. Globalleşmenin etkisiyle birlikte bir ülkede meydana gelen ekonomik 
değişimler oldukça kısa denilebilecek bir zaman periyodu içerisinde diğer döviz kurlarını etkileyebilmektedir. 
Döviz kurlarında meydana gelen bu değişimler, özellikle dış ticaret faaliyetleri gösteren firmalarda önemli 
derecede risk teşkil etmektedir (Doğanay, 2016: 519). 

Döviz kurlarında meydana gelen değişim işletme faaliyetlerini genel olarak iki şekilde etkilemektedir. 
İşletmelerin diğer rakip işletmeler karşısındaki rekabet güçlerini farklılaştırması, bunlardan birincisini 
oluşturmaktadır. Döviz kuru değişimleri, işletmelerin sahip olduğu niteliklere bağlı olarak rekabet güçlerine ve 
bununla birlikte nakit akışları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir. İşletmelerin kur 
riskiyle karşılaşmaları durumu ise ikinci önemli etki olarak bilinmektedir.  

3.1. Döviz Kuru Riskinin Tanımı Ve Önemi 

Döviz kuru riskini genel bir bakış açısıyla döviz kurlarında meydana gelen olasılıklı neticelerin olasılıklı dağılımı 
ile değerlendirilebilen ve öncesinde tahmin edilememiş belirsizlikten oluşan bir risk türü olarak açıklayabilmek 
mümkündür. Diğer bir ifadeyle öngörülmeyen döviz kuru değişimlerinden kaynaklanan işletmenin iktisadi ve 
finansal yapısı ile faaliyetlerden elde ettiği kazançlarının para birimi değerinde meydana getirmiş olduğu 
değişimin varyansıyla ölçülebilen döviz kuru belirsizliği şeklinde de ifade edilebilir (Önal vd, 2002: 19).  

İşletmeler temeli farklı birçok nedene dayanan durumlardan ötürü döviz kuru riski ile karşılaşabilmektedirler. 
İşletmelerin döviz kuru riskinden etkilenmesinde, ithalat ihracat alanlarında faaliyet göstermeleri koşulu 
bulunmamaktadır. Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinde azalış ya da artış göstermesi, 
işletmelerin faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Döviz kuru riskleri, tüm firmalar üzerinde diğer fiyat riskleri gibi aynı etkiyi göstermemektedir. Firmaların döviz 
kur risklerine karşı duyarlılığı, iç yapılarına, finansmanları üzerinde hedefledikleri ve uyguladıkları amaç ve 
stratejilerine, içerisinde faaliyet gösterdikleri pazarın yapısına ve rakip firmaların niteliklerine bağlı olmaktadır. 
Örneğin, uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren firmalar, yerel piyasada çalışan firmalardan daha yüksek 
oranlarda döviz kuru riski ile karşılamaktadırlar (Tunaboylu, 2008: 71). 

3.2. Döviz Kuru Riski Türleri 

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar işletmeler açısından üç ayrı risk taşımaktadır. Bu riskler; işlem 
riski, dönüştürme riski ve ekonomik risk olarak bilinmektedir (Campell ve Kracaw, 1994: 630). 

İşlem riskini, beklenen nakit akımları üzerine, döviz kurlarındaki hareketlerin etkisiyle oluşabilecek kazanç ve 
zarar olasılığı olarak tanımlayabilmek mümkündür (Redhead, 1988: 3). Belirli bir vadenin bitiş tarihinde ödeme 
yapması gereken ya da nakit girişi elde eden bir işletme, nakit akışının gerçekleştiği tarihteki döviz kurları ile 
anlaşma yapılan tarihteki döviz kurlarının farklılık göstermesi neticesinde döviz kuru riski ile karşılaşmaktadır. 
Bu nedenle, bir işletmenin işlem riski, yabancı para cinsindeki borçlarından ya da alacaklarından oluşmaktadır. 
Döviz türünden ihracat yapan bir işletmenin, yabancı paranın yerli para karşısında değer kaybetmesi 
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durumunda zarara uğraması kaçınılmazdır. Aynı şekilde ithalat yapan bir işletme, dövizin değer kazanması 
sonucu zarara uğrayacaktır (Duman ve Karamustafa, 1996: 26).  

Muhasebe riski ya da bilanço riski olarak da bilinmekte olan dönüştürme riski, döviz türündeki aktif ve pasiflerin 
muhasebe kayıtlarına aktarımı amacıyla ulusal para birimine dönüştürülmesi sırasında meydana gelen risk 
türüdür. Bu risk, işletmenin bilançolarını çeşitli döviz kurlarına çevrilmesi sebebiyle, işletmeye ait olan kar ya da 
zararları tespit etmektedir (Seyidoğlu, 1994: 165).  

Ekonomik risk, dönüştürme riski ve işlem riskine göre daha fazla belirsizlik gösteren bir diğer risk türüdür. Bu 
sebeple, ekonomik riskin ölçümü ve değerlendirilmesi diğer risk türlerine göre daha zorludur (Kadıoğlu, 2003: 
6). Ekonomik risk, döviz kurları üzerinde beklenmeyen dalgalanmaların, şirketin gelecek dönemlerdeki nakit 
akışları ile işletme değeri üzerindeki yaratacağı etkileri ifade eden risk türüdür. Ekonomik risk ayrıca, işletme 
riski olarak da bilinmektedir (Seyidoğlu, 1994: 167).  

3.3. Döviz Kuru Riskinin Nedenleri 

Döviz kuru riskini meydana getiren başlıca nedenleri; döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar; ülkenin taşıdığı 
politik risk; döviz kuru rejimleri; ödemeler dengesindeki açıklar ve fazlalıklar; enflasyon ve faiz oranlarının 
değişimi; ülkede yaşanan mali krizler ve spekülatif hareketler olarak sıralayabilmek mümkündür (Yıldıran, 2003: 
30).  

Dalgalanma; diğer adıyla volatilite kavramı, bir veri setinde yapılan incelemelerin ortalama bir değer çevresinde 
toplanan artışlarını ya da azalışlarını ifade etmektedir. Finansal anlamıyla ise volatiliteyi, bir menkul kıymetin 
fiyatında ya da piyasalar genelinde kısa bir zaman periyodu içerisinde oluşan dalgalanma olarak açıklayabilmek 
mümkündür (Tuna ve İsabetli, 2014: 22; Borsa Terimleri Sözlüğü, 2013: 21). 

Politik riski, ülkelerdeki hükümet değişikliklerine paralel bir şekilde finans kuruluşlarında yaşanan dalgalanmalar 
olarak tanımlayabilmek mümkündür. Politik risk, finansal piyasaların en önemli öğesi olan güven olgusunu etkisi 
altına almaktadır. Bu durum, ülkelerdeki, tüm finans alanında var olan işlemlerin etkilenmelerine ve 
dalgalanmalarına sebep olmaktadır (Yıldıran, 2003: 32).  

Kur rejimi, bir ülkenin resmi para biriminin diğer yabancı para birimleri karşısında ne şekilde ilişkilendirileceğinin 
belirlenmesi için izlenmesi gereken politikalardır (Eğilmez: 2012). Diğer bir ifadeyle döviz kuru rejimini, kurlarda 
oluşacak değişimlerin devletin müdahale etmesi ile ya da piyasalar içerisinde serbest bir şekilde oluşup 
oluşmayacağına dair kararların, hangi düzeyde belirleneceğini açıklayan bir sistem olarak tanımlayabilmek 
mümkündür (Güran, 1987: 7). Döviz kuru rejimleri sabit kur rejimi ve esnek kur rejimi olmak üzere iki ana gruba 
ayrılmaktadır.  

Ödemeler dengesi diğer adıyla ödemeler bilançosu, bir ülkenin belirli bir dönemine ait (genel olarak bir takvim 
yılı) diğer ülkeler ile arasında oluşan tüm ekonomik ilişkilerin kayıt altına alındığı belgedir. Uluslararası Para 
Fonu’na göre ise ödemeler bilançosunu, belirli bir dönem içerisinde bir ekonominin yerli yabancı tarafları 
arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı olarak değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde 
oluşan değişikliklerin sistemli ve muhasebe standartlarına uygun bir şekilde işlenen istatistiki bir belge olarak 
tanımlayabilmek mümkündür (Oktay, 2005: 60).  

Tarihsel açıdan incelendiğinde, ülke ekonomilerinin belirli bir yol izlemediği, ekonomilerde genel olarak kısa 
dönemli ve uzun dönemli değişimlere rastlandığı görülmektedir. Mali kriz ve istikrarsızlığın nedenlerini; dünya 
ekonomisinde yaşanan değişim ve gelişimler, ülkeler bazında ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklar, doğru 
uygulanmayan makroekonomik politikalar, arızi gelişimler ve ülke ekonomilerinin barındırdığı yapısal 
problemler olarak sıralayabilmek mümkündür (Tuğcu, 2013: 196-197).  

Yatırımcıların, gelir sağlamak amacıyla, piyasalarda menkul ve gayrimenkul değerlerini veya hisse senetlerini 
takibiyle gerçekleştirdiği olaylar bütünü spekülasyon olarak tanımlanmaktadır. Spekülasyon, Sermaye Piyasaları 
Kurulu tarafından yasal bir hale getirilmiştir. Hisse senedi spekülasyonu, döviz spekülasyonu, endeks 
spekülasyonunu, spekülasyon çeşitleri arasında sayabilmek mümkündür (İktisadi.org, 2016). 
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3.4. Döviz Kuru Riskinden Korunma (Hedging) 

Döviz kurlarına karşı korunma stratejisi uygulayan bir borsa tekniği olan hedging, yatırımcılara ileriki 
dönemlerde yaşayabilecekleri döviz kurlarında ve faiz oranlarında oluşabilecek dalgalanmalara dair korunma 
olanağı sağlamaktadır. Hedging anlaşması güncel dönemde belirlenmiş olan faiz ve döviz kuru üzerinden ileriki 
dönemler adına döviz alım satım işlemi gerçekleştirmektedir (Öztürk, 2012: 92). Hedging tekniklerini, işletme 
içerisindeki ya da işletme dışarısındaki yöntemler olmak üzere iki temel alanda uygulayabilmek mümkündür.  

3.4.1. İşletme İçi Uygulanan Hedging Teknikleri 

İşletme içi korunma, temel olarak işletmenin bilanço düzenlemelerine dayalı ve işletmenin kendi içerisinde 
uyguladığı teknikleri kapsamaktadır. Bu tekniklerden en fazla uygulanma oranına sahip olanları, eşleştirme, 
nakit akışlarının hızının ayarlanması ve para piyasaları yolu ile hedging olarak sıralayabilmek mümkündür 
(Eyüboğlu Aksel, 1995: 29) 

Eşleştirme, bir bilançodaki aktif tarafın, pasif taraf ile eşleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, ihracat 
karşılığında üç ay sonra vadesi bitecek olan Amerikan Doları türünden bir alacak ve yapılan ithalatın döviz 
türünün de Amerikan Doları üzerinden belirlendiğinde, ödemenin ihracat gelirinin vadesi ile denk getirebilindiği 
takdirde, alacak miktarındaki döviz borç ile eşlenmiş olmaktadır. Bu durumda, sözü geçen miktar adına döviz 
kuru riski ortadan kaldırılmış olmaktadır (Eyüboğlu Aksel, 1995: 29). 

Netleştirme tekniği, eşleştirme tekniğinin birbirleriyle ticaret yapan, farklı ülkelerde şubesi ya da iştiraki 
bulunan uluslararası işletmeler açısından uygunluk gösteren farklı bir uygulamasıdır (Collier ve Agyei-Ampomah, 
2006: 447).  

Döviz kuru etkisi nedeniyle, bir portföy içerisindeki farkı paralardan bazılarının kaybı, diğer paralardan elde 
edilen kazançlar ile denge sağladığı takdirde, herhangi bir kazanç ya da kayıp gerçekleşmemektedir. Bunun için 
uygulanması gereken temel şart, işletmelerin alacak ve borçlarını, farklı dövizlere bağlayıp bir portföy 
yaratmaları gerekmektedir. Bu bağlamda işletmelerin döviz kuru etkisini netleştirme tekniğini göre, finansal ve 
ticari uyguladıkları işlemlerin döviz kısımlarını, imkanları dahilinde çeşitlendirme yapmaları gerekmektedir.  

Bilanço için döviz kuru riskini azaltma tekniklerinden bir diğeri de aktif ve pasif tarafları döviz sepetlerin 
türünden belirlemektir. En fazla bilinen sepetlerini, Özel Çekme Hakları (Special Drawing Rights - SDR) ve 
Avrupa Para Birimi (European Currency Unit - ECU) olarak belirtmek mümkündür. Döviz sepetleri tekniği ile, 
belirli miktarda dövizin ağırlıklı ortalaması olarak belirlenmiş olan bileşik para birimlerinin bu sepetlerde 
kullanımı ve kur riskini çok sayıda ürüne yayma koşuluyla döviz portföyünde oluşabilecek herhangi bir döviz 
kuru riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. İşletmeler, aktiflerini ve pasiflerini döviz sepeti tekniği göre 
değerlendirdikleri takdirde, döviz kurundaki dalgalanmalar sonucu, işletme bilançosundaki finansal zarar en az 
seviyeye düşürülmüş olacaktır. Ayrıca işletmeler vadeli işlemlerini de döviz sepeti tekniği üzerinden 
uyguladıklarında, döviz kurundaki dalgalanmalar sonucu karşılaşacakları finansal en az seviyeye indirgenmiş 
olacaktır (Kadıoğlu, 2003: 11). 

Para piyasaları yolu ile hedging yapma işlemi, İşletmenin elindeki yerel para türevindeki fonlarla ya da 
borçlanarak, değerinin artması beklenen dövizi spot piyasadan satın alıp borcun ödeme vadesine kadar kısa 
dönemli bir döviz hesabına yatırması ile riski en aza indirmesi esasına dayanmaktadır. Fakat, bu tekniğin işlevsel 
olabilmesi açısından, dövizin değerinin artış oranı ve faiz getirisinin toplamının, yerel paranın faiz getirisine göre 
yüksek olması gerekmektedir (Hayta, 2009: 138; Çelikkol, 1999:155).  

İhracatçı ve ithalatçı işletmeler, yapmış oldukları alım satım işlemlerinde kendi yerel paraları türünden 
faturalandırma yaparak da riskten korunma sağlayabilmektedirler. Ancak bu yöntemin uygulanması fiili olarak 
pek mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi, bu tekniğin bir tarafa avantaj sağlarken, diğer tarafın riski 
üstlenmek zorunda kalıp  dezavantajlı duruma düşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tekniğin uygulanması 
sırasında döviz kuru riskinden kaçınılmamakla beraber, döviz kuru riski karşı tarafa aktarılmaktadır. (Collier ve 
Agyei-Ampomah, 2006: 446).  

Nakit akışlarının zamanlaması ayarlama tekniğinde ise iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar; ‘Leading’ olarak 
bilinen ödemelerin hızlandırılması ve ‘Lagging’ olarak bilinen ödemelerin geciktirilmesidir. Finansal ürünlerin 
gelişmesinden önce bu tekniği, dövizin değer kazanacağı tahmin edilirken, borç ödemelerinin hızlandırılması; 
dövizin değer kaybedeceği tahmin edildiğinde ise borç ödemelerinin yavaşlatılması şeklinde spekülasyon 
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uygulanarak kullanılan bir teknik olarak açıklayabilmek mümkündür. Fakat, yanlış bir tahmin sonucunda, 
işletme oldukça maliyetli bir durumla karşı karşıya kalmaktadır (Levasseur ve Rousseau, 1992: 45). 

3.4.2. İşletme Dışı Uygulanan Hedging Teknikleri 

İşletme dışı uygulanan hedging tekniklerini, işletmelerin kurum dışında faydalandıkları döviz kurlarındaki 
risklere karşı korunma teknikleri olarak açıklayabilmek mümkündür. Döviz kuru riskinin kontrolünü sağlamak 
adına işletme dışı kullanılan en genel hedging teknikleri; forward döviz işlemleri, future sözleşmeleri, döviz 
opsiyonları ve swap sözleşmeleridir.  

Forward işlemini, döviz kurunun sabit bir fiyat üzerinden belirli bir tarihte alım satım işleminin gerçekleşmesi 
olarak açıklayabilmek mümkündür. Forward sözleşmeleri ile, gelecekteki bir vade tarihinde teslim edilmesi 
gereken belirli bir tutardaki döviz kurunun, bugünden belirlenmesi durumu ifade edilmektedir. Bir ihracatçının, 
belirli bir süre sonunda eline geçecek olan dövizi elinden çıkartmak istemesi; ithalatçının da belirli bir süre 
sonunda aktarımını gerçekleştireceği dövizi peşin olarak alıp maliyet giderlerini sabit tutmak istemesi 
durumunda, forward işlemi uygulanarak, döviz kuru riskinden korunma sağlanmaktadır (Öztürk, 2012: 90-91).  

Futures sözleşmeleri diğer adıyla döviz gelecek sözleşmeleri işlemleri, yeni bir uygulama olmamakla beraber, 
ithalat ve ihracatta uygulaması yıllardan beri süregelen döviz kuru risklerine karşı bir korunma tekniğidir. 
Futures sözleşmelerini, belirli bir değerin sabit fiyat üzerinden gelecekteki herhangi bir zaman periyodu 
içerisinde alınıp satılması işlemi olarak tanımlayabilmek mümkündür.  

Döviz opsiyonu, yabancı paraları önceden belirlenmiş bir fiyattan ileriki bir tarihte alım ya da satım hakkı veren 
sözleşme türü olarak tanımlanmaktadır. Döviz opsiyonu, yabancı para türünden varlık ve borçlara sahip olan 
işletmelerin fayda görebilecekleri bir risk yönetim aracı olarak kabul görmektedir (Öztürk, 2012: 96).  

Son olarak swap ise uluslararası alanlarda faaliyet gösteren bankaların döviz piyasalarındaki kur değişimlerinden 
meydana gelen döviz kuru riskini azaltmak amacıyla uyguladıkları yöntemlerden biri olarak tanımlanmaktadır. 
Swap işlemi, bir vade tarihinin başka bir vade tarihi ile değiştirilmesini kapsamaktadır. Swap, bir paranın aynı 
zaman içinde alım satım işleminin gerçekleştiği ancak, teslim tarihinin farklı bir tarih olduğu bir işlemdir. Swapta 
alınıp satılan yabancı paranın meblağsı aynı olduğunda dolayı tarafların net pozisyonlarında herhangi bir 
değişim yaşanmamaktadır (Öztürk, 2012: 93).   

4. İhracat Ve İthalat Yapan Farklı Ölçekli İşletmelerde Döviz Kuru Riski Yönetimi Üzerine Bir 
Uygulama 

Araştırma Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde farklı sanayi sektöründe faaliyet gösteren ihracat ve ithalat alanında 
çalışmalar yapan işletmelerde kur riski yönetimi üzerine bir anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. İşletmelere 
toplamda 51 adet anket sorusu yöneltilmiştir. Araştırma Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren 100 adet 
işletmeyi kapsamaktadır. Anket formunun birinci bölümünde işletme hakkındaki genel bilgiler, ikinci 
bölümünde ise açıklayıcı nitelik taşıyan işletmede döviz kuru riski yönetimine ilişkin sorular yer almaktadır. 
Uygulama için 130 adet anket formu hazırlanmış olup, 100 adet işletme tarafından sorulara geri dönüş 
yapılmıştır. Anketlerde yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma ihracat ve ithalat yapan işletmelerde 
döviz kuru riski yönetiminin etkilerini ve etkenlerini saptamak amacıyla planlanmıştır.  

Ankete katılan işletmelerin % 45’i Anonim Şirket, % 55’i Limited Şirkettir. Ankete katılan işletmelerin tamamı 
yerli sermayeli, özel işletmelerden oluşmaktadır. 

Ankete katılan işletmelerin satışlarındaki ihracat oranları; % 70’i %26 - % 50 olarak, % 15’i % 51 - % 75 olarak, % 
10’u 0 - % 25 olarak ve % 5’i ise % 76 - % 100 olarak belirlenmiştir. Ankete katılan işletmelerin alım 
işlemlerindeki ithalat oranları; % 65’i, % 26 - % 50, % 30’u 0 – % 25, % 5’i ise % 51 - % 75 olarak belirlenmiştir.  

4.1. İşletmelerde Döviz Kuru Riski Yönetiminin Uygulanması 

Ankete katılan işletmeler, döviz kuru hareketlerini; % 45’i finansman müdürlüğünden, % 40’ı muhasebe 
müdürlüğünden, % 10’u dış ticaret departmanından ve % 5’i genel müdürlükten takip ettiklerini belirtmişlerdir. 
Ankete katılan işletmelerin tümü, döviz kurlarının takibini günlük olarak yaptıklarını belirtmişlerdir. Ankete 
katılan işletmelerin, % 55’i döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile ilgili tahmin yürüttüklerini, % 45’i ise bu tahmini 
gerçekleştirmediklerini belirtmişlerdir. Anketteki döviz kuru hareketlerini tahmin ettiklerini bildiren 55 
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işletmeden, % 37’si işletme gelir-gider tahmini yapabilmek için, % 27’si dış ticaret işlemleri için, % 20’si 
işletmenin var olan yabancı paranın değerini koruyabilmek için ve % 16’sı borç ve alacakların yönetimini 
sağlayabilmek için bu tahmin işlemini yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Anketteki sorularda döviz kurlarında tahminleri etkileyen 17 adet faktör belirtilerek, bu faktörlerin önem 
sıralamasına göre işaretlenmesi istenmiştir. Bu faktörler çok önemli, oldukça önemli, önemli, kısmen önemli ve 
önemsiz olarak, ayrıca yüzdelik oranları ile ifade edilmiştir. Ankete katılan işletmeler, döviz kuru 
tahminlerinde, % 28’i faiz oranlarını, % 20’si Merkez Bankası kararlarını ve beklentilerini, % 15’i siyasi 
gelişmeleri, çok önemli faktör olarak belirtmişlerdir. Ankete katılan işletmeler, döviz kuru tahminlerinde, % 31’i 
faiz oranlarını, % 19’u Merkez Bankası kararlarını ve beklentilerini, % 12’si borsa endeksini, oldukça önemli 
faktör olarak belirtmişlerdir. Ankete katılan işletmeler, dış ticaret yaparken, % 56’sı döviz kurları farkından 
kaynaklanan kur riskini, % 21’i enflasyon faiz oranı kredi riski gibi mali riskleri, işletmelerini etkileyen çok önemli 
risk grubu olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 

Ankete katılan işletmeler, dış ticaret yaparken, % 35’i enflasyon faiz oranı kredi riski gibi mali riskleri, % 30’u dış 
ticaretin gerçekleştiği ülkedeki politik riskleri, işletmelerini etkileyen oldukça önemli risk grubu olarak 
gördüklerini belirtmişlerdir.  Ankete katılan işletmelerin, %           45’i ekonomik risk tanımını, % 30’u işlem riski 
tanımını, % 25’i ise dönüştürme riski tanımını, oldukça önemli risk tanımlaması olarak belirtmişlerdir. Ankete 
katılan işletmelerin, % 80’i dalgalı döviz kurundan olumsuz yönde, % 15’i dalgalı döviz kurundan olumlu yönde 
etkilenmiş olup, % 5’i ise dalgalı döviz kurundan etkilenmediğini belirtmişlerdir. Ankete katılan işletmelerin, 
geçmişte yaşanmış olan ekonomik krizlerden doğan döviz kuru artış sonuçlarında, % 53’ünün işletmelerinin 
borçlarının değerinin arttığı, % 24’ünün ihracat oranlarında azalmalar görüldüğü, belirlenmiştir.   

Ankette işletmelerin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik uyguladıkları stratejiler ve yöntemler belirtilmiş 
olup, uygulama önemlerine göre derecelendirme yaparak 5 tanesinin seçilmesi istenmiştir. Seçilen bu 
yöntemlerin genel olarak içsel korunma teknikleri olduğunu ve birçok işletmenin bunların yanında dışsal teknik 
olarak sadece döviz opsiyonlarını kullanarak döviz kuru riskine karşı korunma sağladıkları gözlemlenmektedir. 
Açıklamada işletmelerin kullandıkları, çok önemli, oldukça önemli, önemli, kısmen önemli ve önemsiz korunma 
teknikleri ve yüzde oranları belirtilmiştir.  

Ankete katılan işletmelerin, döviz kuru riskinden korunmada, % 30’u döviz opsiyonu almayı, % 17’si borcun 
vadesini kur tahminlerine göre düşüyorsa borcun vadesini uzatmayı, yükseliyorsa ise borç ödemelerini öne 
çekmeyi,  % 12’si, Türk Lirası cinsinden paralarla yapılan işlemleri azaltmayı, en önemli yöntem olarak 
belirtmişlerdir.  

Ankete katılan işletmelerin, döviz kuru riskinden korunmada, % 22’si verimliliği arttırarak işletme maliyetlerini 
azaltmayı, % 20’si üretim maliyetlerini azaltmayı, % 20’si Türk Lirası cinsinden paralarla yapılan işlemleri 
azaltmayı oldukça önemli yöntem olarak belirtmişlerdir.  

Ankete katılan işletmelerin, % 60’ında döviz kuru riskinden korunma yöntemlerini kullanmalarının ardından 
riskin azaldığını, % 40’ında ise hiçbir azalma gerçekleşmediğini belirtilmiştir. Ankete katılan işletmeler tümünde, 
kur değişimlerine bağlı olarak işletme fonksiyonlarında değişiklikler yaşandığı belirtilmiştir. Ankete katılan 
işletmelerde, döviz kuru değişimlerine bağlı olarak, % 81’i dış ticaret, % 10’u muhasebe, % 5’i finansman, % 2’si 
üretim ve % 2’si pazarlama fonksiyonlarında strateji değişiklikleri yaşandığını belirtmişlerdir.  

Ankete katılan işletmelerin türev ürünle kullanma sıklığı ortaya konulmuş ve her bir işlemi uygulama sıklığı ayrı 
olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ise işletmelerin en fazla repo işlemlerini sık kullandıklarını diğer 
işlemlerin ise bazen kullanıldığı ifade edilmiştir.  

Ankete katılan işletmelerin, % 71’ repo işlemini sürekli olarak kullandığını, % 28’i arasıra kullandığını , % 1’i ise 
hiç kullanmadığını belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin, % 93’ü Factoring’i arasıra olarak kullandığını, % 5’i 
sürekli kullandığını , % 2’si ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin, % 84’ü Forfaiting’i 
arasıra olarak kullandığını, %15’i sürekli kullandığını , % 1’i ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. Ankete katılan 
işletmelerin, % 91’i Leasing’i arasıra olarak kullandığını, %6’sı sürekli kullandığını , % 3’ü ise hiç kullanmadığını 
belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin, % 88’i Futures işlemleri arasıra olarak kullandığını, %7’si hiç 
kullanmadığını, % 5’i ise sürekli kullandığını belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin, % 94’ü Opsiyon işlemleri 
arasıra olarak kullandığını, %4’ü hiç kullanmadığını, % 2’si ise sürekli kullandığını belirtmiştir. Ankete katılan 
işletmelerin, % 90’ı Forward işlemleri arasıra olarak kullandığını, %7’si hiç kullanmadığını, % 3’ü ise sürekli 
kullandığını belirtmiştir. 
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Ankete katılan işletmelerin, % 46’sı Türkiye’de bu stratejileri uygulamanın mümkün olmadığını, % 43’ü 
danışman firmaların ve finans kurumlarının bilgi vermediğini, % 5’i hukuki altyapıda eksiklikler olduğunu, % 3’ü 
türev işlemler piyasasının gelişmediğini, % 1’i kur riski yönetim stratejilerini zaten uyguladığını, %1’i bu zamana 
kadar bu konuda ihtiyaç duymadığını, % 1’, bu teknikler hakkında bilgi sahibi olmadığı için, döviz kuru riski 
yönetimi korunma stratejilerini uygulamadıklarını belirtmişlerdir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Globalleşen ekonominin beraberinde getirdiği koşullar işletmeleri dış ticaret uygulamalarına yönlendirmekte ve 
böylece ihracat - ithalat işlemleri günümüzde işletmeler açısından bir gereksinim halini almaktadır. Dış ticaret 
günümüzde hayatın her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, işletmeler açısından olumlu bir durum 
olarak görünse de dış ticaretin beraberinde getirdiği yükümlülükler ve risklerin iyi yönetilememesi durumunda 
işletmeler olumsuz yönde etkilenebilmektedir.  

Dış ticarette karşımızda duran risklerin en önemlisi döviz kuru riski olarak kabul edilmektedir. Döviz kuru riski, 
döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde, ani bir şekilde yükseliş ve düşüşlerden meydana gelen 
olumsuzlukların toplamıdır. İşletmelerin döviz kur dalgalanmalarından etkilenmelerinin ardındaki temel sebep, 
kur riskinin kötü yönetilmesi ya da kur riskinin yönetiminin bilinmemesidir. Bu nedenle kur riski yönetimi 
işletmeler açısından yüksek derecede önem taşımaktadır. 

Döviz kurlarındaki belirsizlikler sebebiyle işletmeler üç farklı şekilde kur riski ile karşılaşmaktadır. Bunlar, döviz 
işlemlerinden kaynaklanan işlem riski, muhasebe işlemlerine ve mali tabloların hazırlanmasına yansıyan 
dönüştürme (muhasebe) riski ve işletmenin uzun dönemli nakit akımlarını ve firma değerini etkileyen ekonomik 
risktir.  

İşletmeler bu risklerden korunmak için kendi içlerinde stratejik ve işlevsel işlemlerden oluşan içsel yöntemleri 
ya da dışarıdan sözleşmeye dayalı türev ürünlerden oluşan dışsal yöntemleri kullanabilmektedirler.  

İşletmeler genel olarak gelecek dönemlerde karşılaşabilecekleri kur risklerine karşı, döviz kurları tahminleri 
yapmaktadır. Bunun nedeni, gelecekteki dış ticaret hacimlerini ve gelir- gider düzeylerini net bir şekilde 
belirlemek istemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Makalede yapılan uygulama neticesinde ortaya çıkan sonuç, genel olarak bu bölgedeki işletmelerin döviz kuru 
riskini algılayan, ekonomik riske karşı duyarlılık gösteren, döviz kuru risklerinden korunmak için ağırlıklı olarak 
döviz opsiyonları gibi dışsal yöntemleri kullanan, dönüştürme ve işlem riskini en aza indirebilmek için içsel 
yöntemleri uygulayan, türev ürünler hakkında bilgi sahibi olunmasına rağmen yoğun bir şekilde kullanılmayan 
ve danışmanlık firmalarının verecekleri eğitimlere açık olan işletmeler portresi çizilmektedir.  

Bu bilgiler ışığında geliştirilen öneriler şu şekildedir:  

İşletmelerin ilk olarak döviz kuru riski hakkında tamamen bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İşletmeler anket 
sonuçlarına göre ekonomik riske karşı açık konumdadırlar. Bu nedenle, işletmelerin ekonomik risk hakkında 
bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  

İşletmelerin döviz kuru riskinden korunmayı amaçlayan işletme içindeki ve dışındaki hedging yöntemleri 
hakkında bilinçlenmeleri gerekmektedir.  

İşletmeler kur riski yönetiminde önem teşkil eden içsel yöntemler kullanmaktadır. Bu nedenle bu tekniklerin 
uygulanmasına ağırlık vermeleri gerekmektedir.  

İşletmelerdeki türev ürünler ile ilgili önyargıların sona erdirilmesi ve gerekli olan altyapının hazırlanması ile 
birlikte türev ürünlerin kullanımının yaygın bir hale getirilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca döviz kuru riskindeki en 
önemli yöntemlerden biri olarak belirtilen türev ürünler hakkında işletmelere alanında uzman kişi ya da kişilerce 
eğitim verilmesi gerekmektedir.  

İşletmelerin döviz kuru belirsizliklerine karşı tahmin yürütebilmeleri açısından teknik çalışmalar yapabilmeleri 
için bu alanda faaliyet gösteren danışman firmalar tarafından bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.  

İşletmelerin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göstergelerinin iyi veya kötü olduğuna bakılmaksızın 
döviz kuru riskini yönetmeleri gerekmektedir.  

Döviz kuru riskinin azaltılması için ülke ekonomisinde istikrarın sağlanması ve döviz kurlarının makul seviyelerde 
tutulması gerekmektedir. 
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Abstract: The aim of this research is to evaluate satisfaction of working conditions of women employee in rural areas of the 
Şanlıurfa, Turkey and explore the potential factors that contribute to it. The main material of this study comes from a 
sample of 183 women employee in Şanlıurfa who were chosen via a simple random sampling method. Sampling was 
conducted in 2015 at rural areas. The participants were interviewed face to face by questionnaires and local interviewers 
were used in order to maximize the reliability of the results. The Kruskal-Wallis test was used for analysis at SPSS based on 
pre-selected factors which are gender-based wage and its sufficiency level, discrimination in pay for women workers, the 
security of working conditions for women workers, considerations and preferences about rural and urban living conditions 
and freedom to spend money earned. The results indicate that 22% of the participant satisfied, 46% unsatisfied and 32% 
considered as a destiny being an agricultural worker. The ratio of finding working conditions safely is 19% and 77% of the 
participant stated that gender is effective in wages at rural and 4% of the participant stated that wages of women employee 
in agriculture are sufficient. The preference living in rural areas is 19%, whereas in urban areas is 77%. The rate of those 
who have the freedom to spend their earned money is 6%. The explanatory affecting factors, such as age, marital status, 
educational level, household numbers and source of income were affective on these outcomes. This study is one of the first 
of its type in Şanlıurfa, Turkey. Therefore, the results could be helpful for decision and policy makers to rural development 
and strategies on women employee that can be simply called as disadvantaged group. 

Keywords: Women employee, rural workers, working satisfaction, rural life, Şanlıurfa-Turkey. 

1. Introduction 

It is possible to define a rural area as a non-urban area (Çevik and Tekinel, 1998). The concept of rural means 
the areas where agricultural production contributes to the local economy and population density is low. This 
concept is based on the role of agriculture as a basic means of subsistence and low population density (Kayıkçı, 
2009). The rural area is a place where sociological, economic, cultural and political criteria are used together. It 
can also be defined as economic structure is largely based on agricultural activities, social relations in the 
traditional structure, population density and developmental level are generally low as compared to developed 
areas. 

In Turkey, between 1927 and 1950, the share of the rural population almost remained constant at around 75% 
of the total population. Since the 1950s, rural-to-urban migration has intensified and the rural population 
within the total population has begun to decline relatively and it is decreased to 34.9% in 1997 (Dinler, 1997). 
After this process migration to urban areas continues. According to the statistics of the Turkish Statistical 
Institute (TUİK), in 2012 the rural population is declined to 22.7%. In 2013 and 2014, the population ratio of the 
rural area is estimated to be approximately 8% (TUİK, 2015). The change figures until 2012 are expected values 
and the ratio of rural population calculated in 2013 and 2014 is misleading. Because the new metropolitan 
municipalities have been established with the law numbered 6360 (Anonymous, 2015) adopted in late 2012, 
many areas with rural characteristics have acquired urban status. This has caused a seemingly serious decline in 
the proportion of the rural population in 2013 and beyond, which does not reflect reality. 
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Due to the inadequacy of the personnel that emerged in urban areas with industrialization, mostly rural men 
went to the urban for job opportunities. The remaining women have had to undertake the agricultural activities 
that have been vacated by men, either in their own territory, or in more work in their horticulture, and as labor 
migrant workers. Rural women in Turkey; work at home, in fields, barns, workshops per day doing various jobs 
in the market and has been working for 16 hours. These working hours show little change for women, even 
though they vary greatly for men according to seasons and regions (Arıkan, 1988). Women living in rural areas 
are also working as "unpaid family workers" in their own agricultural enterprises, as they are also responsible 
for all household affairs and children's care. The work done by women in the enterprise varies depending on 
the breadth of the enterprise and the agricultural activities, crop and livestock production. Rural women are 
adopting and fulfilling housework as a natural duty. In addition to housework, rural women conduct some of 
the agricultural activities they can do in the enterprise, such as barn keeping, animal care and milking (Soysal, 
1998). In rural areas, men have a say in decision-making within the family and the outside. Therefore, women 
have a great deal of dependence on their fathers, then their husbands and then their sons (Arıkan, 1988). 
According to inter-regional survey results, poverty, low literacy rates and fatalism among rural women in the 
Eastern and Southeastern Anatolian Regions have been extensively identified (Türkdoğan, 2013). In Turkey, 
women have been granted rights before many countries. By legally granting this right to women, the presence 
of women in the social structure can be strengthened and the gender structure can be expected to change in 
favor of the woman (Hemmasi and Prorok, 2002). However, this right gained from the legal point of view did 
not show much effect in the rural areas. Gradually, from urban to rural, the effect of the customs, traditions 
and beliefs are more effective on social life and it is felt much more stronger than the rule of law. 

In Şanlıurfa, in general terms, it preserves its weight of traditional, social and cultural structure. In rural areas, 
this tradition still continues to be affected in social life, in a decreasing proportions, but still affective (Gökçe, 
2007). These structures and concepts are effective in the social structure and can significantly affect many 
innovations and social change processes in the society (Türkdoğan, 2009). This can create pressure on rural 
women. The woman feels this pressure in terms of social life relations, business life and income-generating 
activities. Along with the change in the economic structure in Turkey, changes in the social structure have also 
started to take place. However, the pace of these changes is different in urban and rural areas. This change is 
less in rural areas, due to many reasons. It cannot be said that women have found enough  value they deserve 
in rural society. In this study, it was aimed to determine the satisfaction of women working in agriculture in 
rural areas and the factors affecting them in Şanlıurfa. 

2. Materials and Methods 

The main material of this study comes from a sample of 183 women employee in Şanlıurfa who were chosen 
via a simple random sampling method. Sampling was conducted in 2015 at rural areas. The participants were 
interviewed face to face by questionnaires and local interviewers were used in order to maximize the reliability 
of the results. The Cronbach's alpha coefficient is used for reliability of statistics and if its high, the scale of 
substances is said to be consistent with each other (Alpar, 2013). If the value is exceeding 0.6, that is, indicating 
internally consistent scales, it means that all items incorporated in the scale are measuring the same underlying 
construct (Tavsancil, 2002; Vermier and Verbeke, 2006). The Cronbach's alpha coefficient is measured as 0.63 
and the significance level of intraclass correlation coefficient is measured as p<1% that shows the results are 
reliable. The Kruskal-Wallis test was used for analysis at SPSS based on pre-selected factors which are gender-
based wage and its sufficiency level, discrimination in pay for women workers, the security of working 
conditions for women workers, considerations and preferences about rural and urban living conditions and 
freedom to spend money earned. The Kruskal-Wallis test is a nonparametric alternative to one-way analysis of 
variance between groups. This analysis provides a comparison with a continuously variable for three or more 
groups. The mean rank values are converted to ordered form and the sequential averages are compared for 
each group. This is a cross-group analysis, so different individuals should be in each of the different groups and 
indicates that at least one sample stochastically dominates another sample (Kruskal and Wallis, 1952; Spurrier, 
2003; Kalayci, 2014). 

3. Results and Discussions 

The biggest limitation of this study is that women are the subject of the research at rural areas due to the 
patriarchal family structure.  Questionnaire with single girls and girls with young age are often not welcomed 
and allowed to join survey by the families. This is mostly true for the widows, too. The survey was done by 
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13.7% singles, 83.1% married and 3.3% with widowed. No divorced woman was met during the survey at rural 
areas. These are the major constraints of the study and therefore the average age of the participants were 
calculated as 35.7 years that was bigger than expected. The average household number was 7.2 persons. The 
average number of households in the Şanlıurfa and Harran plain was found to be almost the same by some 
studies, too (Aydogdu et al. 2015; Aydogdu, 2016a, 2016b; Aydogdu and Bilgic, 2016; Aydogdu and Yenigun, 
2016a, 2016b). Since planned parenthood is "unknown" in rural areas, most women bear a great many 
children, 8-10 or more (Houdeqbe, 1985). The 44.3% of women are unpaid family workers. While 38.3% of the 
women work in crop production, 48.6% of them work in both crop and livestock production. The rate of those 
without any social security is 66.7%. While 35% of women do not know the meaning of social security, 10.4% of 
them perceive it as a state protection. While 59.6% of the women perceived themselves adequately on the 
subjects related to the food, the rate of self-sufficiency on the health was 31.7%. Family budget and monetary 
expenditures are made and planned by 59% of husbands. In rural areas, 25.7% of women working in agriculture 
stated that they were self sufficient about agricultural activities and 46.5% of them stated that they needed 
information in every subject. While 67.8% of the women employees wanted to have courses in the villages by 
the state organizations, 18.6%, who are mostly young ones, is regarded TV and radio programs as information 
sources. On the other hand, 13.6%, mostly elderly ones prefer to get information from familiar and reliable 
people. The descriptive statistics of the study is given at Table 1.  

Table 1. Descriptive statistics of the study.  

 Factors The participant (Women employee) Mean Std. 
Deviation 

Age If the age is between 18-29 then 1, between 30-39 is 2, between 
40-49 is 3, 50 and over is 4 

2,17 1,089 

Marital If the participant is single 1, married 2, widowed 3 1,90 0,399 

Household If the household number is between 1-4 then 1, between 5-9 is 2, 
10 and more is 3 

2,04 0,533 

Education If not literate 1, literate 2, primary school graduates 3, secondary 
school graduates 4, high school graduates 5 

2,32 1,157 

Income If the source of income is money given by the husband or father is 
1 (Gr.1), paid agricultural worker is 2 (Gr.2), working in their own 
business/self employee is 3 (Gr.3) 

1,35 0,512 

Food If self-sufficiency in food production and consumption is "No" 1, If 
"Yes" is 2  

1,60 0,492 

Health If self-sufficiency in health and hygiene conditions is "No" 1, If 
"Yes" is 2 

1,32 0,467 

Budget Who plans family budget: if woman is 1, husband is 2, family 
together is 3, father-in-law is 4 

2,16 0,659 

SGK If social security status is no, then 1, if yes 2, yes due to 
husband/father is 3, private security is 4 

1,69 1,019 

MSGK Meaning of social security: if do not know is 1, health, work and 
future security is 2, salary and pension rights is 3, The State 
Protection is 4 

1,97 0,940 

Branch Working area in agricultural activities: If crop production is 1, 
animal husbandry is 2, both of them is 3  

2,10 0,929 

Money The situation of getting the labor rights: If unpaid family worker is 
1, paid/casual employee is 2, self employee is 3 

1,61 0,582 

Knowledge Issues that need information on agricultural areas: If crop 
production is 1, animal husbandry is 2, in every respects is 3, I have 
enough information is 4 

2,82 0,992 

Sknowledge How they prefer to receive the information they need: With the 
courses organized by the agricultural organization in the village is 
1, from TV and radio programs is 2, from someone I know, familiar 
and trusty one is 3 
 
 
 

1,46 0,724 
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Factor1 (F1) Gender is affective on the amount of wages in rural areas: No is 1, 
partially is 2, Yes is 3 

2,77 0,425 

Factor2 (F2) Discrimination is exist in pay for women workers at rural areas: No 
is 1, partially is 2, Yes is 3 

2,36 0,480 

Factor3 (F3) Working conditions are safe at rural areas: No is 1, partially is 2, 
Yes is 3 

2,16 0,447 

Factor4 (F4) Wages of women working in agriculture are sufficient at rural: No 
is 1, partially is 2, Yes is 3 

1,56 0,579 

Factor5 (F5) Life in the rural is better than in the urban: No is 1, partially is 2, 
Yes is 3 

1,63 0,780 

Factor6 (F6) Women in the urban are luckier than the one in the rural: No is 1, 
partially is 2, Yes is 3 

2,77 0,422 

Factor7 (F7) Having freedom to spend her earned money: No is 1, partially is 2, 
Yes is 3 

1,51 0,610 

 

The participants' mean rank test values of the pre-selected factors used in determining the satisfaction of 
working conditions of women employee based on groups and variables are given in Table 2 and chi-square test 
results are given in Table 3 by Kruskal-Wallis.  

Table 2. The mean rank results of the pre-selected factors on the satisfaction of the employees 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Variables Sub-groups Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean Rank 

Age 18-29 103,50 113,32 70,97 48,36 54,79 111,65 119,88 
30-39 100,73 99,93 83,67 97,41 82,80 91,72 74,50 
40-49 64,70 65,60 112,90 129,33 129,57 62,17 75,34 

50 and over 69,44 69,67 123,39 131,07 138,72 92,67 77,41 

Marital 
Status 

Single 113,50 118,06 68,62 44,50 51,50 113,00 132,58 
Married 87,62 89,00 96,42 98,23 97,32 87,72 84,45 

Widowed 113,50 59,50 77,50 132,00 126,00 113,00 114,25 

Number of 
Household 

1-4 113,50 96,93 70,77 56,43 61,66 113,00 112,91 
5-9 96,74 96,52 83,35 91,01 88,08 92,74 94,71 

10 and more 55,55 68,65 145,35 122,42 131,35 73,35 64,83 

Education 
Level 

Not literate 64,48 64,40 115,43 132,40 129,94 75,42 80,37 
Literate 91,06 90,58 90,86 100,77 102,84 92,28 79,71 

Primary school 113,50 125,84 78,59 51,06 58,95 103,85 104,18 
Secondary school 113,50 108,52 77,50 63,25 51,50 103,20 120,82 

High school 113,50 59,50 40,50 44,50 51,50 113,00 93,50 

Income Gr.1 81,25 85,00 94,90 107,14 103,32 89,00 72,35 
Gr.2 113,50 108,41 86,66 58,08 66,44 97,22 128,88 
Gr.3 113,50 59,50 77,50 132,00 126,00 113,00 178,00 

 

There are statistically significant differences existing among age sub-groups (p<0.05) for all pre-selected factors 
based on results at Table 3. These significant differences are arise due to the participants at between 40-49 
years old age group for effectiveness of gender on the amount of wages at rural (F1) and existing of 
discrimination in pay for women workers (F2) among the groups in a negative way. It means this age group 
believes that gender-based wage and less payment amount to women employee is a normal case according to 
the mean ranks values in Table 2. On the other hand, this age group is also decisive about the safety of the 
working conditions (F3) and founds working conditions safer as compared to the other groups, too. The sub 
group between 30-39 years old considers more positively about sufficiency of wages (F4) and livelihood 
conditions of rural life (F5) and this group followed by the 40-49 year olds for both factors. The F6 that is 
women in the urban are luckier than the one in the rural supported mostly by the youngest group who are 
between 18-29 years old and followed by the oldest group who are 50 and more in a positive way. The most 
negative approach came from the age group between 40-49 years old group who believe that rural livelihood  
safer in the urban. In this regards, the results are consistent itself. The youngest group have more freedom to 
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spend her earned money (F7) as compared to the others who are mostly singles and followed by the oldest 
group who are widowed. 

Table 3. The Chi-square test results of the participants' based on variables 

Variables Tests F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Age Chi-Square 54,178 40,691 53,758 107,057 97,907 44,561 38,713 
df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 

Marital 
Status 

Chi-Square 11,401 12,804 12,129 32,802 23,171 11,057 24,261 
df 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. 0,003a 0,002a 0,002a 0,000a 0,000a 0,004a 0,000a 

Number of 
Household 

Chi-Square 35,001 10,149 71,244 25,414 30,477 13,576 15,032 
df 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. 0,000a 0,006a 0,000a 0,000a 0,000a 0,001a 0,001a 

Education 
Level 

Chi-Square 50,658 53,182 40,536 90,866 82,623 18,253 20,577 
df 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 0,000a 0,001a 0,000a 

Income Chi-Square 27,950 12,840 2,245 45,395 25,273 2,690 68,070 
df 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. 0,000a 0,002a 0,325 0,000a 0,000a 0,261 0,000a 
a indicates the degree of statistical significance of p<0.05 

There are statistically significant differences existing among marital sub-groups (p<0.05) for all pre-selected 
factors based on results at Table 3. These significant differences are arise due to the participants who are 
married for factor 1 in a negative way. It means married ones consider that gender is not affective at wages in 
other words, it is normal to be paid based on gender. And all sub group of marital status almost have same 
considerations towards discrimination in payment (F2) and the highest mean rank value is appeared at single 
ones. The married ones find working conditions safer (F3) than the other groups and this outcome is consistent 
with age variable, too. The least participation to this factor came from the single ones among the sub groups. 
The sufficiency of wages (F4) were found to be low at single level and satisfaction level is continued to increase 
in other groups. This result is almost same as for preferences at rural regarding to livelihood conditions (F5), 
too. The preferences to live in rural areas were found the lowest level at singles and the highest at widowed. 
These outcomes are consistent with age variable and expectations before survey was done, too. The F6 that is 
women in the urban are luckier than the one in the rural supported by the singles and the widowed ones. The 
negative approach came from the married ones who believe that rural livelihood more safer the urban and 
outcomes are consistent internally and with age variable, too. The single group have more freedom to spend 
her earned money (F7) as compared to the others and followed by the widowed group. Those who are married 
have the least freedom to spend the money they earn. 

There are statistically significant differences existing among household sub-groups (p<0.05) for all pre-selected 
factors based on results at Table 3. These significant differences are arise due to the all sub groups for factor 1. 
This factor has a negative correlation between the number of households and the mean rank values. When the 
number of households is lower, the mean rank values are higher and vice versa is true, too. The significant 
differences came from the participants who have 10 and more households member for factor 2, factor 3 and 
factor 4 and factor 5 among the sub-groups. Having a greater number of households, creating a labor force in 
rural population, but also needed to ensure livelihoods in rural areas that means need to work, too. In these 
regards, the results are consistent. The participants who have less household numbers as compared to the 
other sub-groups, consider that women are more luckier than in urban ones (F6) and have more freedom to 
spent their earned money (F7). There is an inverse relationship between the number of households and 
participation in these factors. Those with low household numbers are more likely to participate in these 
factors. 

There are statistically significant differences existing among education level sub-groups (p<0.05) for all pre-
selected factors based on results at Table 3. Among participants in this research, there are no university 
graduate women working in agriculture at rural. These significant differences are arise mainly due to the not 
literate and literate ones for factor 1. It was also interesting that the mean rank values are same for the rest of 
sub-groups for this factor which are dealing with the quality of education at rural that is known as poor. The 
differences arise from not literate until primary school graduates upward in a positive way for considerations 
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about existing of inequality at payment of wages (F2) and then downward to the end of sub-groups in a 
negative way. This downward results were unexpected, especially for high school graduates. As the level of 
education increases, the rate of finding safe working conditions decreases (F3), sufficiency of women wages 
(F4) and livelihood considerations at rural areas (F5). The distributions of mean rank values have internal 
consistency and these results are expected before. There is a negative relationship between the education level 
and the rates of finding women who live in urban are more luckier (F6). As the level of education increases, the 
rate of women who are living in urban areas considers more luckily and vice versa is true, too. There is a linear 
relationship between the freedom of spending money (F7) and the education level, up to the high school 
graduates. The result from high school graduates was unexpected one and the rest of results were expected 
and consistent.  

There are statistically significant differences existing among source of income sub-groups (p<0.05) for factors of  
F1, F2, F4, F5 and F7 based on results at Table 3. These significant differences are arise due to the participants 
whose source of income is the money given by the husband or father that is Gr. 1, for factor 1. The significant 
differences come from of those who believe that discrimination in wage payments (F2) is due to wage-paid 
agricultural workers that is Gr.2, as its expected. The significant differences arise from Gr. 2 which is wage-paid 
agricultural employee for sufficiency of wages for workers (F4) and livelihood considerations about rural life 
(F5) in a negative way. Those involved in this group are those who are directly affected by these factors 
because they are paid employees. In these regards, the results are consistent and expected before survey. The 
participation to factor 7 was fully logical and acceptable among the sub-groups of  income variable. The least 
participation is come from Gr.1 for having freedom to spend earned money (F7), that is understandable and 
acceptable due to having source of money from husband or father. Whereas, the most participation  comes 
from the self-employees who have ability to earn her own money.    

4. Conclusion 

Living in rural areas has its advantages and disadvantages such as life is simple and natural whereas many 
facilities are not easily available, too. Being a woman is hard due to having many responsibilities all over the 
world but it is even more difficult in the rural areas. The manifold disadvantages and discrimination which 
continue to plague rural women in many parts of the world was an issue voiced by many speakers as the Third 
Committee  which is Social, Humanitarian and Cultural at 2007 in UN. The education, equal conditions and 
encouragement were stated as important keys to promoting women's rights and public policies (Anonymous, 
2007). Government and NGOs can play role to educate rural women about their basic rights (Khoso et al. 2011). 
Field survey is needed to be able to do this, to ensure that correct and feasible policies can be made by the 
decision makers.  

In this study, the views towards working conditions, satisfactions and expectations of rural women are 
determined. The results indicated that young ones are more unsatisfied with rural working conditions as 
opposed to the older ones. The 71.6% of the participants stated that working conditions are hard at rural and 
there is no chance to work in another job, because there are no job opportunities. On the other hand, 28.4% 
stated that it was fate and did not complain. The 100% of the women stated that education and training are 
important at rural for women for livelihood conditions and they want to be more educated than their current 
situation. All participants indicated that mobile health and education services are needed in rural areas. These 
results indicate that education needs to exist in rural areas. The 56.3% of the participants stated that the 
children of rural women employees were affected in the negative direction and could not pay enough 
attention. The 36.1% of them wants to work in a job with social security and 43.7% stated that they do not 
want to have a marriage for being a rural agricultural worker and if possible they choose a husband who is a 
non-agricultural worker. The outcome of this research could be used a tool for formations of rural women 
policies by decision makers.  
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Özet: Kosova’nın Osmanlı imparatorluğundan ayrılmasıyla Sırplar ve Arnavutlar Kosova’nın kendilerine ait olduğunu iddia 
etmişlerdir. Kosova, Sırplar için bir kader sorunu (28 Haziran 1389 Kosova Savaşı) olup, ona tarihsel bir önem 
atfedilmektedir. Bir bakıma, Sırp ulusal kimliği Kosova ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, Sırplar Yugoslavya’nın dağılmasının 
ardından Kosova’yı Sırbistan’ın bir parçası olarak görmüştürler. Arnavutluk için ise Kosova modern Arnavutluk milliyetçiliği 
olan Prizren Birliği’nin doğduğu yerdir ve tarihsel olarak Arnavutlara ait olduğu iddia edilmektedir. Almanya için ise genelde 
Balkanların tarihsel bir önemi vardır ve bu önem Almanya tarafından “ulusal çıkarlar” adı altında formüle edilmektedir. 
Almanya, Güneydoğu Avrupa ve Kosova konusunda somut politikalar geliştirerek bölgenin istikrarında “Büyük Güç” olarak 
oyun kurucu rolü oynamak istemektedir.  Dolayısıyla Balkanlardaki herhangi bir istikrarsızlık uluslararası düzenin yapısında 
erozyona yol açacağı gibi, sosyal ve ekonomik olarak Almanya’yı da etkileyebilecektir. 

Bu bildiride metodolojik olarak karşılaştırmalı bir yöntem izlenmiştir. Sırbistan, Arnavutluk ve Almanya’nın Balkan 
politikaları, Yugoslavya’nın parçalanması sonucunda ortaya çıkan Kosova sorunu çerçevesinde tarihsel olarak analiz edilerek 
tartışılmaktadır. Bu bildiri, Balkanların etnik/dini kimlikler, ulusal çıkarlar ve dışsal müdahalelerle şekillendiği iddiasını 
taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Sırbistan, Arnavutluk, Almanya, Kosova Sorunu 

The Approaches of Serbia, Albania and Germany to the Kosovo Issue 

Abstract: By the Kosovo’s secession from the Ottoman Empire, Serbs and Albanians have claimed that Kosovo belongs to 
them. Since Kosovo was a survival issue for Serbs (28 June 1389, Battle of Kosovo), they have attributed an historical 
significance to it. In a way, Serbian national identity is associated with Kosovo. Thus, after the dismemberment of 
Yugoslavia, Serbs have seen Kosovo as a part of Serbia. For Albania, Kosovo is the birthplace of Prizren Union representing 
the modern Albanian nationalism, and historically Albanians have alleged that Kosovo belongs to them. For Germany, 
Balkans has a historical importance in general and this importance is formulated under the name of “National Interests”. 
Germany, as a “Great Power” for the stability of the region, is willing to play a playmaker role by developing concrete 
policies about Southeast Europe and Kosovo. Any instability in the Balkans may cause erosion on the structure of the 
international order and this may also affect Germany as socially and economically. 

Methodologically, a comparative method was followed in this paper. Balkan policies of Serbia, Albania and Germany were 
historically analyzed and discussed within the framework of the Kosovo issue as a result of the dismemberment of 
Yugoslavia. This paper has claimed that Balkans was shaped by ethnic/religious identities, national interests and external 
intervention. 

Keywords: Balkans, Serbia, Albania, Germany, Kosovo Issue. 

1. Giriş   

Kosova, 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih itibariyle de yaşlı Avrupa kıtasının en genç üyesi 
oldu. Sırbistan’a bağlı bir bölge olan ve çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu bu ülke, tarihsel hayali olan 
bağımsızlığını kanlı bir ayrılma olan Yugoslavya’nın dağılması sonrasında elde etti. Yaklaşık iki milyon nüfusa 
sahip olan devlet kısa sürde bir çok Avrupalı ülkesi ve ABD tarafından tanındı. Tek taraflı bağımsızlık ilanı 
maalesef Birleşmiş Milletlerin sağladığı meşruiyetten yoksundur. Dolaysıyla uluslararası hukuk açısından BM’nin 
tanıması gerekmektedir. Yeni devletin kurulması hasebiyle yüzlerce yıllık eski çatışmaların son bulduğunu 
düşünme hususuna şüpheyle yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü Sırplar Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 
Kosova’yı Sırbistan’ın bir parçası olarak görmüşlerdir. Arnavutluk için Kosova, modern Arnavutluk milliyetçiliği 
olan Prizren Birliği’nin doğduğu yerdir ve tarihsel olarak bu bölgenin Arnavutlara ait olduğu iddia edilmektedir. 
Almanya için ise genelde Balkanların tarihsel bir önemi vardır ve bu önem Almanya tarafından “ulusal çıkarlar” 
adı altında formüle edilmektedir. Almanya, Güneydoğu Avrupa ve Kosova konusunda somut politikalar 
geliştirerek bölgenin istikrarında “Büyük Güç” olarak oyun kurucu rolü oynamak istemektedir. Balkanlardaki 
herhangi bir istikrarsızlık uluslararası düzenin yapısında erozyona yol açacağı gibi, sosyal ve ekonomik olarak 
Almanya’yı da etkileyebilecektir.  
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2. Tarihsel Gelişmeler 

1912/13 Balkan Savaşı sırasında Kosova’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasıyla Kosova Sırplar ve 
Arnavutlar arasında çatışma konusu olmuştur. İkisi de halkların tarihi, politik ve hukuksal iddialarla eyalet 
üzerinde hak talep etmektedirler (Malcolm 1999). Kosovalılar kendi kadrini tayin hakkı prensibi kapsamında 
bağımsız devlet talep ederken; Sırbistan da Kosova eyaletinin mevcut durumun korunması ve kendi sınırlarının 
tamamlayıcı bir parçası olarak kabul etmektedir. Aslında bu problemlerin arkasında sosyo-ekonomik, 
demografik ve kültürel çatışmalar yatmaktadır. Sorunların çözümünde kimin haklı olduğu ikinci derecede 
kalmaktadır. Taraflar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için gerekli her şeyi araçsallaştırarak amaçlarına 
ulaşmayı düşünmekte bunun yanında diğerinin meşru çıkarlarını inkâr etmektedir. 

Kosova’ya Sırbistan’da tarihsel açıdan büyük önem atfedilmektedir. Ortaçağdan beri Sırbistan ulusal kimliği 
Kosova ile ilişkilendirilmiş ve Sırp krallığı bu kimlik oluşumunda sosyal, politik ve dinsel olarak merkezi bir rol 
oynamıştır. Osmanlı imparatorluğu ile Sırplar arasında yapılan 1389 Kosova savaşında Osmanlı Ordusuna karşı 
kaybeden Sırp krallığı için sonun başlangıcı olmuştur. Çünkü Sırp-Ortodoks patrikliğinin kurulduğu yer olan İpekli 
(Pec) Osmanlı imparatorluğuna geçerek ruhani ve kültürel olarak bağımsızlığını sürdüremediği gibi Ortodoks 
Hristiyanlık ve Sırp milliyetçiliği de birbirini besleyememiştir. Ayrıca birçok Sırp tarafından Kosova’ya Kudüs 
kutsiyeti atfedilmekte ve günün birinde Kosova’nın büyük Arnavutluk sınırları içerisinde kalmasından tedirginlik 
duyulmaktadır. 

Arnavutluk açısında Kosova ise tarihsel Arnavutluk milliyetçiliğinin anayurdu olarak görülmektedir. 1878 yılında 
modern Arnavutluk milliyetçiliği olan Prizren Birliği Hareketi Kosova’da doğmuştur. 1912/13 yılında Avrupalı 
büyük güçlerin desteğiyle Arnavutluk devleti kurulduğunda Kosova bu yeni devletin sınırları içine dahil 
edilmemiştir. Arnavutluk nüfusunun yarıya yakın bölümü komşu devlette azınlık konumuna düşmüştür. Bu 
durum Arnavutlar için bu haksızlığı giderme bakımından bir motivasyon kaynağı olmuş ve Arnavutları yeniden 
bir devlet çatısı altında birleştirmiş ve mücadelelerini sürdürmüşlerdir (Batt, 2008). Kosova’nın 1912/13 yılında 
Sırbistan’a yani Yugoslavya’nın hâkimiyetine girmesi Arnavutların hafızasında iyi bir anı olarak yer etmemiştir. 
Yugoslavya ordusu fırsat buldukça bağımsızlık yanlısı Arnavut kuvvetlerine ve sivil halka şiddet uygulamaktan 
geri kalmamıştır. Yugoslavya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında zayıflaması ve gücünü kaybetmesiyle 1941-1944 
yılları arasında Kosova, İtalyan ve Almanların hamiliğinde Büyük Arnavutluk adı altında birleşti. Kosova bölgesi 
dolaysıyla Güney Avrupa, Almanya için 19. yüzyılda önem kazanmaya başlamıştır. Bu önemin nedenleri ise 
ekonomik çıkarlar tarafından şekillenmektedir. Bu durum İkinci Dünya Savaşından önce ve sonrasında aynı 
çerçevede devam etmiştir. Kosova, Almanya için bir Arnavut ülkesi olarak herhangi bir şekilde konu edilmemiş 
kategorik olarak Sırbistan’ın bir parçası ve Sırpların iç işleri olarak görülmüştür. Ancak jeostratejik önem 
bakımından Almanların Balkanlardaki gelişmelere kayıtsız kalması söz konusu olmamıştır (Keiser, Krause 1996: 
188). Kimi yazarlar tarafından da Balkanlar Almanya’nın arka bahçesi olarak görülmektedir (Thörner, 2000). 
Güney Doğu Avrupa ekonomik bölgesi azgelişmiş ekonomisiyle Almanya’nın endüstri hammaddesi ve tarım 
ürünlerini temin ettiği yer olmuştur. Buna karşılık endüstri ürünlerini de bu pazarlara satmıştır. Ayrıca 
Almanya’nın Ortadoğu’ya karayolu bağlantısı olarak Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan önemli olarak 
görülmüştür. Alman yayılmacılığının sebepleri arasında Güneydoğu Avrupa’nın coğrafi olarak Avrupa, Asya ve 
Afrika’nın kesişme noktasında bulunması, bölgede bulunan yoğun Alman azınlık sayesinde Alman dili ve 
kültürünün bölgede gelişme imkânı bulması, bölge ülkelerinin ekonomik geri kalmışlıkları sebebiyle endüstri 
ülkelerine bağlı olması bu nedenler arasında sayılabilir. (Thörner, 2000: 274). Birinci Dünya Savaşı sonunda 
varılan barış antlaşması ile Almanya’nın Balkanlardaki hâkimiyeti sona erdirilmiştir. Ancak Almanya’nın bölgeye 
ilgisi hiç azalmamıştır. Hitler döneminde bölgenin toplam hammadde ihracatının %60 ile %70’i Almanya’ya 
yapılmıştır. Bu sayede bağımlılık Hitler döneminde de devam etmiştir. Ancak 1945 yılından sonra Kosova, 
Almanya için önem açısından öncelikli olmaktan çıkmıştır (Kaiser / Krause, 175). Ancak bu defa da Almanya’ya 
misafir işçi olarak Balkanlardan gelen işçilerin çalışmaya başlaması yine Almanya’nın Balkanlarla ilişkilerinin 
yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiştir.  Yugoslavya’nın 1957 yılında Doğu Almanya’yı tanımasıyla Batı 
Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmesine rağmen; ekonomik, kültürel, konsolosluk işleri ve ekonomik 
ilişkiler bundan etkilenmemiştir ( Bockheim, 1992: 557) 1970’li ve 80’li yıllarda Almanya Rusya’dan sonra 
Yugoslavya’nın ikinci önemli ticaret ortağıydı (Gumpel, 1985:238). Almanya hem ülkesinde barındırdığı Yugoslav 
misafir işçilerin kazandıkları parayı ülkelerine göndermeleri hem de yoğun ticaret hacmiyle Yugoslavya’nın 
ekonomik istikrarına katkıda bulunmuştur. Ancak 1980’li yılların başında Yugoslavya ekonomik ve toplumsal kriz 
sarmalının içine düşmüştür. Bunun başlıca nedeni birinci olarak yüksek enflasyon, dış borçlar ve işsizlik 
temelinde ağır ekonomik krizlerin ortaya çıkmasıdır (Altmann, Schrettl, 1983: 275). İkinci neden ise yapay olarak 
oluşturulan çok uluslu devletin birleştirici lideri olan Başkan Tito’nun ölümü ile Sırpların, Hırvatların ve 
Slovenlerin milliyetçi taleplerinin ortaya çıkmasıdır. Üçüncüsü de Kosova’dır. Yani Sırpların Kosova’da hak iddia 
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etmeleri ve saldırgan tutumları sonucunda çatışmaların ortaya çıkmasıdır. Burada ekonomik ve etnik konular 
önemli rol oynamaktadır (Höpken, 1982:8-9). 

Çoğunluğunu Ortodoks Sırpların ve Müslüman Arnavutların oluşturduğu toplum, birlikte yaşam açsısından 
barışçıl bir ortamı sağlayamamıştır. Her ikisi de farklı dilleri konuşmakta olup, tarihsel/kültürel nedenlerle 
birbirilerine yabancı kalmışlardır. Yugoslavya’yı meydana getiren ulusların içerisinde bu ikisinin dışında bu kadar 
derin bir nefret ve yok sayma diğer milletler arasında meydana gelmemiştir. İki millet arasında toplumsal 
birliktelik hatta evlilik yok denecek kadar azdır (Pantic, 1991:168-186). 

Ekonomik ve sosyal faktörler de çatışmaların çıkmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Kosova, tipik gelişmekte 
olan ülkelerin özelliklerini taşımaktaydı. Savaş öncesinde binde 23,1 doğum oranıyla Avrupa’nın en yüksek 
seviyesine sahipti. Birçok Sırp bunu bir tehlike olarak algılamış ve bir süre sonra Kosova’nın ve kendilerinin 
Arnavutlar tarafından demografik olarak çevreleneceklerini düşünmüşlerdir. 1948 ile 1991 tarihleri arasında 
Arnavutların nüfusu Kosova’da %68’den % 81’e çıkarken, Sırpların nüfusu %24’den %10’a gerilemiştir. Ancak bu 
gerilemenin nedeni yalnızca doğum oranındaki gerileme değil aynı zamanda ekonomik güdülere dayanan 
göçtür. Birçok Sırp Yugoslavya’nın zengin bölgelerine göçerek yaşam düzeylerini yükseltmek istemişlerdir. 
Bunun yanında kimileri de ayrımcılıktan ve kötü muameleden şikâyet etmişlerdir (Dragovic-Soso, 2002:115-
126). Bu gelişmeler Sırplarda kutsal addettikleri Kosova’yı başka bir deyişle Ulusal Kudüs’ü kaybedecekleri 
algısını güçlendirmiştir. 1990’lı yıllarda Kosova’da Arnavutların Sırplara göre nüfus oranı sayılarla ifade 
edildiğinde 9’a 1’dir. Buna karşılık doğum oranı 16’ya 1’dir (International Crisis Group, 1998:6). Yugoslavya 
Federasyonu federal yapı içerisindekilere önemli haklar sağlarken, Kosova bu federal sistem içerisinde otonom 
bir yapıya sahipti ve Kosovalıların diğerleri gibi geniş hak ve yetkileri yoktu. 1981 yılında Tito’nun ölmesiyle kanlı 
çatışmalar meydana gelmiş ve Kosovalılarda diğer cumhuriyetler gibi bağımsızlıklarını ve eşit haklarını talep 
etmişlerdir. Ancak Sırp lider Miloseviç güçlü bir merkeziyetçiliği önceleyerek bağımsızlık taleplerini dikkate 
almamıştır. 1989 yılında Kosova savaşının 600. yıl dönümünde Sırplara yapılan katliamı hatırlatarak geçmişteki 
büyük ulusun geri dönüşü hususunda yemin etmişti. Sırp parlamentosu, Mart 1989 yılında Kosova’nın otonom 
özelliğini kaldırarak daha merkeziyetçi politika uyguladı. Arnavutlar ise bunu bir savaş ilanı olarak yorumladılar. 

3. Şiddetin Yükselişi 

1990’da Yugoslavya’nın dağılma sürecine girmesiyle, Kosovalılarda kendi bağımsızlıklarını ilan etmenin zamanı 
geldiği inancı oluşmaya başladı. Haziran 1990 yılında Kosova, Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiğini 
açıkladı. Bunun üzerine aynı yıl içerisinde ülkede düzenlenen referandumla Kosovalılar egemen ve bağımsız 
Kosova’yı oyladılar. Bununla birlikte paralel bir devlet düzeni oluşturarak devlet başkanlığı, gölge hükumet, okul 
ve sağlık sistemi ve maliye örgütlerini kurdular. Arnavut çocukları okullarda artık Sırpça öğrenmiyorlardı. 
Milliyetçi Kosovalılar da Sırp muhalefetle hiçbir diyalog geliştirmedi. İki toplum arasında diyalog talep edenler 
de vatan haini ilan edilerek, toplum kamplara ayrıştırıldı. Kosova’nın önde gelen partisi Kosova Demokratik 
Birliği politik amaç olarak ülkenin bağımsızlığının barışçıl yollardan sağlanacağını ilan etti. Ancak uluslararası 
toplum bu talebi desteklemedi. 1995 yılında Bosna savaşının sonucunda Bosna bağımsızlığını kazanırken barışçıl 
yollarla bağımsızlığını kazanmaya çalışan Kosova’nın durumu ile ilgili olarak hiçbir açıklama yapılmamış ve karar 
alınmamıştır. Bu da Kosovalılar arasında derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Ülkenin içindeki sertlik yanlıları 
kendilerinin haklı çıktıklarını düşünerek silahlı gruplar kurma yolunu seçtiler (Kut, 2005:191). Böylece Kosova 
Kurtuluş Ordusu (UÇK) meydana geldi. Sırp ordusu ve Bağımsızlık yanlısı Kosovalılar arasında silahlı mücadele de 
başlamış oldu. Ancak Sırpların asimetrik güç kullanması insani bir felaketin yaşanmasına neden olmuş, Ocak 
1999’da 45 Arnavut toplu olarak öldürülmüştür (Calic, 1999: 22-32). Bununla birlikte 800.000 kişi yer 
değiştirmiş, kitlesel ölümler meydana gelmiş ve evler bombalanarak yaşam alanları yok edilmiştir (United 
Nations General Assembly, 1995). Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 10 Haziran 1999’da 1244 sayılı kararıyla 
Kosova’da geçici bir yönetimin (UNMIK) kurulmasına karar verdi. Fransa’da yürütülen barış görüşmeleri 
sonuçsuz kalınca 24 Mart 1999 yılında NATO tarafından yürütülen Kosova Barış Gücü (KFOR) daha fazla insani 
felaketin yaşanmasını önlemek için Yugoslavya Federasyonu’nun askeri altyapıları ve endüstri bölgeleri 
bombalamıştır. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda Kosovanın bağımsızlığı ön görülmediği için Kosova 
sorununun geleceği yine belirsiz olarak kalmıştır (Calic, 2003:340-355). NATO’nun müdahalesinden sonra 
başlayan görüşmelerde Kosova için Sırbistan’ın tavrı “Otonomiden biraz fazlası fakat bağımsızlıktan biraz azı” 
yönünde olmuştur. Almanya Bosna-Hersek’ten ders çıkartarak aktif müdahale taraftarı olmuş ve ülkesinin toplu 
göç dalgası altında kalmasını istememiştir. Alman dışişleri bakanının önerisiyle Alman diplomatın yönetimin 
2007 yılında Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’dan meydana gelen Troyka arabuluculuk üstlenmiştir. Kurul 
tarafından sunulan önerilerin tartışılması ve yeni antlaşmalara varılması hususunda ülkelerin hareket etmeleri 
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sağlanamadığı için beklenen ilerleme sağlanamamıştır (Security Council, 2007). Batının teşvikiyle Kosova 
Parlamentosu 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlığın Birleşmiş Milletler desteği 
eksikti. Kosova’nın Bağımsızlığını Birçok Avrupa ülkesi ve ABD tanırken, Sırbistan’ın sert muhalefeti sonucunda 
Rusya ve Çin Kosova’yı tanımadılar. Yine AB ülkesi olan İspanya, Kıbrıs, Romanya ve Slovakya tanıma işlemini 
gerçekleştirmediler. Tanımama nedenleri arasında Bask Bölgesinde, Makedonya’da, Gürcistan’da, Abhazya ve 
Güney Osetya’da da benzeri ayrılıkçı hareketleri cesaretlendireceği korkusu bulunmaktadır (Kut, 2005). 

4. Sonuç 

Kosova, 1999 yılından itibaren kendi kurumlarını oluşturma yolunda önemli adımlar atmıştır. Ekim 2011 yılında 
yapılan ilk seçimlerden sonra Mart 2002 yılında Parlamento, Başkanlık ve lokal kurumları oluşturmuşlardır. 
Kosova demokratik ve hukuk prensiplerinin yüksek öneme sahip olduğu bir anayasa hazırlamış ve istikrarlı bir 
ülke olma niyetini beyan etmiştir. Bu gelişmelerin Arnavutlar açısından bir başarı olarak kabul edilmesi gerekir. 
Ancak Büyük Arnavutluk’un kurulmasının bölgedeki güç dengesi açısından mümkün olmadığı da görülmektedir. 

Sırbistan açısından Kosova’nın bağımsızlığı, kutsal Kudüs’ün kaybedilmesi olarak yorumlanmaması 
gerekmemektedir. Kaldı ki Sırbistan’ın önceliği Kosova’da yaşayan Sırpların ulusal demokratik haklarının 
anayasal olarak garanti altına alınması ve Kosova ile ilişkilerin dostane iyi komşuluk çerçevesinde sürdürülmesi 
olmalıdır. Sırplar tarafında Kosova halkına uygulanan etnik temizlik ve katliamların bir halkın başka bir halka 
beslediği tarihsel nefretin vardığı sonuç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Almanya açısından özelde Kosova genelde Güneydoğu Avrupa ekonomik olarak öncelikli olmuştur. Büyük güç 
olarak kendi çıkarlarının komşularında olduğu güdüsünü taşımıştır. Güneydoğu Avrupa Almanya’nın hammadde 
ve tarım ürünlerini elde ettiği aynı zamanda ürettiği endüstri ürünlerini sattığı Pazar işlevini görmüştür. Bu 
durum 1945 yılından sonra da nitelik olarak değişmemiştir. Ancak 1990 yılında itibaren bu politikanın nitelik 
olarak değiştiği görülmektedir. Geleneksel ekonomi temelli politika terk edilerek, politik temelli politika 
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu değişikliği Avrupa Birliğinin evrilmesi ile birlikte okumak gerekmektedir. Bu 
politika değişikliği genel olarak bölgenin istikrarının sağlanması olarak ifade edilmektedir. Ancak Almanya bölge 
ile ilişkilerini hem ülke düzeyinde hem de Avrupa Birliği politikası düzeyinde sürdürmektedir.  
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1. Giriş 

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde teknoloji ve yeniliğin dünyamızı ve yaşamımızı, bugünümüzü ve yarınımızı 
bu kadar etkili olarak belirlemediğini söylemek abartı olmayacaktır. Günümüz dünyasının şekillendiği düzlemin 
X ve Y koordinatları bağlamında “Bilgi Toplumu” ve ekonomisi olarak “Yeni Ekonomi”, koordinatlardan biri 
olurken “Küreselleşme” diğeri olmaktadır. Bu iki sürece entegrasyondaki başarınız günümüzde ve gelecekteki 
yerinizi, konumunuzu belirleyen en önemli faktördür. Başarısız entegrasyon durumunda bugünki Sahra altı 
Afrika örneğinde olduğu gibi yerinizde bile kalmanız mümkün değildir. Bu süreçte teknoloji, hem bilgi 
toplumunca üretilip üretenlere üstünlük sağlarken aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren başat iki 
faktörden birisi olarak fonksiyon görmektedir. Küreşelleşmenin diğer başat faktörü  ise neo-liberal 
kapitalizmdir. Bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren teknoloji; ekonomik, kültürel, siyasal alanlarda kısaca 
yaşamın her alanında, refah düzeyinizi, rekabet gücünüzü, büyümenizi, kalkınmanızı belirleyen bir değişken 
olarak ihmal edilmesi imkansız bir olgu/faktör olarak karşımızda durmaktadır.  İç içe geçmiş ve birbirini 
etkileyen, belirleyen ve aynı zamanda günümüz dünyasının üzerinde şekillendiği üçlü saç ayağı; “Bilgi Toplumu-
Teknoloji- Küreselleşme”dir. Geleceğimizi belirleyen bu üç dinamik irdelendiğinde, bilgiyi, teknolojiyi ve yeniliği 
sınırlı sayıdaki gelişmiş ülke üretmektedir. Aynı ülkeler küreselleşmeyide istedikleri yönde neo-emperyalist bir 
süreç olarak şekillendirmektedir. Sahip oldukları sermayenin rantını maksimize için dolaşımı 
serbestleştirilmiştir. ÇUŞ’ler dünyanın her yerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır. Teknoloji ve yenilikleri 
üreten  bu  şirketler  teknolojileriyle ürettikleri mallar için dünyanın her yerinin Pazar olmasını sağladılar. Özetle 
yatırımda, ticarette ve finansta oyunun kuralları, tam yol küreselleşme olarak konulmuştur. Bugünki dünyayı ve 
geleceği şekillendirdiğini ifade ettiğimiz teknolojinin bu süreçteki konumu, durumu nedir?  Madem her ülke 
vatandaşlarına iyi bir gelecek kurmak istemektedir, o halde bu geleceği oluşturacak en önemli ve ihmal 
edilemez araçlardan olan teknoloji ile ilişkisini doğru ve etkin kurmak zorundadır. Bu nedenlede teknolojinin 
durumunu irdelemek gerekmektedir. Bu çalışmamızın amacı bu konuda bir tartışma oluşturmaktır.  

Bu nedenlede dünya düzenine hakim güçlülerin, istediklerini küreselleştirdikleri günümüzde teknoloji ne kadar 
küreselleşmekte, ne kadarı küreselleştirilmektedir. Kalkınmakta olan bir ülkenin politika üreticileri bunu 
irdelemek zorundadır. Çünki teknolojiyi edinmenin hayati bir zorunluluk haline geldiği bir dünyada 
yaşamaktayız. 

2. Yeni Ekonomi 

Son birkaç yüzyıldaki değişimin devamı olarak 1980’lerin ortasından itibaren ortaya çıkan ve bir anlamda bilgi 
toplumunun ekonomisi olarak değerlendirebileceğimiz ‘Yeni Ekonomi’, değişim sürecindeki gelişmelerin son 
örneğidir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar mühendisliği, malzeme, mikro elektronik, robotik, ilaç 
sanayi, biometri ve elektronik fon transferi gibi birçok alandaki teknolojik gelişmeler ve keşifler ekonomi 
dünyasında önemli sonuçlar yaratmış ve günümüzün bu bilgi temelli ekonomisi “yeni ekonomi” olarak 
tanımlanmaya başlanmıştır.  

Yeni ekonomi küresel niteliğiyle küresel ekonomik sistemi kökünden değiştirip sarsmaktadır. Eski ekonomi 
önemini, kârlılığını, istihdam gücünü, üretim kapasitesini yavaş yavaş yitirirken, ortaya yeni sektörler çıkmakta 
ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaktadırlar. Teknolojik gelişmenin büyük ölçüde dijitalleşmeye ve 
internete bağlı olan yeni ekonomi tıpkı dominant bir gen misali eski ekonomiyi yani eski organizmayı kuşatıp 
yavaş yavaş yok etmektedir. Yeni ekonominin; dijitalleşme, araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, 
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küreselleşme ve insan kaynakları profilinde yaşanan radikal değişim gibi temel birçok özelliğinden 

bahsedebiliriz.1 

 “Yeni Ekonomi” kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Atkinson ve Court yeni ekonomiyi, son 15 yılda 
ortaya çıkan ve ekonominin kurallarını, yapısını ve fonksiyonlarını değiştiren nicel ve nitel gelişmelerin tümü 

şeklinde tanımlamaktadır.2 Yeni ekonomiyi, devam eden bilgi ve haberleşme teknolojisindeki gelişmelerin 

yayılması, benimsenmesi ve yüksek verimlilik nedeniyle ortaya çıkan yüksek oranlı ve uzun dönemli büyüme 

olarak da tanımlamak mümkündür.3 Ayrıca yeni ekonomi, ekonomik ihtiyaçların değişmesi ve bu ortamda 

düşünme ve faaliyette bulunma gerekliliğinin doğduğu bir ekonomik yapıyı ifade etmektedir.4  

Uluslararası rekabet gücünün, fiziki sermayeden ziyade fiziksel sermayeye dayalı olduğu yeni ekonomi, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin 20. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte yeni dünya düzeninin 
önemli unsurlarından biri olarak ağırlığını artırmaya başlamıştır. 

Yeni ekonomide ulusların ekonomik konumlarını belirleyen ve gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelerden 
ayıran etmenlerin başında “teknolojik gelişmişlik düzeyleri” gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin uluslararası rekabet 
güçleri büyük ölçüde teknoloji ve yenilikçilikteki ileri düzeylerinden kaynaklanmaktadır. Bilim ve teknolojiyi 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi, bugün genel olarak yenilik becerisi ve yetkinliği olarak 
ifade edilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler mevcut rekabetçi üstünlüklere göre daha güçlü rekabetçi üstünlükler yaratmaktadır. 
Ancak rekabetçi üstünlüğü sürekli kılmak için, teknolojik yenilikler sürekli daha üst seviyeye ve karmaşık hale 
gitmektedir. Dünya ekonomisi gittikçe artan bilgi ve iletişim teknolojisinin egemenliğiyle daha rekabetçi ve daha 
küresel olmaktadır. Bu nedenle teknoloji üretimi ve geliştirilmesi, kalkınma ve küresel rekabet açısından büyük 

önem taşımaktadır.5 

Dünyada ileri teknoloji ve beceri isteyen ürünlerin üretimi ve pazarı hızla yükselmektedir. Bilim ve ileri 
teknolojiye dayalı yöntemlerin üretim süreçlerine uygulanması; ülkelerdeki gelir dağılımını, ekonomilerin 
büyümesini, üretim sistemlerinin köklü değişikliğini, kaynak dağılımını ve kullanımını, toplumsal sınıfların 
yapılarını, iş organizasyon ve örgütlenmelerinin yanı sıra toplum düzenini oluşturan tüm kurumsal yapıları 

değişikliğe uğratmaktadır.6 

Yeni teknolojik gelişmeler dünya ekonomisinde yeni bir dönüşüme yol açmış olup bu süreçte: Nitelikli iş gücü, 
enformasyon teknolojisine dayalı yeni teknoloji üretimi, esnek üretim, esnek uzmanlaşma, ileri esnek 
otomasyon, toplam kalite anlayışı, sistemsel otomasyon, özgül taleplerin oluşturduğu üretim yapısı, kalite 
çemberleri, Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, firmalar arasında temelde esneklik ve iş birliğine dayanan ilişkiler 
ve ortak ürün geliştirme, ürün ve üretim işlemlerinde sürekli gelişme, sıfır hatalı ve tam zamanında üretim ve 
teslimat, etkin bir pazarlama, esnek imalat yöntemlerinin uygulanması, çok yönlü-yetenekli iş gücü ve iş 
gücünün etkin kullanımı gibi teknik ve yönetsel teknolojik yenilikler ve gelişmeler ulusal rekabet gücünü ve 

üstünlüğünü belirleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır.7 Artık gücün de zenginliğin de ana kaynağı endüstri 

değildir; bir malın bilgisinin üretimi, kendisinin üretiminden çok daha önemli hale gelmiştir.8 

 
1KAYA Altan: Yeni Ekonomi ve Türkiye içinde http://frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletme/1034686-yeni-ekonomi-ve-

turkiye.html, 7 ocak 2011. 

2  www.neweconomyindex.org ‘den aktaran Tolga KARA  (2007): “Yeni Ekonomi ve Basın İşletmeleri Üzerine Etkisi”, İçinde 
Küreselleşme Üzerine Notlar, Ed. Oğuz KAYMAKÇI, Nobel Yayınevi, Ankara S.151-175,s. 152 

3  MASİ, Paula; M. ESTEVAO;L. KODRES(2002): Who Has A New Economy?” Finance And Development, Vol. 38, Number 2, 
s.24 den aktaran, Tolga KARA (2007): “Yeni Ekonomi ve Basın İşletmeleri Üzerine Etkisi” İçinde Küreselleşme Üzerine 
Notlar, Ed. Oğuz KAYMAKÇI, Nobel Yayınevi, Ankara S.151-175, s. 152.  

4  NAKAMURA, L.I. (2002); “Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction”, Harward 
Business, Review, November-December 1991, s 15-30). 

5   www.ekodialog.com/kalkınma_ekonomisi/kalkinma_teknoloji.html;ekodiyalog. com, “Teknolojik Gelişmenin 
Kalkınmada Önemi”, erişim tarihi:25.9. 2010. 

6    ATALAY, Mehmet (2002): “Küreselleşme, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türk İmalat Sanayi”, DPT, Planlama Dergisi Özel 
Sayı, Ankara, s.81;ESER, Uğur (1993):s. 30 ;William E.  
KOVACİC (2002): Journal Of Regulatory Economics, 2002, Vol.21, No:1, S. 26 ; ÇİFTÇİ Hakkı (2004): İktisadi Gelişmede 
Uluslararası Rekabet ve Ulusal Kurumlar Dinamiği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.19. 

7  Kahn Alfred E..(2002): “The Deregulatory Tar Baby: The Precarious Balance Between Regulation And Deregulation, 1970-
2000 And Henceforward”, Journal Of Regulatory Economics, 2002, Vol. 21, İssue 1, Pages 35 
-56. S. 35; William E.  
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 Hayatın hiçbir alanı teknolojik gelişmelerin dışında kalamamıştır. Bilgisayarların yaygınlaşmasından, ulaştırma, 

haberleşme ve bilgi işlem teknolojisinin hızlanmasından ve büyük oranda ucuzlamasından9 para, mal ve diğer 

faktörlerin akışkanlığı büyük bir hız kazanmıştır. Fiber optik ve uydu teknolojilerinin nerede ise devrimci 
gelişmeleri, süper bir bilgi otobanı oluşturarak bütün dünyayı eskisinden daha yakın ve daha etkilenebilir hale 

getirmiştir.10  

Diğer taraftan günümüzün hâkim paradigması “küreselleşme” sürecinin temel bir bileşeni teknolojidir. 
Teknolojik değişim ve küreselleşme arasında kompleks bir karşılıklı etkileşim ve ilişki vardır. Bir tarafta yeni 
teknolojiler uzak toplumlar arasında bilginin yayılmasında güçlü bir araç olarak davranmaktadır. Örneğin; yeni bilgi 
ve enformasyon teknolojilerinin varlığı olmadan finansal piyasaların mevcut küreselleşmesini hayal etmek bile 
güçtür. Diğer tarafta, yeni teknolojilerin üretilmesi ve yayılması süreci, bireylerin, malların ve sermayenin 
akımlarıyla şekillendirilmekte ve güçlendirilmektedir. Bunun yarattığı sirkülasyon prosesi ile teknoloji 

küreselleşmeyi, küreselleşme de teknoloji üretimini ve dağılımını kolaylaştırmaktadır.11 

Teknolojik gelişmeler küreselleşmenin temel dinamikleri olarak dünya ekonomisini etkileyen önemli sonuçlar 
doğurmuştur. Bunlara örnek gösterilirse, birincisi hızlı teknolojik gelişmeler iletişim ve taşıma maliyetlerini 
azaltmıştır. İkincisi, teknolojik gelişme ürün çeşitliliğini arttırmış, uzmanlaşma ve değişim nedeniyle endüstri-içi 
ticaret gelişmiştir. Üçüncüsü, yine teknoloji ile ilişkili olarak büyük ölçek ekonomileri büyük miktarlarda üretimi 
daha etkin kılmış ve yurtiçi talebi aşan miktarlar firmaları yurtdışı pazarlar aramaya zorlamıştır. İlave olarak 
Araştırma ve Geliştirmenin yoğun olduğu endüstriler yüksek Araştırma-Geliştirme giderlerini amorti edebilmek 

için büyük rakamlarda üretim ve daha çok ihracat yapmaya yönelmek zorunda kalmaktadırlar.12 

Bugün dünyadaki bütünleşme büyük oranda bilgisayarlaşma, minyatürleştirme, sayısallaşma, uydu 
iletişimi, fiber optikler ve internet gibi küreselleşme ile iç içe girmiş  birçok teknoloji tarafından 
yönlendirilmektedir. Küreselleşme, soğuk savaşa benzemeksizin homojenleştirme yönünde davranan kendi 
dominant kültürüne sahiptir. Bugünkü küresel sistemin çok farklı katkıları, kuralları, teşvikleri ve özellikleri 
vardır. Soğuk savaş, bölünme ile ifade edilirken küresel sistemin karakteristiği teknolojinin ittiği  bir 

bütünleşme olup bu sistem tek bir sembolle ifade edilebilir: World Wide Web 13 

Bu bağlamda, “günümüzde birbirine on-line olarak bağlı dünya finans piyasalarında bireysel yatırımcılar dahi 
haftada 7 gün 24 saat alım satım yapılabilmekte olup bunun gerçekleşmesi elektronik iletişim ağları ile mümkün 

olabilmektedir.14 1970’lerde başlayan iletişim ağının sayısallaşması ve bilgisayarlaşması, küreselleşme 

kapsamında bir devrim gerçekleştirmiştir. Endüstri-sonrası ekonomide küreselleşme, ticaret ve göç ile sınırlı 
değildir. Sermaye ve para piyasaları, tüketici servisleri, kültürel ve bilimsel araştırmaların üretilmesi, 

bilgisayarların entegrasyonu ve iletişim ağlarından büyük faydalar sağlamışlardır.15 

Diğer taraftan 20. yy sonlarında genişleyen ve derinleşen ekonomik entegrasyonun ve hızlanan teknolojik 
yeniliklerin ve gelişmelerin sonucu olarak, küresel piyasalardaki rekabet “yüksek yoğunluklu rekabet” veya 
“hiper rekabet” kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır. Hiper rekabet ortamı, bir rekabetçi için reaksiyon 

göstermek amacıyla hareket etmeden önce karar için beklemenin artık mümkün olmadığı bir ortamdır.16 

 
Kovacic (2002): Journal Of Regulatory Economics, 2002, Vol.21, No:1, S. 26 ‘Den Aktaran, Çiftçi Hakkı (2004): İktisadi 
Gelişmede Uluslararası Rekabet Ve Ulusal Kurumlar Dinamiği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, S.20. 

8  BOZKURT, Veysel (2003); “Bilgi Toplumun Getirdikleri ve Türkiye”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı:2, 
Bursa, s. 14. 

9  AKKAYA, Yüksel (1998), "Globalleşme: Neo-Korporatizmin Sonu mu?", Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan, Türk Ağır Sanayi 
ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayınları,, s. 429 -446. s. 429. 

10 AXFORD, Barrie (1995), The Global System, New York, St. Martin's Press. s. 108 -110. 

11 ARCHİBUGİ, Daniel; J. Howells ve J. Michie (1999); ”Intraduction”, içinde Innovation Polcy in a Global Economy, Ed. 
Daniel Archibugu, J. Howells ve J. Michie, Cambridge Un. Press, s. 10. 

12  O'LOUGHLİN, John ; Lynn Staeheli, Edward Greenberg (2004): “Globalization And Its Outcomes;An Introduction” İçinde 
Globalization And Its Outcomes, The Guılford Press, NewYork, s.3-24. 

13    ROMANET, Ignacio (1999); “Dueling Globalisation: A. Debate between T.L. FRİEDMAN and I. ROMANET”, Foreign Policy, 
Fall 1999, s. 110-127, s. 111 . 

14  ROCKEFELLER, Barbara (2001): CNBC 24/7 Yatırım, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 53. 
15  GANGOPADHYAY, Partha Ve Manas Chatterji (Ed) (2005); Economics Of Globalization İn Asia, Ashgate, England, s. 92. 
16  FLUERY, Alfonso ve Maria Tereza FLUERY (2003); “Compotitive Strategies And Core Competencies: Perspectives For The 

İnternationalisation Of İndustry İn Brazil”, Integrated Manufacturing Systems, Vol:14/1, ss.16-25, s. 17. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20O%27Loughlin
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Lynn%20Staeheli
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Edward%20Greenberg
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Küreselleşme, ülkelerin dünya ekonomisine ve ticaretine entegrasyonunu arttırmış ve bunun sonucunda 
rekabetin şiddeti ve alanı genişlemiştir. Bu yoğun rekabet ortamı “Yeni Rekabet” (New Competition) olarakta 

adlandırılmaktadır.17 Yüksek yoğunluklu bu “Yeni Rekabet” veya “Hiper Rekabet”, neoklasik tip rekabetten çok 

dinamik Schumpeteryan rekabetin karakteristiklerini taşımaktadır.18 

Artan küresel rekabetin önemli nedenlerinden birisi de teknolojik değişimin hızlanması ve ürün yaşam devrinin 
giderek kısalmasıdır. Özellikle ileri teknoloji endüstrilerinde yoğun rekabet ve Araştırma - Geliştirme nedeniyle 
yenilik hızı giderek artmakta, ürünlerin bir üst modelinin piyasaya arz süresi giderek kısalmaktadır. Bu husus 
yenilik için yapılan harcamaların amortize edilmesini güçleştirmektedir. Bu hiper rekabet ortamının yaşandığı 
küresel ekonomideki herhangi bir endüstride bir firmanın rekabetçi avantajını sürdürebilmesi çok güç hale 

gelmiştir.19 

Ülkeler, teknolojik düzeylerinin yükseltmenin, ihracatlarını artırmanın, rekabet güçlerini ve yabancı ithal 
ürünlerle rekabet edebilme becerilerini geliştirmenin yollarını aramaktadır. Bu bağlamda günümüzde gerek 
sanayileşmiş ülkelerde gerek sanayileşmekte olan ülkelerin birçoğunda küresel rekabette bilim ve 
teknolojinin vazgeçilmez ve en önemli bir silah haline geldiği, yeni bîr vahşi “ileri teknolo ji neo-
merkantilizmi”nden söz etmek mümkündür. Ülkeler (ya da iktisadi birlikler) birbirlerini bir adım geçebilmek için 
son yıllardaki neo-merkantilist uygulamalarıyla; başta bilim ve iktisat politikaları olmak üzere, tarife dışı 
engellerden yatırımların regüle edilmesine, temel/uygulamalı Ar-Ge çalışmalarından nitelikli insan gücü 
yetiştirilmesine ve patent/telif haklarından komşunun teşvik sisteminin yıkılması kadar girişimlerine varan, geniş 

bir alana hükümetlerin aktif politikalarıyla müdahale ettikleri görülmektedir. 20  

Teknoloji kullanımı ve teknolojik değişim, işletmelerin pazarlarda rekabet etmede kullandıkları temel araç haline 
gelmiştir. Artık küresel rekabet gücü; klasik üretim faktörlerine dayanmaktan çok, teknolojik altyapı ve seviye ile 
yenilikçilik kapasite ve sisteminin şekillendirdiği “yapısal bir rekabet gücü”ne dayandırılmaktadır. Bu bağlamda 
sanayileşmiş/gelişmiş ülkeler yeni teknolojik buluşların ve yeniliklerin gerek arz gerek talep koşullarına 
sahipken, sanayileşmekte/gelişmekte olan ülkelerin bu konudaki yetersizlikleri nedeniyle söz konusu ülkelerde 
bilim, teknoloji, endüstri politikaları ve bu politikaların yapıcısı-uygulayıcısı olarak devlet bu koşulları yaratmakta 

önemli görevler yüklenme zorunluluğu taşımaktadır.21 Bilim ve teknoloji stokunun hala bir avuç ülkede ve 

bölgede yoğunlaşması söz konusu olmakla birlikte teknolojik uygulama bilgisi akışları dünya üzerinde giderek 
yayılım göstermektedir. 

“Sanayileşmiş ülkelerde uzun vadeli ekonomik büyümenin yarıdan fazlası verimliliği artıran veya sanayilerin 
geliştirilmesine yol açan teknolojik değişikliklere dayanmaktadır. Son otuz yılda, dünya ekonomisi daha 
öncekilere göre çok daha yoğun bir bütünleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte dünya ticaretinin hızla büyümesi 
devam etmektedir. Uluslararası sermaye hareketleri patlamıştır. Bilgi ve teknoloji eskiye göre çok daha fazla 
transfer edilmektedir. 

Uluslararası rekabette açık şekilde, düşük ücret temelli rekabetten, teknoloji temelli rekabete ve pazara yeni 
teknoloji sunmaya geçiş olmuştur. Firmalar kalite, hizmet ve yenilik temelli ürünlerinde tüketicinin istediği yeni 
ürünler ve en son teknolojiler geliştirmek için yarışmaktadır. Bu daha iyi ürün teknolojisi, daha iyi proses 

teknolojisi, daha iyi üretim ve yönetim sistemleri ile ilgilidir.22 Shumpeter’e göre bir firmanın uzun dönemde 

bekasını ve sürdürülebilir rekabet gücünü belirleyen yeni mal, yeni teknoloji, yeni arz kaynakları ve yeni tip 

organizasyondur.23 Özetle bugün küresel rekabet gücü, teknoloji temelli olup ileri teknoloji içeren yenilikçi ürün 

ve hizmet geliştirebilmeyi ve üretebilmeyi gerektirmektedir. 

 
17  FRANCİS, Arthur (1992); “The prosess of National Industrial regeneration and competitiveness”, Strategic Management 

Journal, Vol:13 pp.61-78. 
18  D’AVENİ, R. A.; Hypercompetition, Free Pres, NewYork, 1994 
19  SENGUPTA, Jati K.(2005): Competition and Growth: Innovations and Selection in Industry Evolution, Palgrave Macmillan. 
20  YENTÜRK, Nurhan(1991): Teknoloji Yoğun Mallar Açısından Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, Gelişme Stratejileri ve Politika 

Önerileri, s.248. 
21  YENTÜRK, Nurhan (1991): s.248. 
22  CHENEY, David W(1993); ‘Enternational Competitiveness and Sustainable Development’ Economic Development Review; 

Summer 1993 S.68–71, s.68 
23   LEMBKE, Johan, 2002; Competition for Technology Leadership EU Policy for High Technology, Edward Elgar, U.K. , 2002, 

s.23  
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Küreselleşmeyle birlikte değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve süreklilik sağlayabilmek için firmaların 
ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak piyasaya sunmaları ve üretim yöntemlerini daima yenilemeleri 
gerekmektedir. Bu ise ancak teknolojik gelişim ve yenilik sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. 1980’ler de 
ortaya çıkan “Yeni Büyüme Kuramı/İçsel Büyüme Kuramı” teknolojik gelişme ve beşeri sermayeyi büyümenin 
temel belirleyicileri olarak kabul etmektedir. Bu kuram büyümenin motor gücü olarak Araştırma-Geliştirme (Ar-
Ge/ARGE/A+G) faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır.  

Bu bağlamda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve artan rekabete bağlı olarak “yenilik” konusuna ilgi gittikçe 
artmaktadır. “Yenilikçilik, özgün fikirleri, yeni yöntem, ürün veya hizmetlere dönüştürerek rekabet yoluyla 
sağlanabilecekten daha iyi ve daha hızlı bir şekilde ticari getiriler elde etme becerisini gösterebilmektir.” 
Yenilik/inovasyon; işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli 
derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya) hizmet veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir 

organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.24  

Teknolojik ilerleme yüksek verimliliğe ve sürekli ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. “Uzun dönemde 

büyümenin temel kaynağı yeni teknolojilerdir.”25 Teknoloji, ülkelerin rekabet üstünlüğünün neredeyse tek 

belirleyicisi haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki teknolojik üstünlüğe sahip olan ülkeler uluslararası düzende 

belirleyici rol oynamaktadır.26 

Teknolojiden rekabet anlamında bir avantaj sağlamak için sadece dünyanın en iyi teknolojisine sahip olmak 
yeterli değil, onu geliştirmekte gerekmektedir. Bu, bir ülkeden veya şirketten diğerine gerçekleştirilen teknoloji 
transferinin küresel rekabetçilik oluşturmak için yeterli olmadığı anlamına gelmektedir. Bir teknoloji transfer 
edildiğinde genellikle bugün rekabetçi olan şey ertesi gün geçerli olmamaktadır. 

Teknolojik gelişmeler her alanda maliyetleri düşürerek, tüm dünyada ülkeler ve bölgeler arasındaki engelleri 

kaldırarak27 ve yeni ürünler, prosesler ve uygulamalar geliştirerek küreselleşmenin artışında çok önemli bir rol 

oynamıştır. Bugün bilgi ve iletişim teknolojilerinin girmediği, kullanılmadığı alan yok sayılabilecek kadar azdır. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri bugünki “Yeni Ekonomi”nin (Bilgi Ekonomisi) merkezinde yer alırken yeni ekonomi, 
küreselleşmeyi etkileyen ve belirleyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Diğer taraftan teknolojik gelişmeler sonucunda üretim süreçlerinin bölünebilir hale gelmesi ile bir malın 
parçalarının üretiminin dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirebilmesi üretimin küreselleşmesini teşvik etmiştir. 

Taşıma ve iletişim maliyetleri azalırken Araştırma Geliştirme maliyetlerindeki artış firmaları yeni ürünlerini tüm 

dünyaya aynı anda arz etmeye ve çok sayıdaki piyasada birden bulunmaya zorlamıştır.28 Özellikle ileri teknoloji 

alanlarındaki Araştırma Geliştirme maliyetlerindeki artış Çok Uluslu Şirketleri uluslararası ortak Ar-Ge için 
stratejik ittifaklar kurmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası düzeyde yaymalarını hızlandırmıştır. Bütün bu 
gelişmelerin küreselleşmenin artması yönünde etkisi olmuştur. 

Bu beş ağ tipi şunlardır:29 

➢ Tedarik Ağları,  

➢ Üretim Ağları,  

➢ Müşteri Ağları,  

➢ Standart Koalisyonları,  

 
24  Oslo Kılavuzu, 2005: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, TÜBİTAK, 3.Baskı, 2005, s.3 

www.europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf 

25 GÜRAK, H. (2003), Büyüme, Teknoloji, Nitelikli Emek İlişkisi, (Yayınlanmamış Kitap), s.37 den aktaran 
www.sakarya.edu.tr/~hgurak/yazilar/makale/ Agulmez.doc 

26 GÜLMEZ, Ahmet: Türkiye, Güney Kore Teknoloji Politikaları Karşılaştırması, 
www.sakarya.edu.tr/~hgurak/yazilar/makale/Agulmez.doc 

27 FORSTY, Peter (2005); “International Aviation: Globalisation And Global Industry” içinde ECONOMICS of Globalization 
(Ed. Partha Gangopadhyay ve M. Chatterji), Ashgate, Cornwall, s. 181 

28 PRAKASH, Aseem (2001); “The East Asian Crisis and The Globalization Discourse”, Review of International Political 
Economy Vol. 8 (1), Spring2001 s. 119-146, s.126. 

29 CASTELLS, Manuel (2005); Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,  s. 261. 
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➢ Ürün tasarımı ve ürün teknolojisinin elde edilmesini kolaylaştıran, ortak üretimi, ürün işlemenin 
gelişimini sağlayan, jenerik bilimsel bilginin ve araştırma geliştirme çalışmalarının paylaşımına izin 
veren Teknoloji İş Birliği Ağları.  

Bu ağların hepsi teknolojinin küreselleşmesine katkıda bulunmaktadır. 

Bugünün küresel ekonomisi artan şekilde teknoloji yönlendirmelidir (technology-driven). Ulusal ekonomilerin 
büyümesi ve kalkınması bilim ve teknoloji kaynaklarına ulaşmalarına ve bu kaynaklardan etkin biçimde 
yararlanmalarına bağlıdır. Bilimle ilişkili sanayilerin yükselişiyle beraber, kimya sanayisinin büyümesi, 
otomobillerin ve elektronik ürünlerin geliştirilmesiyle belirginleşen pek çok yeni ürünün yaygınlaşmasıda birlikte 
olmuştur. Bu gelişmelerin en genel sonucu, gelişmiş ekonomilerin başarısının tamamen yeni teknolojileri 
üretmelerine ve kullanmalarına bağlı olmasıdır. Bu durum büyük oranda bu ülkelerin özgün bilimsel ve 

teknolojik kapasitelerine dayanmaktadır.30 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri; fiziksel sermaye, beşeri sermaye ve teknolojik gelişme 

birikimleridir.31 Ayres, ekonomik gelişmeye katkıları bakımından teknoloji üzerine diğer faktörlere göre daha çok 

vurgu yapmakta teknolojik gelişmeyi ekonomik kalkınma ile eş değer görmektedir.32 

Teknolojinin tabiatı bir bakımdan küreseldir ve yetenekten daha çok bilime dayanır. Bir içten yanmalı motor 
veya dizüstü bilgisayar İstanbul, NewYork veya Lahor’da’da aynı şekilde çalışır. Teknoloji, sosyal sistem, adetler, 
kültür ve politik düzenlerden farklı şekilde her yerde aynı özelliklere sahiptir. Ancak, teknoloji küresel tabiatının 

tersine, kendiliğinden dünyanın tüm yerlerine açıkça yayılmaz.33 Bilginin kompleks modelleri onun geliştirildiği 

ve kullanıldığı çevreler içinde kalma özelliği gösterir. Bu nedenle bilgi yapışkanlığı, onun orijinal kaynağından 
ayrılamazlığı olarak tanımlanabilir. Teknolojik bilginin yapışkanlığı, bir organizasyonun sınırları içerisinde bile 

bilgi transferinin zorlukları ile gösterilebilir.34 

Endüstriler küreselleşmiş olabilmekle birlikte, yeni teknoloji ve yenilikler çoğunlukla ve kesin şekilde küresel 
değildir. Bunun çok sayıda nedeni vardır. Birincisi, yenilik, yenilikçi bir ortam ve topluluk içinde gelişme 
eğilimindedir. İkincisi, patent istatistikleri çoğu Çok Uluslu Şirketin araştırma ve geliştirmelerini kendi ana 
ülkelerinde gerçekleştirdiğini göstermektedir. Üçüncüsü, teknolojinin yayılması serbest değildir ve bir maliyeti 
vardır. Teknolojik yakalama kolay olmayan bir süreçtir. Teknoloji transferi üzerine son zamanların literatürü 
teknolojinin kolaylıkla transfer edilemeyen birçok örtülü (tacit) bilgi içerdiğini göstermektedir. Landes (1969), 
teknolojilerin göreli olarak daha basit olduğu zaman bile Kıta Avrupa ülkelerinin İngiliz teknolojilerini asimile 
etmesinin nasıl onlarca yıl aldığını göstermiştir. Son zamanlara kadar, yaygın olarak, açık ticaret sisteminin 
teknolojinin hızlı difüzyonuna izin verdiği kabul ediliyordu. Bu nedenle Batı Avrupa’nın ve Japonya’nın 
teknolojinin seviyelerini ve dünyanın lider ülkesinin (ABD) etkinliğini yakalaması göreli olarak düzgün olmalı idi. 
Gerçekte, sanayileşmiş ülkeler arasında bile eşit olmayan bir teknolojik gelişme vardır. Bazıları, sadece kısmi 
olarak yakalarken, diğerleri bazı önemli sektörlerde dünyanın teknoloji lideri ülkeyi -ABD- yetişip geçtiler. Soete 
ve Verspagen (1993), OECD ülkeleri arasında verimlilik yakınsamasının 1970’lerin sonundan beri durduğunu 
göstermiştir. Ar-Ge verileri ve ABD patent bilgileri 1970’lerin başından beri teknolojik birikim için ulusal 

kapasitelerde yakınsamayı gösteren bir delil olmadığını göstermektedir.35 

Teknolojinin, kullanıcısının yeni vasıflara, rutinlere, teknik bilgiye ve örgütlenme bilgisine yatırım 
yapmasını gerektiren “zımni” (gizli/örtülü) unsurları vardır. Bu tür yatırımlar, çözüm için müdahale 
gerektiren piyasa aksaklıklarıyla ve kurumsal aksaklıklarla karşı karşıyadır. Teknolojiler doğal olarak zımni 
özelliklerine ve dışsallıklarına göre farklılık gösterdiğinden, müdahaleler de seçici  olmak zorundadır. 
Gelişmekte olan ülkelerin sınaî başarısı -hatta günümüzün gelişmiş dünyasının sanayileşmesinin ilk 
evreleri- hükümetlerin söz konusu piyasa aksaklıkları ve kurumsal aksaklıklar ile mücadelesinin başarısına 
bağlı olmuştur. Başlangıç kapasitesini ve bunu izleyen gelişme döneminde, piyasa aksaklıklarıyla karşı 

 
30 FREEMAN, C. ve L. Soete (2003): Yenilik İktisadı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, s. 335. 

31 RODRİK, Dani (2000); Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte olan Ülkeler, Sabah Yayınları, İstanbul, 2000, s.24. 

32 CYPHER J. M., J. L. Dietz (2004);The Process of Economic Development, Routledge, Cornwall, s.172. 

33  SENGUPTA, Jati K.; Competition and Growth, Palgrave, Macmillan, 2005. 

34 NONAKA ve TAKEUCHİ, (1994)’ den aktaran, Poul Houman ANDERSON (1999); “Organizing International Technological 
Colloboration in Subcontractor Relationship: An İnvestigation Of The Knowledge Stickiness Problem”, Research Policy, 
Vol.28, s. 625-642, s 627. 

35 DOSI, Giovanni, D. J. Teece; Technology, Organization and Competitiveness, Oxford University Press, New York, 1998, 
s.292. 
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karşıya kalınabilir. Her iki işlemin de -işlevsel ve seçici- desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek, yenidoğan 
sanayilerin korunmasına ek olarak, farklı bir politika demeti gerektirir. Örn eğin yeni sınaî faaliyetlerde 
başlangıç kapasiteleri kurulurken, yüksek, öngörülemez öğrenme maliyetleri ve yaygın dışsallıklar 

olduğunda, yeni teknolojilere yatırım için serbest piyasalar doğru işaretleri vermeyebilir. 36 Teknoloji 

politikasını; teknolojik yeteneklerin kazanılması sürecini ve yönünü teşvik etmek ve yönetmek için 
hükümetlerin kullandığı araçlar seti olarak tanımlamak mümkündür. Hükümetler teknolojik gelişmeyi 
çeşitli kanallarla etkileyebilir. Kanalların en önemlileri, beşeri sermaye ve eğitim in geliştirilmesi, yenilik 
sisteminin ve Ar-Ge’nin geliştirilmesi ve bu yolla teknolojik yeteneklerin oluşturulması olarak 

belirlenebilir.37 

Dünya ekonomisi, Schumpeteryan bir ekonomi haline gelmiştir. Küreselleşen dünya ekonomisinde, rekabet 
gücü, yeni teknolojiler üretme ve bu yeni teknolojileri hızla yeni ürünlere ve üretim süreçlerine dönüştürme 
yeteneğine dayanmaktadır. Bugün “yeniliğin” rekabet gücünün motoru olduğu genel kabul görmektedir. 
İşletmeler giderek artan rekabet ortamı karşısında ayakta kalabilmek için, bilgi ve bilgiye bağlı teknoloji üretmek 
veya ithal etmek zorundadırlar. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve yeni bilgi, uluslararası rekabet ortamında 

üretimin ön şartı olmuştur.38 Yenilik, Ar-Ge ve teknoloji temelli bir küresel rekabet ortamı; teknoloji, altyapı, 

sermaye ve insan kaynağına sahip olan ülkelere avantajlar sağlamaktadır. Bu kaynaklara yeterince sahip 
olmayan, düşük ücretlerle rekabet etmeye çalışan ülkelerin küresel rekabet ortamında sürdürülebilir bir 
rekabet üstünlüğü sağlamaları mümkün değildir. Ekonomi tarihinde de böyle bir istisna yoktur. Bu bağlamda 
Türkiye’nin bugünki bilimsel ve teknolojik kapasitesi ve Ar-Ge düzeyi göz önüne alındığında Türkiye için küresel 
rekabet gücü oluşturmanın ön koşulunun; Teknoloji, yenilik ve Ar-Ge kapasitesini küresel rekabet ortamının 
gerekleri düzeyine arttırmak ve getirmek olduğu süphe götürmez şekilde ortadadır. 

“Yeni Büyüme Teorisi” veya “İçsel Büyüme Teorisi” (Endogenous Growth Theory) olarak adlandırılan yaklaşıma 
göre büyüme, neoklasik modeldeki gibi piyasa mekanizmasının kontrolü altında olmayan dışsal teknolojik 
değişme (exogenous technological change) yerine, merkezi olmayan bir piyasa yapısı içinde serbestçe faaliyet 

gösteren ekonomik güçlerce içsel olarak belirlenmektedir.39 Bu içsel büyüme teorisi çerçevesindeki çalışmaların 

önemli bir yönü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyüme eğiliminde gözlenen farklılıkları belirleyen 
faktörler üzerinde durulmasıdır. Diğer bazı gelişmeler olarak, mikro temeller üzerinde daha fazla durulmaya 
başlanması, matematiğin modelleme sürecinde giderek artan bir şekilde kullanımı, ekonometrinin modelleme 
süreci ve modellerin sınanmasında getirdiği olanaklar, böylelikle geleneksel olarak analizlerde kapsanmayan 

faktörlerin dikkate alınabilmesi sayılabilir.40 

İçsel Büyüme Teorileri, öncelikle teknolojik gelişmenin-neoklasik teorinin aksine - ekonomik sisteminin içinde 
içsel olarak oluştuğunu, dolayısı ile ekonomik kararlardan etkilendiğini ifade etmektedir. İkinci olarak yakınsama 
teorisi reddedilmektedir. Bunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkeler gerekli önlemleri almazlarsa gelişmiş 
ülkeler ile aralarındaki gelir farkları gittikçe artabilecektir. Üçüncü olarak İçsel Büyüme Teorileri, optimum 

büyüme oranına ulaşılması için devlet müdahalelerinin gerekli olduğu ortaya konulmaktadır.41 

İçsel büyüme modelinde teknoloji transferi, bilginin dünyada yayılması nedenlerinden dolayı dışa açıktır. 
Teknolojinin gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere aktarılarak yayılması (spill over) gerçekleşmekte ve 
bundan bütün ülkeler yarar sağlamaktadır. Bu modellerde bilgi yayılmakta, teknoloji transfer edilmekte ve 
üretimin kendisi bilgi stokunu yaratmaktadır. Bilgi stoku, sermaye stoku gibi büyümeyi ateşlemektedir. Bu 
modellerde sermayenin marjinal verimliliği sadece sermaye stokuna değil, bilgi sermaye stokuna da bağlıdır. Bu 
çerçevede Ar-Ge faaliyetlerinin, beşeri sermayenin, bilgi yayılmasının gündeme gelmesi, ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımını ortadan kaldırmakta ve ölçeğe göre artan getiriyi gündeme getirmektedir. Bu durumda gelişmiş 

 
36 LALL, Sanjaya (2009): “Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü” içinde 

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, Fikret Şenses (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 477. 

37 LALL, Sanjaya (2009:477). 

38 AKKAYA, Şahin (1999), “Bilim, Teknoloji ve Ülkemizde Bilim Teknoloji Politikaları”, T.C. Marmara Üniversitesi-Kurucu 
Rektörümüz Pof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan, İstanbul, ss:31-40, s.32. 

39   ROMER, P.M. (1994) “ Origin of Endogenous Growth”, Journal Of Economic Perspective, vol.8. no 1 pp.3-22, p.3 den 
aktaran, Nihal Y. ERCAN (2000: 129). 

40   ERCAN, Nihal Y.(2000): İçsel Büyüme Teorisi Genel Bir Bakış,DPT Dergisi, Sayı : 42 S.129-138, s.129. 

41 YÜLEK, Murat (1999) : “İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine”, Hazine Dergisi, 
Nisan 1999 Sayı : 614, s.2 
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ülkelerin büyüme hızlarının düşeceği varsayımı geçerliliğini yitirmekte ve sonuç olarak gelişmiş ülkeler 

büyümelerini sürdürmektedir.42 

Yeni İçsel Büyüme Teorileri içinde, büyümenin sürekliliğini sağlayacak asıl itici gücün Ar-Ge sektöründen 
kaynaklandığına ve bu sektörle ilgili girdilerin desteklenmesinin gerekliliğine ilişkin modellerine örnek Paul 
Romer’in (1990) modeli; Romer ve Rivera-Batiz modeli (1991); Aghion ve Howitt’in (1992) modelidir. Bu 
büyüme modelleri, Ar-Ge faaliyetlerine, bu sektörde istihdam edilen beşeri sermayeye ve bu sektörce üretilen 
yeni ürünlere dayanmaktadır. Ekonomi bu girdilere ne kadar çok sahipse ve ekonominin bu sektöre araştırmacı 
(bilim adamı, mühendis, teknik elemanlar) kaynaklarını ne ölçüde başarıyla Ar-Ge sektörüne aktararak yeni 

ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlıyorsa, o ölçüde de yüksek bir büyüme oranına sahip olacaktır.43  

Yukardaki açıklamalarımız bağlamında ülkelerin ve özelde ülkemizin geleceğini belirleyen iki ana sürecin bugün 
içinde yaşadığımız bilgi toplumu ve ekonomisi olan yeni ekonomi ile küreselleşme olduğu açıkça görülmektedir. 
Bu iki sürecin ekonomik çekirdeği teknoloji ve yenilikçiliktir. Bu çerçevede ülke olarak geleceğimizi belirleyecek 
olan teknolojik ve yenilikçilik yetkinliklerini kazanabilmemizin ön koşulu, konunun çeşitli yönleriyle irdelenerek 
mevcut durumu anlamamızı ve geleceğe yön verecek politikalar üretebilmemiz için teorik/ampirik bilgi 

birikiminin sağlanmasıdır. Frederıck Betz44 2000 yılından sonrasını teknolojinin küreselleşmesi olarak 

tanımlanmakta olup Şekil-1’de bilim ve teknolojinin küreselleşme süreci şematize edilmektedir. Teknolojinin 
üretilmesinin, yayılmasının ve kullanılmasının çeşitli formları vardır. Teknolojinin küreselleşmesi bu formlarda 
olduğu göz önüne alındığında küreselleşmesinin irdelenmesi teknolojinin dünyaya yayılımının ne şekilde olduğunu 
ortaya koyacaktır.  

Sürdürülebilir kalkınmasını ve refah ekonomisi olma hedefini gerçekleştirebilmesi için teknoloji edinme ve 
üretme zorunluluğunda olan ülkemiz için teknolojinin küreselleşmesinin irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmamızla bu konuyu tartışmaya açmak ve küçük bir katkıda bulunmayı amaçladık. Teknoloji 
politikalarımız ve tercihlerimiz sadece ekonomiyi değil, tüm geleceğimizi şekillendirmektedir.  

 

 

 
42 YAY, Gülsün (2003); “Büyümenin Determinantları.” İçinde İktisatın Dama Taşları İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti 

İktisat Dergisi, İstanbul, s.124-142,s.126 

43 ATEŞ, Sanlı (1998);”Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi”, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. 

44 BETZ, Frederick, 2010.Teknolojik Yenilik Yönetimi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, s.67. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

695 

1600'ler 1700'ler 1800'ler 1900'ler 2000'ler

1600-gelecek:

Bilimin 

küreselleşmesi

Fizik, kimya, biyoloji 

ve matematik 

bilimsel disiplinleri

1800-1950:

Ulusal 

endüstrileşmeler

Avrupa, Kuzey 

Amerika ve 

Japonya’nın 

endüstrileşmesi: 

inşaat, makine, 

elektrik ve kimya 

disiplinleri

1950-gelecek:

Endüstrileşmenin

küreselleşmesi

Güney Kore, Tayvan, 

Singapur ve Çin’in 

endüstrileşmeleri: 

bilgisayar mühemdisliği 

ve biyomühendislik 

disiplinleri

1750-2000: teknolojide 

ulusal ilerleme

Buhar gücü, çelik, tekstil, 

demiryolları, buharlı gemiler, 

kimyasallar, telgraf, telefon, 

radyo, otomobiller,  uçaklar vb.

2000-gelecek: 

Teknolojinin küreselleşmesi

IC çip elektroniği, 

bilgisayarlar ve

biyoteknoloji
 

Şekil 1: Bilim, Teknoloji ve Endüstrilerin Küreselleşmesi 

Kaynak: Betz, Frederick, 2010, s. 67. 

3. Teknolojinin Küreselleşmesi 

Bilim adamları teknolojinin yayılımının ve küreselleşmesini genel olarak Archibugi ve arkadaşlarının yaptıkları 

sınıflandırmayı esas alarak; 45 

1) Ulusal çerçevede üretilen teknolojinin uluslararası kullanımı,  

2) Yeniliklerin küresel üretimi (the global generation of inniovations),  

3) Küresel teknolojik ortak faaliyetler (global technological collaborations şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.  

Çalışmamızda teknoloji ve yeniliklerin küreselleşmesi bu sınıflandırma çerçevesindeki bir sistematiklik içinde 
irdelenmiştir. Bu bağlamda ; 

1) Teknolojinin uluslar arası kullanımı yoluyla küreselleşmesi, özellikle ileri teknoloji ürünleri olmak üzere 
teknolojik ürünlerin ve/veya teknolojinin bizzat lisans, patent, know-how gibi  formlarda ticareti ile 
gerçekleşmekte olup diğer bir yolu teknolojiye sahip ÇUŞ’lerin yurtdışındaki DYY’larıdır. İleri teknoloji 
ürünlerinin dünya ticareti içindeki payı giderek artmakta olup 1995 yılında   % 37 olan bu pay  2007 
yılında  % 60  oranına yükselmiştir. Dünya yüksek teknoloji ürünleri ihracatında en büyük pay % 21,5 ile 
Çin’e aittir. Bunun arkasındaki en önemli neden Çin’in bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını 
büyük oranda arttırmasıdır. İkinci sırada % 16,7  pay ile Avrupa Birliği, üçüncü sırada % 14,1 pay ile ABD 
yer almaktadır. Türkiye’nin payı % 0,1 (binde bir) dir. Dünyada teknolojinin içerilmemiş olarak ticareti 

 
45 ARCHİBUGİ, D. & J. Michie (1995) “The Globalisation of Technology: A New Taxonomy”, Cambridge Journal of 

Economies, 19:121-40. 
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de artmakta olup teknolojinin bu yolla transferi, yeterli Ar-Ge faaliyeti ile desteklendiğinde teknolojinin 
özümsenmesini ve teknolojik düzeyin yükselmesini sağlamaktadır. Yeni sanayileşen ülkelerin bu 
konuda olumlu tecrübeleri vardır. ÇUŞ’lerin  DYY’larının özellikle imalat sanayi yatırımları yoluyla 
teknolojinin küreselleşmesinde önemli bir rol oynadıkları bilinmekle birlikte söz konusu yatırımların her 
durumda ev sahibi ülkenin teknolojik düzeyini yükselttiği söylenemez. 

2) Teknolojinin küreselleşmesinin ikinci formu, yeniliklerin ve teknolojinin uluslararası üretimini sağlayan 
Ar-Ge’nin uluslararasılaşması olup bu konudaki tespitler aşağıdadır; 

a) Ar-Ge’nin uluslarasılaşması son 30 yılda giderek artmakta olup 1993 yılında, yabancı menşeli 
şirketlerin ev sahibi ülkelerde yaptıkları Ar-Ge harcamaları özel sektörün küresel Ar-Ge 

harcamalarının % 10’u olarak gerçekleşirken 2003 yılında bu % 16 oranına ulaşmıştır.46 

b) Ar-Ge’nin uluslarasılaşmasındaki bu artışta ÇUŞ’lerin maliyet hesapları, nitelikli bilim adamı ve 
araştırmacı temini, farklı ülke ve bölgelerin Ulusal Yenilik Sistemlerinin yetenek ve 
kapasitelerinden fayda sağlama (Şekil-2) ve küresel bir yenilik ve teknoloji üretim ağı kurmak 
nedenleri önemli bir yer tutmaktadır. 

c) Uluslararası Ar-Ge faaliyetleri Şekil-3’de de görüldüğü gibi istisnai olarak bazı gelişmekte 

olan ülkeler dışında genel olarak gelişmiş Triad (Kuzey Amerika, Avrupa ve Pasifik 

Asya) bölgesinde gerçekleşmektedir. 

d) Uluslar arası Ar-Ge faaliyetlerinin büyük oranda yüksek  teknoloji alanlarında 

gerçekleştirilmektedir.  

3) Teknoloji ve yeniliklerin küreselleşmesinin üçüncü formu olarak Uluslararası Bilimsel ve Teknolojik 
İşbirliği; uluslararası bilimsel temaslar, ortak çalışmalar ve makaleler, firma, üniversite  ve kurumların 
uluslar arası teknik ve bilimsel işbirliği ve ortaklıkları ile genişlemekte ve teknolojinin küreselleşmesinin 
artmasını sağlamaktadır. 

 

Ana Ülkenin Ulusal Yenilik 

Sistemi

Ev Sahibi Ülkenin Ulusal Yenilik 

Sistemi

ÇUŞ’lerin Uluslararası Üretim 

Sistemi (Küresel ARGE Ağı)

Yabancı 

ÇUŞ’ler

Yabancı 

bağlı 

şirketler

Yerel 

Firmalar

Devlet
Şirket 

olmayan 

Kurumlar

 
Şekil 2. Ulusal Yenilik Sistemleri ve ÇUŞ’lerin Uluslar arası Ar-Ge Yatırımları 

 

 
46 WIR 2005,s. 123. 
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Kaynak: Liang 2004, p. 171’den adapte eden WIR 2005,s.181 

Şekil 3. Dünyadaki çoğunluk hissesi yabancılara ait Arge iştiraklerinin lokasyonu,2004 

Kaynak: WIR 2005,s.1 

Not: 2603 ArGe Birimi 

Diğer taraftan biz, teknolojinin küreselleşmesine farklı bir açıdan bakarak farklı şekilde sınıflandırılmasını 
önermekteyiz. Bu yeni sınıflandırma üç katmanlı bir sınıflandırmadır (Şekil 4). Üçgenin en altında teknolojik 
ürünlerin kullanılması katmanı vardır ve en geniş olanıdır. Bu alan satın alma gücü olan tüm tüketicileri içine 
almaktadır ve bugün ki küresel kapitalist sistemde teknolojinin bu formda küreselleşmesi bir zorunluluk 
olduğundan, bu çeşit küreselleşmede ciddi bir engelde yoktur. Hatta Dünya Ticaret Örgütü ve diğer kurumlarca 
bu engeller kaldırılmaktadır.          

 
Şekil 4. Teknolojinin Küreselleşmesinin Katmanları 

     

Teknolojik malların küresel 
        kullanımı/ticareti 
Final    

   Teknoloji transferi       

/DYYsecond bid第二階段 

Teknoloji 
  üretimifirst 
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İkinci katmanda teknolojinin bizzat kendisinin üretim sisteminde kullanılması vardır. Burada teknoloji içerilmiş 
veya içerilmemiş olarak edinilmekte ve ara malı, yatırım malı, proses teknolojisi, ürün teknolojisi gibi formlarda 
üretim sistemine içerilerek üretim sistemine dışşal olarak teknoloji enjekte edilmektedir. Üretim sisteminin 
teknolojik düzeyinin bu enjeksiyonla yükselmesi için iki önemli husus vardır. Birincisi üretim sisteminin 
teknolojik düzeyinin bunu absoplama yeterliliğinde olması, ikincisi gerekli teknolojik efor ile bu teknolojinin 
kullanımını içselleştirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde montajcılığın aşılması mümkün olmamaktadır. Bugün 
Türkiye’de orta teknoloji düzeyindeki otomotiv sektörü bu içselleştirmeyi yapabilmişken, ileri teknoloji 
düzeyinde olan elektronik sektöründe bu içselleştirme yapılamadığı için montaj düzeyi geçilememiştir. Bugün 
yeni sanayileşen ülkelerin yaptığı bu içselleştirmeyi sağlayıp teknoloji üretim düzeyine gelmeleridir. Gelişmekte 
olan birçok ülke teknolojinin bu formda küreselleşmesinden faydalanma uğraşı içindedir. Üçgenin orta kısmına 
denk gelmektedir. 

Teknolojinin küreselleşmesini bu özgün çerçevemiz içinde ve bu çalışmamız bağlamındaki tespitlerimiz ile 
irdelersek; 

1) En alttaki teknolojik mal ve hizmetlerin kullanılması bağlamında küreselleşme bir anlamda ticaretin 
küreselleşmesi olup hızla devam etmektedir.  

2) İkinci tür teknolojik küreselleşme, ülkelerin üretim, eğitim, yenilik sistemlerinin düzeyine ve Çok Uluslu 
Şirketlere sundukları fırsat ve olanaklar çerçevesinde mal dolaşımına göre daha sınırlı olarak 
gerçekleşmektedir. 

3) Üçüncü tür teknolojik küreselleşme, yani teknolojinin küresel üretimi ise, zaten teknoloji üretim 
kapasitesi olan ülke ve bölgelerin daha çok birbirlerinin ulusal yenilik sistemlerinden, fırsat ve 
olanaklarından faydalanmayı amaçlayan, bunun yanısıra bilim adamı ve maliyet konusunda cezbeden 
bazı gelişmekte olan ülkelerin ortamıda kullanılarak gelişmiş ekonomiler ligi şeklinde bir teknolojinin 
küreselleşmesi söz konusudur. Uluslararası ArGe’yi gerçekleştirenler dev Çok Uluslu Şirketlerdir. 
Gerçekleştirdikleri yerler gelişmiş Triad bölgesi ve birkaç istisna lokasyondur.  

Özetle Teknolojinin küreselleşmesi üç boyutta/katmanda farklı içerik ve yoğunlukta gerçekleşmektedir. En alt 
katmandaki küreselleşme bugünki küresel kapitalizmin can damarıdır. Teknolojik üstünlüğün ranta dönüşmesi 
için zorunludur. İkinci katmandaki teknolojik küreselleşme, birinciye göre daha sınırlı ve belli koşulları gerektiren 
bir küreselleşme formudur. Teknolojinin içerilmemiş olarak küresel yayılımı, teknoloji transfer ederek üretim 
sisteminde kullanmak veya Doğrudan Yabancı Yatırımları ile gerçekleşmektedir. Hem teknoloji transferi hem 
DYY’larının gerçekleşmesi için gerekli koşullar mevcut olmalıdır.  Teknolojinin üçüncü tür küreselleşmesi, 
sadece, zaten teknolojiyi üretebilenler kulübüne üye olanlar içerisinde gerçekleşmektedir. Bunun istisnaları çok 
azdır ve son elli yılda Asya’da birkaç örnek yaşanmıştır. Bu örneklerden alınan en büyük ders ise bu ülkelerin, 
teknolojinin küreselleşerek piyasa tarafından kendilerine getirilmesini beklememeleri ve aktif politika ve 
uygulamalarla bu yetkinliklerini kazanmalarıdır.  

4. Türkiye İçin Değerlendirme 

Yabancı sermayeli firmaların yüksek-, orta- ve düşük-teknoloji sanayilerindeki piyasa payına bakıldığında, 
1980’lerin ortalarından itibaren, yabancı yatırımların özellikle yüksek- ve orta-teknoloji sanayilerinde hızlı bir 
şekilde arttığı görülmektedir. 1990’ların sonlarına doğru bu iki sanayi grubunda yabancı sermayeli firmaların 
piyasa payı % 45’e ulaşmıştır. Düşük-teknoloji sanayilerine fazla ilgi göstermeyen yabancı firmaların piyasa payı 
tüm dönem boyunca % 10’lar düzeyinde kalmıştır. Yabancı-yerli firma üretkenlik farklılığı zaman içerisinde 
azalma eğiliminde olmasına karşın, dönem boyunca ortalama olarak yabancı firmalar yerli firmalardan üç kat 
daha üretken olmuştur. Yabancı firmaların yüksek- ve orta-teknoloji sanayilerin üretkenliğine etkisi %20’leri 
geçmiştir. 1983-2000 döneminde yüksek-teknoloji sanayilerindeki yabancı firmalar, yerli firmalardan ortalama 
olarak 1.5-2 kat daha fazla üretken olmuşlardır. Orta-teknoloji sanayilerinde yabancı-yerli firmalar arasındaki 
üretkenlik farklılığı 1990’ların başlarında itibaren giderek açılmış ve 2000 yılında %200’e ulaşmıştır. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri işyeri büyüklüğündeki farklılıktır. Örneğin 2000 yılında ortalama bir yabancı işyerinde 

325 kişi çalışırken, yerli işyerinde çalışan sayısı ortalama 94 kişidir.47 

 
47 TAYMAZ, Erol ve Halit SUİÇMEZ, 2005, s.41. 
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Doğrudan Yabancı Yatırım 2005’e kadar çok düşük seyretmiş ve Türkiye’deki DYY akışı 2006 yılında 19 milyar 

ABD dolara (GSYİH’nın yüzde 5’i) yükselmiştir. Bu 2003 yılına kadar yılda gelen miktarın yaklaşık yirmi katıdır.48 

Doğrudan Yabancı Yatırım stokunun dünya yabancı sermaye stoku içindeki payı açısından Türkiye yüzde 0.34 

payı ile en zayıf performansı gösteren ülkedir.49 2005 yılı ve ertesindeki ciddi artışta özelleştirme politikalarının 

ve bazı büyük bankaların satışından elde edilen gelirin çok büyük bir rolü vardır. Son zamanlardaki artışa karşın, 
Türkiye’ye gelen Yabancı Doğrudan Yatırım (DYY) kısıtlıdır ve hizmet sektöründe mevcut olan işletmeleri 
edinmek üzerinde odaklanmaktadır. Bu durum, hem bu tip yatırımların yararlı etkilerinin çok düşük seviyede 

olmasına hem de bu tip yatırımların sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır.50  

Türkiye'deki 2002-2010 arasındaki Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı Tablo-34’de yer 
almaktadır. Tablo-34’de görüldüğü gibi DYY’nın büyük çoğunlukla hizmet sektörüne yöneldiği görülmektedir. 
Örneğin DYY nın en çok olduğu 2007 yılında yapılan toplam 19.137 milyon dolarlık DYYlarının 14.012 milyon 
doları, 2006 yılındaki 17.639 milyon dolar DYYnin 15.533 milyon doları hizmetler sektörüne yapılmıştır. Bu 
yıllarda bankacılık ve haberleşme sektörlerindeki özelleştirme ve yabancı bankaların yerli bankaları satın 
almaları söz konusu olmuştur. 

 

Şekil 5. Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin sektörlere dağılımı 

Kaynak: Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi, TEPAV, 2007, S. 20 

Türkiye’ye DYY akışı daha önce benzeri görülmemiş özelleştirmeler ile paralel gitmiştir. Hükümet, devletin sahip 
olduğu yaklaşık 60 şirketi 2005 yılında özelleştirmiş ve 17 milyar ABD Doları’nı aşan bir gelir elde etmiştir. 2003 
tarihli Yabancı Doğrudan Yatırımlar Kanunu yatırım prosedürlerini düzenleyerek, yabancı yatırımcıların haklarını 
arttırarak ve minimum sermaye şartlarını ortadan kaldırarak DYY'nin artmasına yardımcı olmuştur. Bankacılık ve 
telekomünikasyon gibi hizmet sektörleri yabancı yatırımların en büyük kısmını çekmiştir. Finans sektöründeki kriz 
sonrası reformlar, Türk bankacılık sektörüne DYY akışındaki önemli patlamayı teşvik ederek yardımcı olmuştur. 
Yatırım akışlarının çoğunluğu ‘yeşil alan’ projeleri yerine mevcut işletmeleri edinmek için kullanılmıştır. Türkiye’nin 

 
48 TEPAV ve Dünya Bankası. 2007:Yatırım Ortamını Değerlendirme Raporu, Tepav, Ankara.  

49 YÜKSELER, Zafer (2006):Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve İş / Yatırım Ortamı İlişkisi; Türkiye Ekonomi Kurumu 
Tartışma Metni 2006/1; http ://www.tek. org.tr 

50 SUBAŞAT, Turan: 2010, “Cari Açık Nedir? Doğurduğu Riskler Nelerdir”, İçinde Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari 
Açık Sorunsalı, Ed. T.Subaşat ve H.Yetkiner, Efil Yayınevi,Ankara,2010, s.6. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

700 
 

imalat sanayisi DYY aracılığıyla teknoloji transferinden önemli ölçüde yarar sağlayabilmesine karşın, Doğrudan 

Yabancı Yatırımlarının bu sektördeki payı son dönemde azalmıştır.51  

Şekil-29’de Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin sektörlere dağılımı görülmektedir. Teknoloji transferinin 
sağlanmasında önemli rolü olan imalat sanayiindeki DYY oldukça düşük seviyelerde kalmakta olup 2010 
yılındaki payı %13, 3 olmuştur. 

Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve 155 ülkeyi kapsayan “İş Ortamı” sıralaması, ticari veya sınai alanda 
faaliyet gösteren sanal (generic) bir firmanın 10 alt bileşen ve 39 göstergede karşılaştığı idari-hukuki 
formaliteler ile bunların ortaya çıkardığı maliyetler tarafından belirlenmektedir. Türkiye, “İş Ortamı” 

sıralamasında 155 ülke arasında 93. sırada, yer alarak zayıf bir performans göstermektedir.52 

Üçüncü ve üçgenin en üst kısmındaki katman, teknolojinin üretilmesi katmanıdır. En zor ve Çok Uluslu 
Şirketlerin yarış alanı haline gelen, ülkelerin ve firmaların bugününün ve geleceğinin belirlendiği alan, bu alandır. 
Bu alanda yetkinlik kazanmak ülkenin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Günümüz teknolojik düzeyinde 
ve kompleksliliği artmakta olan bir durumda her alanda yetkinlik kazanmak mümkün değildir. Sermaye, bilgi 
birikimi, nitelikli personel, gerek şartlar olmakla birlikte yeterli değildir. Teknolojinin bu formda küreselleşmesi en 
zor olanıdır.  

Ar-Ge’nin yüksek kalitede iş gücü ve altyapı gerektiren bir alan olduğu göz önüne alındığında, bu özelliklere 
sahip gelişmekte olan ülkelerin avantajlı konumda olacağı tahmin edilebilir. Türkiye kendi Ar-Ge faaliyetleri 
açısından zayıf olsa da iş gücü ve bilişim altyapısı açısından ev sahipliği yapabilecek düzeydedir ya da en azından 
Ar-Ge Türkiye’nin rekabet gücünü artırabileceği bir alandır. Ancak Uluslararası Şirketlerin Ar-Ge yapmak için 
tercih ettikleri ülkeler konusunda yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye ‘nin ankete katılanlar tarafından tercih 
oranı % 1,5 olmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Uluslararası Şirketlerin Ar-Ge Yapmak İçin Tercih Ettikleri Ülkeler 

Ülke 
Ankete Katılanlar 
Tarafından Tercih Oranı (%) 

Ülke 
Ankete Katılanlar 
Tarafından Tercih Oranı (%) 

Çin 61, 8 Vietnam 1, 5 
ABD 41, 2 Türkiye 1, 5 
Hindistan 29, 4 Tunus 1, 5 
Japonya 14, 7 İsveç 1, 5 
İngiltere 13, 2 İspanya 1, 5 
Rusya 10, 3 G. Afrika 1, 5 
Fransa 8, 8 Romanya 1, 5 
Almanya 5, 9 Polonya 1, 5 
Tayvan 4, 4 Norveç 1, 5 
Singapur 4, 4 Faz 1, 5 
Hollanda 4, 4 Meksika 1, 5 
Kanada 4, 4 İsrail 1, 5 
Tayland 2, 9 İrlanda 1, 5 
Kore 2, 9 Çek Cumhuriyeti 1, 5 
Malezya 2, 9 Brezilya 1, 5 
İtalya 2, 9 Avustralya 1, 5 
Belçika 2, 9   
Kaynak: UNCTAD http://ekutup.dpt.gov.tr/disekono/öik686.pdf 

Türkiye’nin üç tür teknolojik küreselleşme karşısındaki durumu özetlersek; En alttaki teknolojik ürünlerin 
kullanılmasında küreselleşmeye sınırsız bir eklemlenme içinde olup bu kategoride sınırsız teknolojik 
küreselleşmeye tabidir. İkinci kategorideki teknolojik küreselleşmeden istifade etmek, teknoloji satın alınması 
ve bunu özümseyerek üretim sisteminin teknolojik düzeyini  yükseltmesi, bunun yanısıra teknolojik düzeyi 
yüksek ve üretim sistemine yayılan Doğrudan Yabancı Sermaye çekmesi gerekmektedir. Bu alanda çeşitli 
sorunlar vardır. En önemlilerinden olmak üzere birincisi, ileri teknoloji alanlarında ciddi bir dönüşüm sağlıyacak 
yatırım yoktur. İçerilmemiş teknoloji alımı yetersizdir. İkincisi Doğrudan Yabancı Yatırımlar giderek hizmet 
sektöründe yoğunlaşmakta, ülkenin sanayi üretim sisteminin teknolojik düzeyini yükseltebilecek içerik ve 

 
51 TEPAV ve Dünya Bankası (2007):Yatırım Ortamını Değerlendirme Raporu, Tepav 

52 YÜKSELER, Zafer :(2006) 
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miktarda DYY gelmemektedir. Teknolojinin küreselleşmesinin bir yolu olan Doğrudan Yabancı Yatırımlarının 
faydalarının yanı sıra maliyetlerinin de olduğu hususu tartışılmakla birlikte doğru ve stratejik bir doğrudan 
yabancı yatırım politikası ile ülkeye sağlanacak DYY’ları ülkenin teknolojik düzeyini arttırması, sermaye açığını 
gidermesi, ihracat kapasitesi sağlaması ve yukarıda da sayılan diğer katkılar ile bir ülkenin rekabet gücünü 
geliştireceği değerlendirilmektedir. Teknolojinin küreselleşmesinin en üst katmanı olan teknolojinin Uluslar 
arası Ar-Ge yoluyla yayılımından Türkiye’nin faydalanmadığı ve ÇUŞ’ler için bir cazibe merkezi olmadığı 
ortadadır. Bu, Ulusal Yenilik Sistemimizin ve bilimsel-teknolojik yetenek ve kapasitemizin yetersizliğindendir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Teknolojik küreselleşme bağlamında teknoloji içerilmiş ürün ve uygulamalar tüm dünyaya yayılmaktadır. Ancak 
bilim, teknoloji ve yenilik üretiminin birkaç ülkede, birkaç bölgede yoğunlaştığını söylemek mümkündür. 
Teknoloji ve yenilikler giderek ÇUŞ’lerin dünyanın dört bir köşesindeki araştırma birim ve kaynaklarınca 
oluşturulan çok yönlü teknoloji ve yenilik üretim ağlarının katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Bilim ile 
teknolojinin üretimi çok merkezli, küresel ağlara kaymakta olup bu ağlar dahilindeki lokasyonlar bağlamında 
teknolojinin küreselleşmesi artmaktadır. 

Diğer taraftan dünya mal piyasasının talep yapısındaki değişime ayak uydurmaya çalışan Türkiye imalat sanayi, son 
yıllarda düşük teknoloji ürünlerinden orta teknoloji ürünlerine geçiş yaşamaktadır. Ancak, üretim sisteminin bu 
yapısal dönüşümde yatırım ve ara malı konusunda yetersizlikle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu dönüşümün 
gerektirdiği üretim yeteneği ve kapasitesi konusunda zorlanılmaktadır. Bunun bir yansıması üretimin ithalat 
bağımlılığının artmasıdır.  

Bir alandaki teknolojiye sahip olmak demek, o alandaki bilimsel ve teknolojik bilgi, beceri ve yeteneklere sahip 
olmak demektir. Bu da eğitim, yatırım ve bilgi birikimi ile sağlanabilecektir. Kendi teknolojisini üretebilecek 
düzeyde bilimsel ve teknolojik yeteneğe sahip olmayan ülkelerin teknoloji transferi ile başladıkları süreci 
teknoloji üretmeye dönüştürebilmeleri bu alandaki etkin bir özümseme ve öğrenme sürecini başarıyla 
sürdürmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, teknoloji üretebilme yeteneğine giden yol da, sadece teknoloji satın 
almaktan değil, evrimsel bir yetkinlik geliştirme sürecinden geçer. Teknoloji Transferi ve üretimi, bir “tek işlem” 
değil, bir “süreç”tir. Bu süreçte farklı kurumların farklı düzeydeki çalışmaları ve katkıları olmakta ve birbirlerini 
tamamlamaktadırlar. 

Gelişmiş ülkelerde teknoloji politikaları, stratejik hedefler paralelinde oluşturulmuş ekonomi politikalarının 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ülkelerde teknoloji politikaları ile planlı bir biçimde önceden seçilmiş alanlarda 
yoğunlaşılır ve ülkenin bu alanlardaki küresel rekabet gücünün geliştirilmesine çalışılır.  

Çağdaş dünyada başarının basit formülleri yoktur. Başarıların altında yatan temel unsurlar, izlenen 
politikalardadır. Bu bağlamda, Yirminci Yüzyılın son yıllarında ortaya çıkan  küresel ekonomi içinde kalkınarak 
ve küresel rekabet gücü kazanarak gelişmiş ülkeler ligine katılmak kendiliğinden gerçekleşen bir süreç 
olmayıp; kollektif, sürekli, sistematik ve stratejik yaklaşım içeren bir süreci ve çabayı gerektirmektedir. 
Kalkınma nitelikli insangücü, teknolojik yetenek, yenilikçilik, yatırımlar, kurumsal kalite ve daha birçok alanda 
gelişmeyi ve yetkinliği arttırmayı gerektirmektedir. Bu yetenek, birikim ve yetkinliklerin hiçbiri kendi başına 
oluşmaz. Bu durumda, sorun hükümetlerin bu sürece müdahale edip etmemesi değil, en doğru ve etkin 
şekilde nasıl müdahale edeceği noktasına gelmektedir. Çünkü, günümüzün hâkim paradigma ve düzeni olarak 
küreselleşme bu yetkinliklerin oluşmasını sağlamaz. Tersine, ülkelerin ortaya koydukları nitel ikler ve 
yetkinlikler küreselleşmiş dünyada konumlarını belirlemektedir.  

Bugün teknoloji ve yenilik üretmedeki başarı, sistemli bir yapıyı ve yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Yenilik süreci, 
eğitim politikasından vergi politikalarına, araştırma politikalarından finansman ve para politikalarına, pek çok 
politika alanını ilgilendirmektedir. Politika tasarımına bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetleri ile ilgili bütün tarafları 
katmak, uygulamada başarı kazanmanın ön koşullarından biridir. Bu nedenle, hem politikaların tasarlanması 
hem de uygulanması süreçlerinde çeşitli kurum ve aktörlerin katkısı ve görev alması gerekmekte olup bu 
süreçlerde ilgili olabilecek her aktörün rol almasının koordine edilmesi ve sağlanması da hükümetlerin/devletin 
görevidir.  

Türkiye’nin kilitlendiği bugünkü nokta; orta gelir tuzağına düşme ve buradan kurtulmanın hemen hemen tek 
yolunun ileri teknoloji ürünlerinde katma değer üreten, bu payı artıran bir ülke olma zorunda olmasıdır. Bu 
çerçevede durumumuzu değerlendirmenin bir yolu bir nevi kan değerleriniz gibi  bilim teknoloji değerlerinize 
bakmaktır, çok önemlidir. Bu noktada GSMH’dan Ar-Ge’ye ayırdığımız pay olsun tüm GSMH içindeki ileri 
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teknoloji ürünlerinin üretimdeki payı olsun ihracattaki payı olsun yetersiz düzeylerdedir. Son 15 yılda bir 
gelişme olmakla birlikte yeterli olmadığı açıktır. Ar-Ge, teknolojik yenilikler ve  yeni bilginin uluslararası rekabet 
ortamında önemi bilinmektedir. Yenilikçi ve teknoloji temelli küresel rekabet ortamı; teknoloji, altyapı, sermaye 
ve gelişömiş insan kaynağına sahip ülkelere büyük ve geniş avantajlar sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin bilgi 
ekonomisine dönüşümü, gerekli teknolojik değişimin sağlanması ve bunu sağlayacak “Ulusal Yenilik Sistemi”nin 
etkin bir şekilde çalışması ile mümkün olabilecektir. Ulusal yenilik sisteminizin kalitesi bir yerde ülkeler ligindeki 
klasmanınızı belirlemektedir. 

Bugün ki küresel ekonomide, ülkemizin bugünü ve geleceği olan teknoloji ve yenilik üretim yeteneğinin, 
gerçekte olmadığı için görünmeyen piyasanın görünmez eliyle veya teknolojinin küreselleşmesi ile 
kazanılamıyacağı açıktır. Dünya Ticaret Sisteminde devlet müdahalesinin ve sübvansiyonların izin verildiği 
hemen yegâne alan bu alandır. Türkiye’nin teknoloji üreten bir düzeye yükselmesi, bu yetkinliğe sahip bir Ulusal 
Yenilik Sistemi oluşturmuş, stratejik politika ve uygulamalar planlayan ve uygulayan etkin bir devlet ile 
sağlanabilecektir.  

Diğer taraftan,”Küreselleşme” süreci dikkate alındığında, ulusal bir sisteme gerçekten gerek olup olmadığı 
sorulabilir. C. Freeman’a göre: Küreselleşme ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda söylenenlerin aksine, ulusal ve 
bölgesel yenilik sistemleri ekonomik çözümlemelerin temel eksenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu 
sistemlerin önemi, yeniliğe yönelmiş herhangi bir firmanın kurması gereken ilişkiler ağından kaynaklanır. 
Uluslararası bağlantıların önemi elbette artmaktadır, ama (firmanın yeniliğe yönelmesinde) ulusal eğitim 
sisteminin, sanayi ilişkilerinin, teknik ve bilimsel kurumların, hükümet politikalarının, kültürel geleneklerin ve 

başka pek çok ulusal kurumun, özetle büyük ölçüde Ulusal Yenilik Sisteminin etkisi başarıda belirleyicidir.53 

Özetle, küreselleşmiş dünya olsa bile ulusal (veya bölgesel) yenilik sistemleri kalacak ve farklı coğrafi alanlarını 

büyüme olanaklarını farklı formlarda şekillendirmeye devam edecektir.54Ekonomik büyüme yeniliğe eskiden 

olmadığından daha çok dayanıyor. Bu trendin devam edeceği görülmektedir. Yenilik politikalarını yönetmek 
daha kompleksleşmekte ve hükümetlerin stratejik bir yaklaşım bulma yeteneğine daha çok bağlı hale 

gelmektedir.55Yenilik yönlendirmeli ekonomilerde önemli ana trend yenilik politikasına sistem yaklaşımıdır. 

Bu nedenle,”hükümetlerin/devletin yenilik sürecindeki rolü, bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve bu 
politikaları hayata geçirmeyi mümkün kılacak uygulama araçları ile yasal ve kurumsal düzenlemelerin 

tasarlanması ve yürürlüğe konması açısından son derece önemlidir ve ikamesi mümkün olmayan bir roldür.56  

Sonuç olarak küreselleşmeye entegrasyonun ve bilgi toplumu süreçlerinin yetkin bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Bununda stratejik bir  yönetim ve bilimsel yöntemlerle yapılması gerekmektedir.  

1) Karekteristiklerini  küreselleşme ile bilgi toplumu ve yeni ekonominin belirlediği küresel rekabet 
ortamında, refah toplumunu gerçekleştirecek tek yolun küresel rekabet gücü olduğu ve küresel 
rekabet gücünün de bugün nitelikli insan, bilim ve teknolojiye dayandığı gerçeğinden hareketle,  

a) Eğitim Politikası  

b) Bilim ve Teknoloji Politikası 

c) Sanayi, Ticaret ve Yatırım Politikaları  

büyük önem kazanmıştır. Bu politikaların yine stratejik bir yaklaşımla belirlenmesi ve uygulanması hayati bir 
öneme haizdir.  

Türkiye’nin, teknoloji politikaları çerçevesinde öncelikle kısa ve uzun vadede  teknolojik düzeyini geliştirmek ve 
yeterli bir teknolojik taban oluşturmak için başlangıçta teknoloji transferi yapması gerekecektir. Kısacası kısa ve 
orta vadede teknoloji transferi teknoloji politikasının en önemli unsurudur. Bu nedenle dünyadaki teknolojilerin  
izlenmesi,teorik olarak özümsenmesi, teknolojik gelişim öngörülerinin yapılması ve bu bağlamda teknolojik 
politikaların oluşturulması, ülkeye uygun ve jenerik bir teknoloji altyapısının kazandırılması için gerekli  
teknolojilerin transfer edilmesi büyük önem taşımaktadır. Halen Türkiye’de bu fonksiyonu gören ve görebilecek 

 
53 FREEMAN, C, (1995)’den TÜSİAD, Ulusal İnovasyon Sistemi; Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Ya. 

No. TÜSİAD-T/2003/10/362, İstanbul, Ekim 2003, s.38 

54 ARCHIBUGI, D., J. Howells and J.Michie (Eds)(1999); Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge , s. 40-41 

55 OECD; Dynamising National Innovation Systems, OECD, Paris 2002, s.13 

56 TÜSİAD (2003); Ulusal İnovasyon Sistemi; Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Ya. No. TÜSİAD-
T/2003/10/362, İstanbul, Ekim 2003,s. 65 
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(TÜBİTAK dahil) bir kurumun ve yapısının olmaması büyük eksikliktir. Bilim ve teknoloji politikası kapsamında bu 
konunun  çözüme kavuşturulmasının özel önem taşıdığı değerlendirilmektedir. 

2) Önceki madde bağlamında küresel rekabet gücü, ekonomik üretim yapısının teknolojik ve bilgi temelli 
bir yapıya dönüşümünü ve  bu çerçevede ileri teknoloji endüstrilerinde gelişmeyi gerektirmektedir. 
İleri teknoloji sektörlerinin araştırma geliştirme yoğun sektörler olduğu  gereğinden hareketle;  

a) Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin artırılması gerektiği, 

b) Ekonomide yapısal dönüşümün sağlanması amacıyla ileri teknoloji alanlarında  yatırımların ve 
üretimin artırılması gerektiği 

c) (a) ve (b) şıklarının birbirini destekler ve birlikte sinerji yaratacak  şekilde gerçekleştirilmesinin 
büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde yetersiz bir ileri 
teknoloji sektörünün gelişmeyeceği  gibi, ileri teknoloji endüstri üretim yeteneğine sahip olmayan 
bir ekonomide Araştırma-Geliştirme harcamalarını ve faaliyetlerini  arttırmanın olumlu etkisi çok 
sınırlı ve etkinlikten uzak olacaktır.  

3) Küresel rekabet günün geliştirilmesinde devletin stratejik bir konumu ve fonksiyonu vardır. Küresel 
rekabet gücü yaklaşımımızın bir unsuru olan stratejik devletin yukarıdaki önerilerimizi ve tespitlerimizi 
kapsayacak şekilde bir “ Küresel Rekabet Gücü ve Yapısal Dönüşüm Projesi” başlatması ve bu bağlamda 
konunun Türkiye için taşıdığı önem ve sistematik bir yaklaşım gerektirmesi nedeniyle bir proje 
bütünlüğü ve  metodu içinde ele alınmasının uygun olacağı ve gerektiği değerlendirilmektedir     
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Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Kazanımları 

Münevver ERDOĞMUŞ1   Hafize MUTLU2  Cansu SAKALLI3 

 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Lisans Öğrencisi, munevverdogmus@hotmail.com 

2 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Lisans Öğrencisi, hafizemutl94@gmail.com 

3 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Lisans Öğrencisi, cansuskll@gmail.com  

 
Özet: Erasmus Programı, Avrupa Birliğine tam üye ve aday üye ülkelerde bulunan üniversiteler arasındaki işbirliği yapmaya 
yönelik bir programdır. Yükseköğretim kurumları arasında kısa süreli personel ve öğrenci değişimi yapılarak, birbirleri ile 
ortak projeler üretmeyi hedefleyen bu program, Avrupa Birliği eğitim fonundan karşılıksız olarak mali olarak 
desteklenmektedir. 

1987’den beri üniversiteler arasında karşılıklı değişim programı olarak hayata geçirilen bu hareketlilikten milyonlarca 
öğrenci ve öğretim elemanı faydalanmıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki öğrencilerin 3 ay ve 12 ay arası 
faydalanmaktadır. Erasmus programı bir dil öğrenme, bir burs alma veya diploma alma amacı ile uygulanmamaktadır.   
Erasmus Programının amacı; Avrupa halklarının birbirlerinin farkına varmalarını ve birbirlerinin kültürlerini tanınmasını 
sağlamaktır. Farklı kültürleri tanıma olanağı bulan öğrencileri ve öğretim elemanlarını, farklı olana karşı olan önyargılarından 
arındırıp, toleransla bakmaları hedeflenmektedir. Bu nedenle, gelecekte dünya barışına katkıda bulunacak ve insanlığın 
karşılaşacağı ortak sorunlara birlikte çözüm bulacak bireylerin, daha öğrencilik dönemlerinde bir araya getirilerek ortak 
çalışma yapmalarını sağlayan Erasmus Programı büyük önem taşımaktadır.   

Erasmus Programının bu amacından hareketle; bu çalışmada, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına katılan ve geri 
dönen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi öğrencilerinin edindikleri deneyimleri ve kazanımları ortaya 
çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle;    

Anahtar Sözcükler: İşbirliği, Kültür, Önyagı, Tolerans, 

 

1. Giriş 

Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı, öncellikle Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde 
bulunan üniversitelerin arasında, karşılıklı anlaşma çerçevesinde belli bir süre için karşılıklı öğrenci ve öğretim 
elemanlarının değişim hareketliliğidir. Değişim programına katılan kimselere parasal destek Avrupa Birliği 
eğitim fonundan karşılanmaktadır.  Bu programa adını veren kimse, kendini “Avrupa Vatandaşı” olarak gören 
Desiderius  Erasmus von Rotterdam adında bir ilahiyatçı ve felsefecidir.  

Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerin yükseköğretim kurumlarında verilen eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu 
kurumları güçlendirerek dünyada saygın hale getirmek, bu programın hedefidir. Ayrıca Erasmus programının 
diğer bir hedefi ise; yükseköğretim kurumlarında en iyi yapılan eğitim uygulamalarının yaygınlaştırarak, tüm 
Avrupa Birliği üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmasıdır.  

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için, tüm üniversitelerin her birinde Erasmus Programına işlerlik kazandırmak için, 
bürolar açılmıştır. Öğrenci ve Öğretim elemanı değişim hareketliliği bu bürolar aracılığı ile ilan edilmekte ve ilgili 
kimseler bürokratik işlemler konusunda yardımcı olunmaktadır.  

Erasmus Programı sadece bir öğrenci değişim hareketi değildir. Bu program bir kültür değişim hareketidir. Farklı 
ülkelerde belirli bir süre için eğitim ve öğretim şansı bulan üniversite öğrencileri, farklı kültürlerle da 
karşılaşmaktadır. Bu kültürleri “öteki” olana karşı önyargılarından kurtulmuş olacaktır. Diğer bir taraftan da 
karşılaştırma yaparak kendi kültürünün zenginliğini keşfedecektir. Avrupa Birliği’nin Desiderius Erasmus von 
Rotterdam’dan esinlenmiş olduğu çok kültürlü ”Avrupa Vatandaşı” modeli oluşturma düşüncesine de hizmet 
etmiş olur. 

Erasmus programı, Avrupa Birliği ülkeleri arsında akademik anlamda değişim programı ile birlikte iş dünyasına 
da büyük katkılar sağlamaktadır. Farklı üniversitelerden eğitim almış öğrenciler kendilerini gelecekte 
yürütecekleri iş konusunda iyi yetirmiş olacaklardır. Farklı mesleki bakış açıları olacak kimselerin iş dünyasına 
katkıları da olumlu yönde olacaktır. Ayrıca farklı kültürleri ve dil veya dilleri bilen kimselerle işbirliği yapmak, iş 
dünyasına kalite getirecektir.  
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Türkiye, Erasmus Programına katılan ülkeler arasındadır. Bu nedenle Türkiye’deki üniversitelerinde Erasmus 
programını yürüten birimler vardır. Türk Vatandaşı olan ve Lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite 
öğrencileri, Erasmus öğrenci değişim hareketliğine katılabilirler. Erasmus Programına katılım için gerekli 
koşulları yerine getiren öğrenciler, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde karşılıklı anlaşmalı üniversitelerin 
bünyesinde kendi alanları ile ilgili derslere katılabilmektedirler.  

 Trakya Üniversitesi bünyesinde de çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversitelerle belirli anlaşmalar 
çerçevesinde Erasmus değişim programı yürütülmektedir. Bu eğitim fırsatından onlarca öğrenci 
yararlanmaktadır. Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi öğrencileri de mevcut anlaşmalı üniversitelerle, her yıl bu 
öğrenci değişim programı içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler in bu değişimle birlikte, hem kültürel hem 
de eğitim boyutu anlamında gelişimleri, bu programı gittikçe daha cazip hale getirmektedir. Öğrencilerin 
Türkiye’deki öğrenimleri sonrasında Avrupa’da öğrenim yaşamlarına devam etmeleri açısından da katkı 
sağlayan Erasmus Programı çalışmalarının akademik anlamda devamlılığı olması önemlidir.  

2. Erasmus Porgramının Tanımı ve Amacı 

Kendisi Avrupa’da Rönesans ile birlikte ortaya çıkan Hümanizmin en büyük destekçisi ve katkı sunan birisidir. 
Kendisini her zaman “Dünya vatandaşı” olarak gören ve Avrupa’nın her anlamda birleşmesini savunan eğitim 
felsefecisidir. D.Erasmus von Rotterdam hakkında Kunze ve Oblaender şu bilgileri vermektedir: 

Hollanda’da bulunan “Ortak Yaşamın Kardeşleri” adında latin dindarlığı ve aynı 
zaman da reformanist tutum içerisinde bir okuldan (devotio moderna) gelmektedir. 
Antik çağın aklı ile hristiyanlığın etiğini birleştirmeye çalışan büyük bir hümanistidir 
(Kanze/Oblaender 1976:13). 

Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının destekçilerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan 
Erasmus’un şu düşünceye sahip olduğu söylenmektedir: 

Papalığın düşünceler üzerinde kurduğu hegemonyaya karşı çıkarak, gerçek 
Hristiyanlık ruhunu Antik Çağ’ın yalınlığında aradı. Güzel sanatların ve bilimlerin 
yayılmasını, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında 
birleşmesini, hümanizmin birinci koşulu saydı. Özgün yapıtlarıyla ve çevirileriyle 
Antik Çağ düşüncesinin Avrupa'da yayılmasına çok büyük katkılarda bulundu. 
Martin Luther'in reformları başladığında, kilisenin yenilenmesi görüşüne katılmakla 
birlikte, Hristiyan dünyasının kargaşaya, parçalanmaya sürüklenmesine şiddetle 
karşı çıktı (wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus Erişim Tarihi: 02.02.2017). 

Çok fazla ülke gezmeyen, ancak dönemin iletişim aracı mektupla sürekli iletişim kurmaya çalışan Erasmus, 
dönemin bilginleriyle mektuplaşmış ve sürekli onlarla iletişim içerisinde bulunmuştur. Mektuplarının sayısı 
2000’nin üzerindedir. Aytaç, Erasmus’la ilgili şunları söylemektedir:  

Etki alanı çok geniş olan bu hümanist, kendisinin bir dünya vatandaşı (mundi civis) 
olduğunu söyler: “Ben bir dünya vatandaşı olmak isterim. Her şey beni kendinden 
saymalı, hatta her yerden geçen bir hacı olmalıyım!” Fakat en uzun süre kaldığı 
ülke, Almanya olmuştur (Aytaç 2012: 22).  

Erasmus’un bilimlerin yayılması ve Dünya vatandaşı düşüncesi, Avrupa Birliğinin temel amacının da, birliğe üye 
ve aday ülkelerin vatandaşlarından “Avrupalı vatandaş” konsepti oluşturmak olduğu için, bu programın adı 
“Erasmus” olarak belirlenmiştir. 

Erasmus programının görevi; farklı Avrupa Birliği’ne üye veya üyelik için aday ülkelerde bulunan üniversitelerin 
arasında işbirliğini teşvik etmek, karşılıklı olarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının değişimini 
gerçekleştirmek, programın yaygınlaşarak tanınmasını sağlamak, programa katılan ülkelerin üniversite 
boyutunda yaptığı çalışmaların, derecelerin akademik anlamda tanınmasını ve bilgi paylaşımı konusunda 
şeffaflığın gelişimine katkıda bulunmaktır. Erasmus Programına katkı sunan ülkelerdeki üniversitelerde yapılan 
değişim programı bir “yabancı dil öğrenme ya da öğretme” programı değildir. Erasmus Programı sonucunda 
herhangi bir diplomada verilmemektedir. Ancak Avrupa Birliği’nin en büyük hedeflerinden biri olan farklı dil ve 
kültürlere sahip üye ve aday üye ülke insanların bir araya getirme düşüncesini “Ortak Avrupa Diller Referans 
Çerçevesi” kitabında şu şekilde açıklanmıştır: 
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Çok dilli ve çok kültürlü bir Avrupa’nın ihtiyaçları, dilsel ve kültürel sınırlar aşılıp 
iletişim içerisinde olması sağlanarak, Avrupalıların yetenekleri doğrultusunda 
gerçekleştirilebilir. Bunun için gerekli olan bireyler arasında kesintisiz yaşam boyu 
sürecek ve onları cesaretlendirecek çabaların olmasıdır. Bu çabalar sağlam bir 
temele oturtulmalı ve bu yönde öğrenim görenler her alanda maddi olarak 
desteklenmelidir    ( Europart 2002: 16). 

Erasmus Programına katkı sunan Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik için aday olan ülkeleri şunlardır: 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 
Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, 
İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg,  Letonya, Malta, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Türkiye, Birleşik 
Krallık (www.nedir.com/erasmus) 

Erasmus Programı Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği, çerçevesinde yukarıdaki ülkelerin üniversiteleri 
arasında yapılacak kurumlar arası ikili anlaşmalar sonucunda gerçekleşmektedir. 

3. Erasmus Programında Bulunan Etkinlikler  

Erasmus Programı çerçevesinde, halen Erasmus programına katkı sunan bir ülkenin üniversitelerinde bir örgün 
eğitim programına kayıtlı öğrenci ve burada görev yapan öğretim elemanları, gerekli şartları yerine getirmek 
koşuluyla değişim hareketlerine katılabilirler.          Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda 
öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamamaktadırlar. Erasmus Programında öğrenci hareketliliği 2 
şekilde gerçekleşebilmektedir: 

1) Öğrenim hareketliliği 

2) Staj hareketliliği 

Farklı ülkelerin üniversitelerinden gelen ve bir arada belli bir süre eğitim görmek zorunda kalan öğrenciler için, 
ortak eğitim programları geliştirilmesine yönelik işbirliği Erasmus programı etkinlikleri çerçevesinde 
desteklenmektedir. Çünkü burada yapılan çalışmalar ve uygulamalar, ilgili ülkelerde akademik anlamda 
tanınması gerekmektedir.  

Öğrencilerin Erasmus programı sonrasında edindikleri bilgileri uygulamaya sokmaları belli projeler dahilinde 
kullanımının sağlanması açısından önemlidir. Gelecekte iş yaşamlarında gerekli olabilecek bilgilerin, farklı bakış 
açıları olması açısından ve ortak işler yapmak olasılığından ötürü gerekli bir etkinliktir. Ayrıca üniversiteler arası 
yapılacak ortak bilimsel çalışmaların başarıya ulaşması, Erasmus programı çerçevesinde etkinliklerin 
desteklenmesi ile olanaklıdır. 

Erasmus programı Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa 
Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Bu diller şunlardır: 

Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerine ilaveten 
2016 yılından itibaren Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), 
Portekizce ve İsveççe dillerinde de öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaya 
başlanmıştır (http://ec.europa.eu/education/policy/higher-
education/doc/ds_en.pdf). 

Ancak yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme dahildir. Bu dillerde 
faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için 
çevrimiçi dil desteği uygulanmaz. 

Erasmus Programı hareketliliğine katılan öğrencilere faaliyet sürelerinin uzatılmasını istemeleri halinde talebi, 
Erasmus ofisi ve öğrencinin fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen üniversitenin onayı ve 
öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımları yapılması mümkündür, fakat 
zorunlu değildir 

 

. 

http://www.nedir.com/erasmus
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4. Erasmus Programına Katılma Kriterleri 

Erasmus Programına katılmanın ve bu programın sunduğu olanaklardan faydalanmanın ön koşulu; öğrencilerin 
öğrenim gördüğü ve öğretim elemanlarının görev yaptığı bölümlerin, Erasmus programına katkı sunan 
ülkelerdeki üniversitelerin ilgili bölümleriyle kurumsal anlaşma (Interinstitutional Contract) yapmalarıdır. 

Erasmus öğrenci ya da öğretim elemanı değişim programına katılmak, belirli koşulları yerine getiren Türkiye’de 
tüm yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve ders veren akademik personelin hakkıdır. Ancak bu çalışma 
da sadece öğrencilerin Erasmus Programına katılım koşulları anlatılacaktır.  

Bu programa, herhangi bir üniversitenin hazırlık sınıfında okuyan ya da öğrenim gördüğü alanın ilk ve son 
dönemlerinde olan öğrenciler başvuru yapamazlar. Bunun nedeni ise, 1. Sınıf öğrencilerinin, başvuru koşulu 
olan dönem sonu not ortalamasına henüz sahip olmamaları; son sınıf öğrencileri için ise, Erasmus programın 
sonrasında kendi üniversitelerinden mezun olabilmek için denklik belgesi alabilmeleridir. Hazırlık sınıfı 
öğrencileri ise, kendi uzmanlık alanları ile ilgili bir öğrenim sürecine başlamamış olmalarıdır.  

Başvuru hakkına sahip olan öğrencilerden aranacak ilk koşul; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 
Türkiye’de bulunan herhangi bir üniversitede öğrenim görüyor olmalarıdır. Bir önceki dönemlerin not 
ortalamasının 2.20 ve üzerinde olması gerekmektedir. Erasmus programına katılmak isteyen öğrenciler, okulun 
düzenleyeceği dil sınavına katılmak ve bu sınavdan istenilen yükseklikte puanı alması zorunludur. Üniversitede 
hazırlık sınıfında okumuş öğrencilerin, hazırlık sınıfından lisansa geçerken almış oldukları notu saydırma hakları 
vardır. İlgili bölüm Erasmus Koordinatörü, tüm bu kriterleri yerine getirmiş öğrencileri, başarı sırasına göre 
listeler ve Erasmus programına katılacak öğrenci sayısını Fakülte Erasmus Koordinatörüne, o da Üniversite 
Erasmus Koordinatörlüğüne bildirir. Böylece bir Erasmus değişim programına katılmayı hak eden öğrenciler, 
üniversitenin ilgili alanla anlaşmalı olduğu yabancı üniversitelerden tercih yapmaya hak kazanmış olurlar.  

Öğrenciler, bir yıl içerisinde Güz ya da Bahar dönemleri için, programa katılacakları yarıyılı belirler ve ilgili bölüm 
koordinatörüne bildirir. Anlaşma yapılan üniversitelerin öğrenim durumuna göre, öğrencilerin bu talepleri 
değerlendirilir. Öğrencilerden gitmek istedikleri zamana kadar gerekli belgeleri hazırlamaları istenir. Bu süreçte 
üniversite koordinatörlüğü, öğrencilerin yerleştirildiği üniversitelerle gerekli yazışmaları yaparak, yerleşen 
öğrencilere ait gerekli bilgileri oraya ulaştırır.  

Üniversitelerin Erasmus programı çerçevesinde her sene için anlaşmalı olduğu üniversiteler değişebilir veya 
anlaşma süreleri bitebilir. Bu; hak kazanan öğrencilerin Erasmus programından faydalanamayacakları anlamına 
gelmemektedir. Anlaşma yapılan farklı bir üniversite tercihi öğrenciye sunulur. Öğrenci, kazanılan hakkını ancak 
belirlediği dönem için kullanmak zorundadır. Aksi halde hakkını kullanmamış sayılmaktadır. 

5. Erasmus Programının Trakya Üniversitesi Boyutunda İşlerliği 

Trakya Üniversitesi’nde tüm birimlerin Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı için bir tane 
Genel Koordinatörlük birimi mevcuttur. Her fakültenin, yüksekokulun, meslek yüksekokulunun bir Erasmus 
Koordinatörü; buna bağlı olarak her bölüm ve anabilim dalının Erasmus Koordinatörleri mevcuttur. Erasmus 
Değişim Programı’na başvurmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanları kendi anabilim dalları üzerinden 
bürokratik işlemleri başlatmak zorundadır. Başvuru işlemleri, bölüm, fakülte ve rektörlükte bulunan Erasmus 
birimindeki koordinatörler tarafından değerlendirilmektedir. Gerekli kriterleri yerine getiren ve Erasmus 
programına katılma hakkı kazanan kimselerin de tüm bürokratik işlemleri bu koordinatörlükler tarafından 
yapılarak, katılımcılara yardımcı olunmaktadır.  

Her bölümün kendi uzmanlık alanına yönelik farklı Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversitelerdeki eşdeğer 
bölümlerle anlaşma yapma hakları vardır. Bu anlaşmalar Rektörlük Erasmus birimi üzerinden yürütülmektedir. 
Üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için yapılan anlaşmalar belli süreler için olabilmektedir. 
Bu anlaşmalar bitince bazen yenilenmeyebilmektedir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 
Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının anlaşmalı olduğu üniversiteler ve bulunduğu ülkeler şunlardır. 

1) Braunschweig Teknik Üniversitesi   Almanya  (Almanca)  

2) University of Potsdam    Almanya  (Almanca) 

3) University of Ovidius      Romanya  (Romence/İngilizce) 

4) Konstantin Preslavsky University of Shumen Bulgaristan (Almanca) 
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5) Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polonya   (Lehçe/İngilizce) 

6) Alexandru Ioan Cuza University of IASI  Romanya  (Almanca) 

7) Marribor Universitesi    Slovenya  (Almanca) 

8) University of Warsaw    Polonya   (Almanca) 

(www.trakya.edu tr/erasmus) 

Bu üniversitelerden şu ana kadar Erasmus Programı dahilinde sadece Almanya’da bulunan üniversitelere 
öğrenci gönderilmiştir. Slovenya, Bulgaristan ve Polonya’ya Öğretim elemanları boyutunda karşılıklı bir değişim 
olmuştur. Tüm üniversitelerle 2021 tarihine kadar bölümler arası anlaşma yapılmıştır.  

6. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Dili Eğitimi Öğrencilerinin Erasmus Programı 
Çerçevesinde Kazanımları 

Bir Erasmus programına katılmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi öğrencileri ile 
yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki gibi kazanımlar edindikleri belirlenmiştir. Alman Dili ve Eğitimi 
öğrencilerinin gidebilecekleri anlaşmalı üniversitelerin adı yukarıda daha önce verilmiştir. Bu çalışma 
kapsamında genelde Almanya’da Erasmus programına katılan öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Bölümün 
anlaşmalı olduğu Almanya’daki üniversiteler Braunschweig Teknik Üniversitesi ve Potsdam Üniversitesi’dir. 
Almanya’ya giden öğrenciler oradaki sosyal yaşam ve farklı ülkelerden gelen Erasmus öğrenci hareketliliğine 
katılan öğrenciler içerisinde genelde ilk anlarda kültür şoku yaşamışlar, daha sonraları mevcut önyargılardan 
uzaklaşarak, hoşgörü bağlamında yaşamsal deneyimler kazanmışlardır.  

Yapılan görüşmelerimiz çerçevesinde Almanya’da bir Erasmus programına katılan öğrencilerin çoğunluğunun 
Alman dili ve kültürünü Türkiye’deki kendi derslerinde kısmen de olsa tanıdıkları için, Almanya’ya gitmeden 
önce, Almanya’ya ve Alman kültürüne karşı özel, belirgin bir önyargıya sahip olmadıkları görülmüştür. Ancak 
birçok öğrenci Alman insanının “katı ve soğuk” olduğuna dair birtakım çekince ve düşüncelere sahip olduğunu 
söylese de,  Alman kültürünün içerisinde bulunmak ve Alman insanını yakından tanımak, öğrencilerin bu 
çekincelerinin ortadan kaldırdığını bildirmişlerdir. Erasmus Öğrenci Değişim Programına katılmış bir öğrenci bu 
konuyla alakalı başından geçen bir olayı şu şekilde ifade etmiştir; “Bir defasında bir caddede adres sormuştum. 
Sorduğum kişi bana yolu tarif etmekten ziyade sorduğum caddeye kadar eşlik etti. Bu benim için Almanlar 
üzerindeki soğuk ve katı düşüncemle ilgili önyargılarımı yıkmama sebep oldu”.  

Öğrenciler, genel olarak Alman insanının günlük yaşam biçiminin kendi kültürlerinden çok farklı olduğunun 
farkına varmışlardır ve bu sebeple alışma süreçlerinde birtakım zorluklarla karşılaşmışlardır. Örneğin; Türk 
Kültüründe günlük yaşamda yapılması uygun olmayan ve toplum içerisinde yapılması hoş görülmediği 
düşünülen davranışların Almanya’da olağan ve basit davranışlar olduğunu gözlemlemişlerdir. Örnek olarak bir 
öğrenci yaşadığı kültür şokunu şu sözleriyle ifade etmiştir; “Havaalanından iner inmez bindiğim otobüste beni 
almaya gelen “Buddy” programından yardımcı arkadaş karşıma oturdu, kocaman kase çıkarttı ve otobüste yiyip 
içmeye başladı. Bir buçuk litrelik suyu kafasına dikti. Yanıma kocaman köpeği olan bir kişi oturdu ve biz böyle bir 
durumu Türkiye’de göremeyiz. Yan koltukta ellerinde alkollü içeceklerle eğlenen gençler de dikkatimi çekti. Bu 
durum da beni şaşırttı. Bizim ayıpladığımız, yasakladığımız şeyler orada gayet normal karşılanıyordu. Diğer 
yandan dersin en sessiz dakikalarında birisinin son gücüyle burun temizlemesi sınıftaki Türkler hariç kimsenin 
zoruna gitmiyordu. Biz sessizce gülüyorduk. Eğlence tarzları, aile kavramı altındaki anlayışları, günlük hayatları 
olsun tamamen farklıydı”. 

Öğrenciler kendi ülkelerindeki üniversitelerde öğrendikleri dili gerçek hayata aktarma şansı bulmuşlardır. Hedef 
dili, onu ana dil olarak kullananlardan duymak, dili öğrenmede iyi bir fırsat ve öğrenim yöntemi olarak 
görülmüştür. Öğrenciler bu sayede sosyal yaşamı gözlemleme fırsatı bulmuş ve Almanların düşünce yapısı, 
yaşam biçimlerini, günlük rutinleri, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri hakkında fikir sahibi olmuşlardır. 
Aynı zamanda onlar gibi farklı ülkelerden gelen Erasmus öğrencileri ile birebir iletişim kurmuşlardır. Bu iletişim 
sonucunda söz konusu kültürlerarası alışverişin hızlandığı gözlemlenmiştir. Bu iletişim sürecinde dilin büyük 
önem taşıdığı görülmüş ve kültürün aktarımında önemli bir yer teşkil ettiği saptanmıştır. Sosyal açıdan 
öğrenciler bu deneyim ile özgüvenlerinin arttığını ve sosyal hayatta daha girişken olduklarını keşfetmişlerdir. 

Diğer taraftan Erasmus programına katılan Türk öğrenciler, Türk Kültürünü Avrupa insanına tanıtma şansı 
bulmuşlardır. Örnek olarak birçok Türk öğrenci, Almanlara ve diğer kültürlere sahip olan öğrencilere özellikle 
Türk yemek kültürümüzü ve geleneksel danslarımızı tanıtmışlardır. Bu şekilde aralarında bulundukları Avrupa 
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ülke insanlarının, Türklere karşı bazı önyargılarını kırmada büyük rol oynadıklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin, 
programa katılmadan önce Almanya ile ilgili var olan birçok düşünce ve önyargılarının, kendi anlatımlarından da 
anlaşılacağı gibi, bir araya gelmekle yok olduğu tespit edilmiştir. 

Erasmus programına son yıllarda katılan Alman Dili Eğitimi öğrencileri ile yapılan görüşmelerde; Braunschweig 
Teknik Üniversitesi’nde Erasmus öğrencileri için özel bir sınıf bulunmadığından, ana dili Almanca olan 
öğrencilerle birlikte eğitim görmüşlerdir. Buna karşılık Potsdam Üniversitesinde ayrı bir Erasmus sınıfı 
bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamı eğitim gördükleri üniversitelerin eğitiminden memnun kalmışlardır.  

Öğrenciler Türkiye’deki ve Almanya’daki üniversiteler arasında belirgin farklar gözlemlemişlerdir. Örneğin; 
Türkiye’de bir öğrenci dönem boyunca belki bir kez sunum yapma şansı bulurken, Almanya’da sistem onların 
her hafta bir sunum yapmasına imkan verir. Bu da öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını büyük 
ölçüde etkilemiş ve her öğrencinin aslında bir öğretmen olduğu felsefesini aşılamıştır. Böylelikle öğrenci daha 
mezun olmadan bir öğretmen gibi davranmayı öğrenmektedir. Ayrıca branş seçme imkanı öğrencileri 
cezbetmiştir, bu şekilde öğrenci ilgi duyduğu herhangi bir dersi alabilir ya da kolaylıkla çift ana dal yapabilir. 
Trakya Üniversitesi’nde ise öğrenci farklı bir branştan ders seçemez ve çift ana dal yapma şartları ağır ve zordur. 
Örneğin; Trakya Üniversitesi’nde Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören bir öğrenci İngilizce 
Öğretmenliğinde çift ana dal yapamazken, Almanya’da ise rahatlıkla gerçekleştirilebilir. 

Öğrenciler, çoğunlukla akademik planlarında ve iş bulma imkanlarında Erasmus Programının olumlu yönde etkili 
olacağını düşünmektedirler. Öğrencilerin birçoğu, eğitimini gördükleri dilin ülkesine giderek oradaki yaşam 
standardı ve kültürünün yakından tanınmasının akademik planlamada ve sektörde kendilerine artı puan 
kazandıracağını özellikle düşünmektedirler. Öğrenciler, bu programa katıldıklarından dolayı iş alımında öncelikli 
olduklarını düşünmektedirler.  

Özellikle Braunschweig Üniversitesi’ne giden öğrenciler kendilerine verilen maddi hibeyi yetersiz bulmuşlardır. 
Alınan ödenek genellikle konaklama için kullanılmış, ulaşım ve yeme-içme masrafları için öğrenciler ailelerinden 
destek almak durumunda kalmışlar veya kısmi süreli çalışmakla karşılamışlardır. Ancak Potsdam Üniversitesi’ne 
giden öğrenciler ödeneği oldukça yeterli düzeyde bulmuşlardır. Öğrenciler; Potsdam Üniversitesi ve çevresinin 
bir öğrenci için uygun fiyatlı olduğunu ve birçok ücretsiz olanak sunduğunu belirtmektedirler.  

Erasmus Programı’ndan yararlanan öğrencilerin tamamı, bu tür programlara katılmanın; kişinin kendisini 
geliştirmesinde, yeni bakış açıları kazanmasında, tecrübe kazanmasında ve bir ülkeyle ilgili fikir sahibi 
olmalarında olumlu yönde etkili olduklarını düşünmektedirler. Bu bağlamda Erasmus Programının daha da 
geliştirilerek ilgili tüm üniversiteler boyutunda yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi gelecekte dünya barışı 
açısından oldukça büyük rol oynayacaktır. 

7. Sonuç 

Erasmus öğrenci değişimi programına katılan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu alınan dönütlerde, 
Erasmus programına katılacakları üniversitelerin bulunduğu ülkelere gidebilmek için birçok bürokratik 
engellerin (vize, banka hesabında belli bir para olması, babanın öğrenciye aylık belli bir maddi destek 
sağlayabileceğini gösterir belge gibi) olduğu belirtilmiştir. Bu engelleri aşabilmek için büyük uğraşlar vermek 
zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.  

Öğrenciler, Erasmus Programı çerçevesinde Almanya’da 3 ay ile 12 ay arasında eğitim görmüşlerdir. Araştırma 
kapsamındaki öğrenciler bu sürenin kendileri için yeterli olmadığını düşünmektedirler. Bir ülkenin kültürel 
yapısını tanıyabilmek için bir dönem kalmanın yeterli olmadığını, ilgili ülkede daha uzun süre kalmak isteyen 
öğrencilerin bu taleplerinin değerlendirilmesini istemektedirler. 

Öğrenciler, Almanya’ya gidişlerini ve ilk birkaç ayın maddi giderlerini kendileri ödemek zorunda kalmışlardır. 
Birkaç ay sonra Erasmus programından kendi hesaplarına para yatmıştır. Bu süreç içerisinde parasal 
sorunlarının olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak öğrenimleri sürecinde öğrenci 
olarak kısmi süreli iş olanakları olduğunu ve rahat iş bulabildiklerini söylemişledir. Barınma konusunda da 
üniversitenin kendi yurtlarının her türlü konfor anlamında ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmişlerdir. 

Öğrenim süreci dahilinde aynı zamanda bir kültürel değişim hareketliliği de olan Erasmus programı, o ülkenin 
kültürel değerlerinin tanınmasına, o ülke veya ülke vatandaşları hakkında oluşmuş önyargıların yok olmasına 
yardımcı olduğu bizzat öğrencilerin kendileri tarafından dile getirilmiştir. Öğrenciler, kaldıkları süreç içerisinde 
farklı kültürel olguları tanıyarak, öteki olana karşı daha hoşgörülü baktıklarını söylemektedirler.  
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Erasmus Programına katılmış öğrenciler, bu programın gelecekte yapacakları iş alanı için kendilerine bir 
referans olacağını düşünmektedirler. Erasmus Programının, uluslararası boyutta yapılacak işbirliğinde kaliteyi 
arttırmak amacı, katılımcılara olumlu olarak yansıyacaktır.   

Erasmus Programı çerçevesinde, öğrenci hareketliliği içerisinde yer alan öğrenciler, farklı bakış açıları 
kazandıklarını, önyargılarından uzaklaştıklarını, farklı yaşam biçimlerine karşı daha hoşgörülü olduklarını beyan 
etmişlerdir. Böyle bir programa katılmalarının, kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini de söylemişlerdir.  

Erasmus Programının gelecekte oluşabilecek ortak dünya sorunlarının çözümünde işbirliği yapabilmek, ortak 
uygulamalar yapacak birey modelleri açısından ve sürekli iletişim içerisinde kalabilmeleri için gereklidir. Daha da 
yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi gelecek nesiller için fayda getirecektir. 
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Abstract: Turkey is one of the leading countries in the world in terms of geopolitic and geostrategy as much as its economic 
and social power. Turkey is a democratic, secular, social state of law that embraces market economy. Turkey follows the 
western systems and aims to integrate with all European institutions. In the light of the theories applied by those who 
control the power balances that emerged after the Second World War, Turkey still has a high strategic importance. Since 
the beginning of the 1990s, Turkey has emerged as a transit country as well as an immigration country. For almost 30 years, 
outward migration from various countries to Turkey continues regularly and irregularly. Along with the Syrian crisis, Turkey 
also accepts European refugees and provides international protection with conditional acceptance of refugees from outside 
Europe, until resettlement in third countries. Turkey's immigration due to its geopolitical position is faced with many 
problems in terms of social policy. In this study, Turkey’s geopolitical importance is emphasized and in this context the 
problems of Syrian immigrants especially in the social policy that they live in are addressed. 

Keywords: Migration, external migration, Syrian crisis, geopolitical theories, social policy 

JEL Codes: F22, K37, J18, J61 

1. Introduction 

Migration movement, which has been a global issue at present day,  is high on the agenda of not only migration 
receiving countries, but also of all globalized regions, with respect to political, economical, social and cultural 
dimensions of migration movement.  Consequently, such movements with a significant impact on societies, 
have turned to be a key determinant both in international relations, and in politics. Situated on major 
pathways, Turkey, is a popular country of such population movements. Primary indicative of this popularity is 
the considerable increase in the number of foreigners visiting our Turkey for various purposes. Annual number 
of foreigners visiting Turkey has exceeded 30 million, and  number of foreigners resident in Turkey has 
exceeded 400,000. By its geographical position, Turkey serves as a natural bridge, connecting east and west. 
Principal reason is the geopolitical significance of Turkey. With regard to migratory routes, Turkey is considered 
by foreigners, a natural bridge between East, and West. Other reasons are the growing economic power; and 
political stability of Turkey.  

Turkey’s position as the transit country in terms of migration movements, has changed in recent years, and 
Turkey has also become a “destination country.” In that regard, for the efficient management of migration 
issues, there was a need for a competent corporate structure similar to others in the world- a structure which 
both develops and implements functional strategies, and up-to-date policies; and is human-rights oriented, and 
furnished with qualified personnel, and strong infrastructure. Therefore, Turkey realized some legislative 
arrangements in order to set, and implement more efficient policies. The most significant one among those 
arrangements, is the the Law no. 6458 on Foreigners and International Protection, which has entered into 
force, having been published in Turkish Official Gazette No 28615, on date 11.04.2013. Also, International 
Labour  Force Law No 6735, has been published on date 28.07.2016. Providing a solid legal basis for efficient 
management of asylum and immigration, Law on Foreigners, and International Protection secured the rights of 
migrants, and of those seeking international protection. This law harmonized legislative framework with 
international standards for the righs of migrants, and asylum seekers. By this law, Directorate General Of 
Migration Management also intended to getting organized around 81 Provines, and 148 Cities, and abroad. 
Directorate General is going to maintain operations in order to implement migration policies, and strategies; to 
provide coordination between related bodies, and institutions;  and to take proceedings related to foreigners’ 
entry-exit, stay, and deportation; international protection, temporary protection; and protection of human 
trafficking victims.  

Directorate General, which has a civilian character, was founded in order to ensure that operations in this field 
are run by mechanisms, which can accommodate to dynamic nature of the process. In other words, bodies, 
which are experts, inclined both to renovation and international alliance,  and which follow current 
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information, and developments, were intended (http://www.goc.gov.tr/icerik/hakkimizda_308_309, Accessed 
on: 14.12.2016).  

Other significant law- Law no. 6735 on International Labor Force provided for Turquoise Card System.  In this 
law, Turquoise card is defined as “refers to the document, granting a foreigner work permit for an undefinite 
period;  and residence permit to spouse, and dependent child, in compliance with legislative provisions”  
(International Labor Force Law, Article No.3,/ğ) 

 This study focuces on international migration problem; Turkey’s geopolitical/geostrategical location’s 
connection with migration;  and lastly, reflections of migration in social policy. 

2. “Migration” as a concept  

Migration is defined as ” the movement by a person or a group of people from one place to another within the 
same country, or from one country to another.” Also, population movement resulting in relocation of people is 
condisdered to be migration, regardless of its duration, nature, and underlying reason.  

Millions of people, leave their home countries for reasons such as armed conflicts, natural disasters,  political 
or economic reasons. Thus, migration as a concept involves refugees, asylum seekers, economic migrants, 
irregular migrants,  as well as group of people forced to be relocated for various reasons. Migration is closely 
related with politics, economy, social and cultural life. Particularly, international migration simultaneously 
influences more than one country. Whereas this type of migration generally provides labour force, different 
skills, as well as new ideas to the country of resettlement; it causes loss of qualified labour force in the home 
country.  

Therefore, migration involves both resettlement country, and home country left behind; and makes a 
permenant impact, influencing the interaction between those two countries. Migration is expected to continue 
in the forthcoming years for numerous reasons (Öztürk, 2015: 5-6). 

While the migration movements towards Turkey follow conflicting patterns of direction, they could be 
categorized into three main groups:  

➢ Asylum seekers and refugees (Middle East, Asia, and African Countries)  

➢ Transit migrants (Middle East, Asia, and African Countries)  

➢ Those reside in Turkey for the purpose of working (Former Eastern Bloc Countries)- those, who work in 
Turkey by holding a tourist visa, and,  maintain enty-exit as their visa expire.  

Their common characteristics are that, during their stay in Turkey, they are employed in the informal sector as 
unregistered, irregular, and without any security (Gökbayrak: 48-49). First of all, migration is categorized into 
two; as internal migration, and external migration. This study covers external migration (immigration), which 
relates to the topic of this article. Immigration: refers to 1.regular migration, which is foreigners’ legal entry to, 
stay in, and exit from Turkey; 2. regular migration, which is foreigners’ illegal entry, stay in, exit from, and 
working without permit in Turkey; and 3. international protection (Foreigners, and International Protection 
Law, Art.3/1/1).  

  Migration, which is called “hicret” in Ottoman Turkish, is considered to be a multifaceted concept, as it 
concerns anthropologists, sociologists, planners, administrators, historians, and geographers. Such 
multifacetedness of migration makes it a concept, which is difficult to define. In that regard,  close connection 
of migration with social, cultural, and economic structure of society;  and particularly substantial impact of 
migration on populations both in quantitative, and qualitative terms, are underlined. Migration is even 
considered to be a basic characteristic of being human. Accordingly,  migration is defined as “a condition of 
being human.” Migration, is also regarded as a invariable phenomenon, and conceived as a process to be 
evaluated along with its causes, and results. Some suggest that, this process also represents transition from 
traditional community structure to modern society. Another main characteristic of migration is the temporal 
dimension. The reason is that, migration appears as “the cumulative number of resettlements outside a certain 
settlement place, in a certain period of time.” Aforementioned time period, is a controversial issue. Some argue 
that, such a time period must be either one year, and no longer than a year. Yet, the problematic aspect of 
such a time criteria,  is stated as the exclusion of those, who stayed in another place for less than a year; and of 
those who have not stayed yet for one year by the time of census. Diversity of views on this point is also 

http://www.goc.gov.tr/icerik/hakkimizda_308_309
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illustrated as differences between the countries, and as some marginal cases. For instance, 24 hours time 
criteria is applied in census taken in Indonesia, and Solomon islands. Third framework of migration relates to 
migrant’s intention and duration of stay in the destination place. Besides existence of movement,  
resettlement, and that such resettlement is realized within some boundaries;  another significant issue is 
defined as realization of migration with “the intention of permanent stay.” According to that definition,   a 
person, who decides to move from some place to another, must have “intention to stay” in the latter.  
However,  whether migration is realized with the intention of permanent stay in the destionation place, or not, 
is not always considered, due to doubts about the objectivity of such an information;  and difficulty of 
assessment (Taşçı, 2009: 180-181). 

Primary result of migration from the perspective of international relations, is that it raises refugee problem. 
Refugees can be international actors in international relations, and can be used as means. Refugee movements, 
and international migration movements influence security of international relations in three levels: 

1) Migration receiving countries, and transit countries consider mass movement of people as a threat to 
their economic welfare, social order, cultural and religious values, and political stability.  

2) Because movement between the boundaries grows strain, and duties in terms of bilateral relations;  
balance of international and regional relations are impacted.  

3) Irregular migration flow,  and impossibility to estimate relocation of population seriously influence 
personal security, and value of refugees, and asylum seekers; and puts them in the position of 
international relations’ actors, whose future being, and actions are unknown.  

Refugees are used by the country of origin; and accordingly influence the relations between the country of 
origin, and the host country. For example, USA argues that, Haiti encouraged their citizens to immigrate to USA 
in 1981, so that they could get further assistance from USA. Upon increase of migration from Haiti to USA in 
1981,  Reagen goverment increased the assistance on the condition that migration is reduced. As a result, Haiti 
government attained its aim  (Bitkal, 2014: 1). 

2.1. Irregular Migration  

Irregular migration, is a concept which needs individual assessment in terms of  destination country, transit 
country, and origin country. Whereas from the perspective of destination country,  irregular migration includes 
illegally entering migrants, and those who enter legally but do not exit before their permit for stay ends; as for 
the country of origin,  irregular migration includes people, who leave their home country without complying to 
applicable procedures. As for the transit countries, irregular migration refers to the migrants who enter country 
legally or illegally, and leave as they use that country as a transit country on their way to destination country.  

Reasons of Irregular Migration in Turkey are as follows: 

➢ Strict border policies, and migration policies adopted by EU countries in recent years; 

➢ Better living conditions in Turkey, when compared to neighbouring countries; 

➢ Economic, and political disorders in neighbouring countries,  

➢ Employment opportunity provided by informal economy;  

➢ Affordability of transportation (Gökbayrak: 50). 

Since early 1990s, Turkey has been a migration receiving country, as well as a transit country, besides being an 
emigrant country for 30 years. Recently, Turkey’s ever growing economy;  extended commercial relations with 
neighbouring countries, and regions; impacts of globalization; and ongoing political instability of nearby regions 
have turned Turkey to be a primary target for migration movements. Additionally, lack of a strict migration 
policy in Turkey, encouraged immigration to Turkey. As a result, immigration to Turkey has gradually increased. 
Harmonization of Turkish legislation on migration with EU acquis inaugurated, when European countries 
decided to set a common migration policy, and to include Europe’s neighbouring countries in the course of that 
policy making. 

Coping with irregular migration has been the main focus of European migration policy in recent years; 
consequently,  European pressure on Turkey has grown so as to increase Turkey’s involvement in migration 
control (Hakhoul, 2014:104).  
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2.2. Readmission Agreements 

Readmission Agreements, are the agreements aimed at returning to home country,  of  the migrant, who 
irregularly entered country  without passport, and visa (if necessary), and other travel documents, through the 
points, which are not legally designated ports of entry, or not considered to be entry points; and who continue 
to stay in the irregularly entered country; or the migrant, who  had complied with migration requirements 
when entering the country,  but ceased to comply with immigrant requirements due to expiration of visa, or 
other similar factors.  

In the last 17 years,  approximately 920,000 (921.086) irregular migrants have been detected. So far, 
readmission agreements were signed with Syria (2001), Greece(2011), Kyrgyzstan (2003), Romania(2004),  
Ukraine(2005), Pakistan(2010), Russia (2001), Nigeria (2011), Bosnia-Herzigovina(2012), Yemen(2012), 
Moldovia (2012), Belarus (2013), Montenegro(2013), and European Union (2013). Readmission Agreement, is 
thought to be an efficient means, which encourages states to adopt measures against illegal migration; and 
which enables sending irregular migrants to their home countries in compliance with human dignity (Hakhoul, 
2014:110). 

Turkey,  concluded with European Union on December 16, 2013 the “Agreement Between European Union, 
and the Republic of Turkey, on the Readmission of Persons Residing Without Authorisation;  and on the same 
date, “Visa Liberalization Dialogue,” which is aimed to abolish visa requirement for Turkish citizens to travel EU, 
has launched.  

Turkey-EU Readmission Agreement, on the basis of reciprocity, aims at return to the requested state, of the 
persons, who have not fulfilled, or no longer fulfil the conditions for the last five years, for entry to, presence 
in, or residence on territories of Turkey, or one of the members states of EU. As per Prime Ministry’s Circular no 
2014/6, in the Turkish Official Gazette dated April 16, 2014,   any assistance to be provided by all state 
institutions and organizations to Directorate General of Migration Management, was attached significance. On 
July, 1968,  Turkey ratified on the same condition “1967 Protocol Relating to the Status of Refugees”  (New 
York Protocol).  

Additionally,  having considered current developments, and resulting human rights violations in its region, 
Turkey put into effect Foreigners, and International Protection  Law no. 6458,   on date April 11, 2013. As per 
the related Law,  upon assessing applications of foreigners seeking international protection,  Turkey  accepts 
refugees arriving from Europe, and provides international protection, along with  conditional acceptance to 
regugees coming from non-European counties until  their resettlement in a third country.  

However, in spite of such two definitions, requests of all applicants are processed without any discrimination in 
terms of international protection procedures; and pursuant to 1951 Geneva Convention, and 1967 Protocol, 
and Foreigners and International Protection Law no. 6458. Related Law,  constitutes a benchmark in terms of 
Turkey’s obligations under 1951 Geneva Contract, and 1967 Protocol (2015, Türkiye’s Migration Report, 
2016:76-77). 

As per articles 61-63 of Law no.6458, following Directorate General of Migration Management’s acceptance of 
applications filed by foreigners seeking international protection to be provided by Turkey, either status of 
refugee, conditional refugee, or secondary protection is provided.  Syrians who migrated to Turkey as seeking 
protection due to internal strife in Syria,  they were given temporary protection because of incapability to 
individually assess all applications for protection. Therefore, this situation is not reflected to statistical data on 
applications for protection (2015 Turkey’s Migration Report, 2016:76-77). 

In recent years,  Turkey, ranks among the most migration receiving countries. Particularly, migration flow from 
Syria is ongoing. Such irregular migrations destined to Turkey, keep constituting problems on the part of both 
already immigrated people, and Turkish citizens resident in Turkey.  

With the aim of determining underlying reasons of migration problem;  below is an attempt to explain why 
Turkey receives such amount of migration,  with a consideration of Turkey’s geopolitical significance.  
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3. Migration, and Connection with Geopolitics / Jeostrategy  

Geopolitics depends on two categories of primary factors: First includes stationary factors, and the second 
includes nonstationary factors. Stationary factors are area and parts of area; territory occupied by the country; 
physical structure; geographical location; image;  relations with sea;  coast lines; and centrality. Nonstationary 
(changing) factors include population structure; natural resources; energies used;  and political and social 
structures. As it is known, people keep changing stationary factors, according to achieved technological 
developments. Besides, economic, technical, physical, cultural, religious, ethnic, historical, legal, and strategical 
structure, and characters are in interaction (Sevgi: 236). 

3.1. Stationary Factors About Turkey, With Regard to Geopolitics and Geostrategy  

Turkey spans an area of totally 780.576 km.2  Out of that total area, a territory of 23.845 km2 is situated on 
European land mass. According to “overall mainlands” view,  Anatolian peninsula, is included in the group of 
Southwest Asian countries, with reference to its location. In views, dominated by political discussions, Turkey is 
grouped among Middle Eastern, and European countries.   

Anatolian land mass is nearly 1162 m high, while Thrace is nearly 180 m high. Because average elevation of the 
country is 1132 m., Turkey is listed among the countries with the highest elevation in the world. Such elevation 
is a significant feature in stragetical terms. The fact that mountains are situated paralel to coastline in the north 
and the south, provides great advantages to country in terms of climate, stream flows, settlement, transport, 
and particularly defense.  

Turkey ranks first amongst the countries with very long, and varying borders. While Turkey’s overall land 
border is almost 2753 kms long,  overal sea border is more than 5800 km long. Turkey-Soviet Union Border is 
610 km long. Turkey-Iran Border, which spans mountainous areas with high altitude, is 454 km long.  Turkey-
Syria Border, which constitutes a long part of Turkey’s southern border is 877 km long.  Bordered area is 
generally made of flat, and low territory. Along this border, which opens to Middle East, and bears significance 
for the country, there are many passages, and transport ways providing economic opportunities. Amongs those 
passages, the most prominent ones are respectively, Nusaybin Şenyurt, Ceylanpınar, Akçakale, Mürşitpınar, 
Karakamış, Çobanbey, İslahiye, Cilvegözü and Yayaladağı. Turkey-Greece Border; majority of which spans Meriç 
valley, is 212 km long.  Along Meriç valley, generally there are small hills, and rolling terrains.  Turkey-Bulgaria 
Border; majority of which spans northern ridges of Yıldız (Istıranca) mountains, is 269 long.  

 Turkey is world country, which ranks 16th in terms of population; 32th in terms of land size;  and 16th in terms 
economic power.  70% of natural energy resources of the world is located around Turkey.  

Turkey is a Eurasian country. Other features, which grows jeostragetical significance of Turkey are as follows:  

➢ As a democratic, secular, social law state,  which adopts market economy, Turkey follows western 
systems, and is intended to be integrated with all European institutions.  

➢ It has historical cultural unity, and has been developing friendly relations with Balkans, Middle Eastern, 
Caucasia, and Central Asian countries, which were transformed since 1990s.  

➢ It contains one, and the most significant of the routes designated to extend Caucasian, and Central 
Asian natural gas line to the West. 

➢ Turkey collaborates on all, and has a leading role in some, of the initiatives by UN and NATO towards 
peace-keeping, regional security, and stability; and Turkey has undisputedly a major share in European 
Security Achitecture; and it has a qualitatively, and quantitatively strong Army both in Europe, and in 
the region (http://www.tasam.org/tr-
tr/icerik/2317/turkiyenin_jeopolitik_jeostratejik_ve_ekostratejik_onemi, Accessed on 16.12.2016).  

Moreover, due to its strategical significance, and economic resources,  Aegean region consitutes the most 
significant, and sensitive geopolitical area of Turkey in terms of defense, and economy. Marmara Sea, which is 
situated between Turkey’s Anatolian side, and European land, and which strecthes between Istanbul strait, and 
Dardanelles Strait, is a small inland sea occupying an area of 11 350 km2 wide. Marmara Sea is highly important 
because of straits, and Aegean Sea defense.  

 Straits: Countries with highly strategical straits, play decisive role in the balance of international political 
powers; and besides they have some advantages. Also, the fact that marine transportation, which is more 

http://www.tasam.org/tr-tr/icerik/2317/turkiyenin_jeopolitik_jeostratejik_ve_ekostratejik_onemi
http://www.tasam.org/tr-tr/icerik/2317/turkiyenin_jeopolitik_jeostratejik_ve_ekostratejik_onemi
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profitable than other transport facilities, is becoming more common,  has been ever raising the importance of 
straits.   

Amongst the straits in the world, two straits with highly strategical importance are Dardanelles, and Istanbul 
straits. Strategical importance of these straits derives from their economic significance as well as the fact that 
they are situated on the key points of Blacksea, Aegean, and so Mediterranean, in terms of defense. Therefore, 
they are vital not only for Western Block countries, but also for Eastern Bloc countries.  

Cyprus, and Aegean Islands, on which Turkey has big interests both strategically, and economically, have crucial 
position for the country. Consequently,  there are frequent disputes between Turkey, and Greece. For instance, 
there have never been a lasting mutual agreement between the two countries, on the issues of «continental 
shelf », «fir boundary» and «strategical defense.» Such a disagreement originates from observance of unilateral 
interests by Greece. One of Turkey’s geopolitical characteristics is that it is not a central country. To put it 
differently, Turkey is not a fully landlocked country. The fact that it is surrounded on three sides by the sea, 
provides great advantages for navigation; and is also higly important for air forces, and air transport.  

3.2. Non-Stationary Factors of Turkey, With Regard to Geopolitics and  Geostrategy  

If we approach the issue of Turkey’s geopolitical importance in terms of non-stationary (changing) factors, such 
characteristics can be listed as follows; 

3.2.1. Population  

While overpopulation is stragetically important for a country,  it is not a factor which is as much  efficient as it is 
thought to be. What counts is a balanced distribution of population throughout the country, as well as literacy 
level, and dynamism of  population.  If we tackle this matter in support of that suggestion,   potential of  
Turkey’s population, which is 80 million, and highly dynamic, and literary of which, is possible to be improved,  
should not be ignored. Besides, 38.02 % of overal population is constituted by ages 0 to 14, while remaining 
56.74 % is constituted by active population aged 15 to 65. Population with such a potential, which can 
positively channelize Turkey, bears great strategical importance in terms of development, and defense of the 
country (Sevgi: 242). 

3.2.2. Natural Resources  

Natural resources, are the resources, which no one may claim the possession of, on any grounds, because they 
are not produced through labour of any community, class or strata. Richness of any country’s natural 
resources, provides strategical advantages, as proportionate to the quality of those resources.  Exchange, 
which should be realized based on the real value of natural resources gains strategical importance in either 
processed or unprocessed export, or import those resources. Turkey is known to be one of those rare countries 
with respect to richness of vegetation cover.  Additionally, Turkey is the first amongst those limited number of 
countries with potential in active branches of agricultural sector. For instance, if country can upgrade to a more 
productive food manufacturing,  it can attain a potential of both domestic supply, and substantial export to 
other countries. For example, as a result of efficient use of agricultural potential;  export negotiations 
conducted by European Countries, Canada, and USA with other countries, and particularly with Soviety Union,  
reveal the strategical significance of agricultural products (Sevgi: 243). 

3.2.3. Mineral Resources, and Energy Resources 

Turkey have some strategical advantages, also in terms of richness of mineral resources.  Turkey is rich in 
minerals with great strategical value, such as particularly chrome, manganese, borax, copper, aluminium, iron.  
Energy resources possessed, and amounts of energy produced by countries vary to a great extent when 
compared to each other. Such variety,  brings about geopolitical problems differing from country to country. To 
exemplify, less developed countries, and developed countries considerably differ in energy consumption per 
person.  Also, how crucial is energy problem for the countries at present, should not be ignored. Because 
Turkey is unable to benefit from its present energy potential,  it is sometimes significantly impacted by oil 
shocks,  and fails to efficiently protect its strategical advantages.   

Today, Turkey is one of the most foreign-dependent countries in terms of energy it consumes (Sevgi: 243). 
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4. Turkey’s Significance According to Geopolitics and Geostrategy Theories  

 To begin with,  Turkey’s geopolitical, and geogstrategical importance should be explained, first of all, with 
reference to theories,  which remain to be valid, although considered classical,  and which paved the way for, 
and brought forward the First, and the Second World Wars;   and then Turkey’s position should be clarified 
with refrence to strategies adopted by USA, and Soviet Union, which has been controlling the balance of power 
since 1950s.  

According to land power theory suggested by F. RATZEL,  in the light of geographical data, Turkey has 
strategical importance in terms of the area occupied by Turkey; and location, and coastlines of that area.   

MACKINDER, further developed land power theory;  and he attaches the greatest strategical importance to 
Heartland-Pivot Area, which he considers to be Heartland of the world, and which is controlled by today’s 
Soviet Union;   and insists on the strategical signifcance of Rimland countries,  which include also Eastern 
Europe, and Turkey; and encircle that central region. Then,  according to this approach,  Turkey is one of the 
leading countries to prevent World Island and World sovereignity of any country, who holds the control of 
Heartland. Therefore,  according to H.J. MACKINDER’s theory,  Turkey has a considerable geopolitical, and 
geostrategical importance.  

A.T. MAHAN,  developed his theory based on sea power, and stragetical power of the sea. Researcher also 
scrutinized the geopolitical value of channels, and straits.  According to this theory, then, Turkey is crucial as it 
is bordered by Mediterranean, Black Sea, and Aegean Sea; and contains the inland sea of Marmara; and holds 
control of highly strategical Istanbul, and Dardanelles straits.   

N. SPYKMAN develops his theory, by renaming H.J. MACKINDER’s Inner Crescent or Marginal States, as 
Rimland; and suggests that countries in the zone of Rimland are strategically more important than Heartland 
countries.  N.SPYKMAN considered Turkey a country with highly advantageous strategical position, because 
Turkey is one of those Rimland countries, and also has a good position with respect to them.  

According to theories developed by researchers G.T. RENNER, and P. de SEVERSKY, who focuse on air power 
theory,  Turkey is one of those most significant countries in terms of air forces and air transport, because it is 
not a heartland country, in other words, it is not landlocked.   

Turkey, again, has a high strategical value, also,  in view of theories implemented by countries holding control 
of power balance emerged after Second World War. World was generally divided into two, as east, and west 
after 1946 Yalta Conference. In 1947, Turkey was included in Western Block by Marshall Plan, which emerged 
as a result of Truman Doctrine implemented for preventing efficiency of Eastern Block, and particularly for 
preventing expansion of Soviet Union. When USA implemented Domino Theory in 1947,  Acheson - US Foreign 
Affairs Minister made the following statement to underline the geopolitical and strategical significance of 
Turkey:  «When Greece falls, Turkey falls; when Turkey falls, Europe falls ». Then, a country with such a 
strategical importance, should be included in Western Block. Accordingly, while Turkey has been a party to 
NATO, and CENTO, it had to be member of organizations such as IMF, and World Bank. Turkey, is one of 
countries, with high strategical importance, also for Soviet Union. The reason is that Turkey is in a vital position 
for expansion particularly towards Mediterranean, for Soviet Union, which is surrounded by Rimland countries 
(except India) in Western Block’s control. Therefore, Istanbul, and Çanakkale straits,  provide great advantages 
for Soviet Union. Resultingly, it could be argued that, Turkey is one of the most important countries in the 
world with respect to geopolitics, and geostrategy. Also, it has a strong economical, social, and cultural 
potential; as well as a significant geographical position, amongst Middle Eastern, and Third World Countries. If 
we have a look at present problems, wars, economic difficulties experienced by counries, which have been 
strategically important in the world for 15-20 years;  Turkey should be careful at its every move, and every step 
to take.  The reason is that,  such strategical advantages may be turned into disadvantages in line with interests 
of some countries. Therefore,  the issue which, needs careful consideration by Turkey, is how to use such 
strategical features efficiently (Sevgi, 236-245). 
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5. Social Policy Problems Raised by Refugees in Turkey  

Existence of efficient law mechanism, and setting rules of law compliant to economic life, are required for 
smooth operation of economic system.  In assessing legal situation of Syrians,  first of all, rights, and facilities 
granted to Syrians by the status “temporary protection”  need investigation. In refugee law, countries party to 
international conventions, have some obligations. The most primary one among those obligations, pursuant to 
Article 31 of Geneva Convention, is sticking to  “the principle of non-refoulement.”According to that principle,  
a person seeking asylum,  may not be returned to the country, which is deemed to threaten their life, and 
freedoms.  The fact that refoulement of those governed by Temporary Protection Directive is prohibited, is 
clearly provided for in the related Directive (Art.6). Unless it is fully or partially terminated upon decision of 
Council of Ministers (Art.11), or their “temporary protection” status is revoked (Art.8), Syrians, who were 
granted “temporary protection” under the Directive, shall be “entitled to stay” in Turkey (Art.25),(Uzun, 2015: 
113). 

5.1. Shelters  

When looked at the sex distribution of Syrians, who were registered by the end of 2015,  it is revealed that, out 
of 2.503.549 Syrians,  1.174.190 of them are female, and 1.329.359 are male. Turkish Presidency of Disaster, 
and Emergency Management (AFAD), established temporary shelters for Syrian refugees in Turkey. According 
to the information note published on December 31, 2015, by AFAD,  there are 267.243 Syrians present in 
temporary shelters established in 10 provices (Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, 
Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya). In the shelters, totally 78.707 children,  and youngsters were given 
training in 1.211 class rooms, as a part of training services, which have been run since December 31, 2015; and 
7.442 polyclinic services per day were delivered within the scope of health care services.  Also,  151,746 births 
were given in shelters until the date December 31, 2015; and total number of polyclinic services delivered 
exceeds 5 million in the shelters.  

5.2. Answering Social Policy Needs of Syrians; and Economic Burden of that on Turkey  

By International Conventions, which Turkey is party to, refugees, and asylum seekers, are granted some rights. 
Article 14 of Universal Declaration of Human Rights, establishes that everyone has the right to enjoy asylum.  
However,  protection granted to individuals, is not restricted to life safety. Refugees, are at least, provided 
social and economic rights equal to those enjoyed by other foreigners legally resident in Turkey. Like any other 
people, refugees’ basic needs of such as shelter, feeding, health care, education services, and employment 
opportunity, should be answered. Those rights were envisaged by considering not only the basic human rights 
of asylum seekers, and refugees; but also additional problems that they may experience due to their status of 
asylum. Temporary Protection Directive stipulates that,  Syrians holding a right to stay in Turkey, shall be 
entitled to enjoy services to be delivered pursuant to Related Directive. Directive establishes that in addition to 
feeding, and shelter (Art.38), “sanitation services“(Art.27), “Education Services” (m.28), “Services for access to 
job market” (Art..29), “social benefits, and services” (Art.30) and “translation services” (Art.31), may  be 
provided to Syrians “temporary protection.” 

It is also stipulated that,  in addition to those services, and facilities,  “similar services” may also be seperately 
delivered as much as possible by state institutions and organizations (Art.26). Whereas, Syrians with 
“Temporary Protection”may benefit from some those services in the “temporary shelters” where they have 
been transferred to (Art.23);  they may also receive those services during their stay in provinces designated by 
Directorate General for Migration Management, as long as they constitute no prejudices in terms of public 
order, public safety; and public health (Art.24). Because economic status of countries is a decisive factor in 
admission of refugees,  it is unavoidable that enforcement of some rules established by national legislation, 
and by International Conventions, which Turkey is party to, regarding mass of foreigners seeking asylum at 
Turkish border, and about population,   have economic consequences. Therefore, implementation of such 
rules, will incure some extra costs, as a burden on the economy of Turkey (Uzun, 2015: 114). 

Generally,  economic burden of Syrians on Turkish state’s treasury,  is stated to be 4,5 billion dolar by October, 
2014.  Total expenses for Syrians in the budget of 2015;  is constituted by funds allocated including 1 billion 416 
million TL to Energy and Natural Resources Ministry;  1 billion 329 million TL to Ministry of Environment and 
Urbanisation; 1 billio 324 million TL to Ministry of Economy; 970 million TL to Ministry of Development; 652 
million TL to Ministry of Science, Industry and Technology;  644 million TL to Ministry of Customs, and Trade;  
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519 million to Ministry of Forestry, and Water Affairs;  and 142 million TL to Ministry of Youth and Sports. 
Majority of benefits provided by Turkey to Syrians, has been derived from its own sources. In BMMYK’s 2014 
call for regional funds to be allocated to Syrians,  Turkey, was allocated only 497 million dolar; and only 28% of 
which, was actually transferred to Turkey.  

Also, for Syrians with special needs,  any benefits, and support such as psycho-social support, and rehabilitation 
shall be provided both as free of charge, and with priority, within the bounds of possibility (Art.48). As a result 
of such a generous rule of law included in national legislation,  majority of 4,5 billion dollars spent by Turkey on 
Syrians, constituted by sanitary expenses. As for the education services,  Temporary Protection Directive 
establishes that Syrians shall benefit from services of pre-schooling, primary and secondary schooling; language 
training; skill development, and hobby classes; higher education, undergraduate, and post graduate education.  

In scope of the scholarship program lauched for Syrians by Turkish Prime Ministry’s Presidency for Turks 
Abroad, and Related Communities,  grants including free accomodation at state dormitories, tuition, and 
montly allowance are given to certain number of qualified Syrians,  for studies at designated universities. 
Education expenses of Syrians are lower than their sanitary expenses, due to free state schools; donations by 
benefactor citizens in the scope of envisaged projects; and high number of Syrians at education age forced to 
work out of financial difficulties (Uzun, 2015: 115-116). 

Along with asylum of Syrians in Turkey due to internal strife in Syria,  there have been generally serious 
increases in the sanitary expenses; and sanitary services became less available for other members of 
community; and the number of students per teacher increased. In addition to increase in treasury expenses,  
unemployment has grown;  finding a job became for challanging;  sallaries and daily wage of employees have 
been reduced due to unregistered employment;  native people’s job loss rate has increased; apartment rents 
have increased, and it has become more difficult to find housing; and lastly,  and rate of inflation tended to 
increase due to price escalation of some commodities (Uzun, 2015: 116-117). 

It should be noted that, Turkish Social Security Institution (SGK),  pays for sanitary expenses of registered 
Syrians, pursuant to Health Application Communique (SUT) drafted for ones covered by general health 
insurance.  Such payments are immediately invoiced to AFAD. In that regard, there is a need for additional 
funds to cover expensive drugs. Besides, language obstacle is a vital issue in receiving sanitary services  (Öztürk, 
2015:14). 

5.3. Public Peace Problems  

In spite of some problems experienced between native people, and Syrians, both communities developed a 
kind of brake mechanism so as not to hinder public peace. The fact that, so far no serious problems have been 
experienced,  reveals the high capacity of social structure to cope with problems.  Security incidences so far 
caused by Syrians,  are actually less serious than  expected.  Such a big, and desperate mass was expected to 
raise more security problems. This situation, is both the result of related administrator’s success, as well as 
traditional hospitality of Turkish people, who carefully considered migration from Syria, and sought to behave 
accordingly. Some incidents, which have occured, or may occure, are not of political origin, but rather of social, 
and economic nature. Yet, as the time is extended, risks increase. Guests are not strong enough to stand this 
situation for longer; and native people might turn socio-economic issues into conflicts (Ağır, and Sezik, 2015: 
119). 

5.4. Problems of Refugee Women  

According to the results of survey about Syrian refugee’s problems, conducted in 2014, by Mersin University, 
Regional Monitoring and Research Center,  one of the primary problems regarding Syrian refugee women, and 
children, is women, and children without companion.  Women, whose husband passed away; and orphan 
children are among the vital problems.  

It has been concluded that widow women, and orphaned children appear as primary problems. Particularly, the 
fact that unaccompanied children, who were placed in  dormitories, experience language problem, and 
difficulties in harmonising with Turkish  children, has been underlined  (Mersin University,  Report on 
Workshop About the Problems of Syrian Refugees,  2014: 56). 
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As common problems regarding women,  early marriage, second wife, and prostitution incidences were 
mentioned. It has been stated that such incidences, which are usually witnessed on the media, are also 
reflected in police records. Need for protecting women,  and securing women’s life by the help of relatives in 
Turkey, have been listed among the causes of early marriage. It has been pointed out that,  particularly,  
families who marry their daughters in return for money,  approach the issue from financial perspective (Mersin 
University, 2014: 56-57). 

Medical doctors, point to the health condition of women, and children.  Difficulties, experienced by women 
(especially unregistered ones) in accessing hospitals; and the fact that applications by unregistered Syrians,   
increased crowds at hospitals, have been emphasized (Mersin University, 57). 

5.5. Accomodation and Housing Problems  

As an example of the housing pattern of Syrian Refugees,  majority of Syrians living in Mersin,  use rental 
housing.  The fact that more than one family reside in the same house,  is a consequence of housing rents 
increased by the migration flow. Such communal accomodation of families,  prevails particularly, in Toros 
Mountains region, and town centers of Mediterranean, populated by poorer refugees; whereas it also prevails 
amongst almost well-off refugees settled in Yenişehir and Mezitli (particularly summer housing regions such as 
Tece, and Tömük situated to the east of Mezitli).  

Other patterns of housing, are illustrated by those, who buy houses at lower rates, compared to rent rates of 
tenancy; and those, who stay in the house of their acquaintances,  or distant or close relatives without paying 
any rent.  

Besides,  it has been mentioned that,  many Syrian male refugees stay in hotels near Otogar ( main coach 
station ), in a fashion, similar to single-rooms, that 5-6 persons share the same room. Also, poor-labourer 
Syrians, who continously live under tents only for 2 years, like seasonal labourers, in centers of agricultural 
trade like Adanalıoğlu, and Kazanlı, have been reported (Mersin University, 62). 

In the last twelve years, fastly growing number of refugees, who do not choose or do not need to stay in 
shelters,  and so arrive in Mersin where there are no shelters,  created subtantial demand for rental housing. 
Under conditions, where there is a lack of institutions or bodies to deliver consultancy services on housing of 
Syrians,  such a high demand seriously raised (in the rate 20-30 depending on the location) rents in a short time 
period.  This situation, leads to hight cost of living, both on the part of Syrian refugees, as well as native Turkish 
nationals, majority of which are low income (paricularly undergraduate students), and can live only in rental 
houses.  

Beyond impoverishing both segments of community, this situation also leads to communal living of many 
families;  and accomodation in inappropriate places such as former ruins, coal cellar, abondaned places, and 
former car parks under poor accomodation conditions in physical, social, and pyschological terms (Mersin 
University, 62). 

Undertakings by municipalities, as local administrative units,  particularly regarding last massive cross-border 
migration,  are rather in the form of social aid, and social service; and are legally based on functions and 
authorities provided for in bilagines. Considering that recently,  out of total migration received from Syria,  
nearly 1,5 million is directed to cities,  it is concluded that those immigrants receives many servies such as 
water, sewage, infrastructure, environment-hygiene delivered by municipalities.   This situation constitutes a 
serious burden on municipalities’ budgets which are allocated primarily according to population, development 
level, and size of area (Demirhan and Aslan, 2015: 58). 

5.6. Problems Relating To Work Life  

Problems relating to work life, could be listed as follows:  

➢ Those holding work permit,  can have some legal social rights; and those rights are regarded as rights 
to benefit from social security.  

➢ According to work permit law,  employers are obliged to report their employees to SGK.  

➢ It is stipulated that serious penalties shall be imposed on those employees, who have been detected 
to employ without registration; and on the related unregistered employees as well.  
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➢ Especially,   household services, where especially migrant employees are employed on,   are not 
regulated by labour law; and reporting of such services is not a regular practice also among native 
employees.  

➢ Getting work permit is considered as a long, and difficult process in bureaucratic terms.  

➢ Insufficient audits,  also reduces discouraging influence of serious penalties.   

➢ Already common lack of security, and subcontractor’s employment,  leads to greater problems on the 
part of Syrian Migrants.  

➢ The fact that unemployment, lack of social security, and similar other problems either general, or 
caused by migrant status, are not handled by considering their social dimension,  make problems more 
complicated (Mersin University:36). 

6. Conclusion  

Turkey is situated on a region, which is vast, but is stage to problems, conflicts, and instabilities.  However,  
Turkey achieved to remain to be a peace, and stability island in such a region.  Turkey is one of those rare 
democratic states, in a vast geography extending from Europe through Pacific, to Middle East.  Turkish 
Republic, which adopted the best aspects of human values created on the territories with geopolitical 
significance through the history, along with the richness offered by Anatolian Peninsula,  exhibits a good 
synthesis of various cultures. A democratic,  prosperous, and stable Turkey is the stunning evidence of that 
eastern and western values can be integrated with each other,  and can coexist. The fact that Turkey is both an 
eastern and a western country is exhibited by the variety of international organizations, which Turkey is a 
member of. Turkey is the single country which is a member of all the organizations, including NATO, European 
Council, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Blacksea Economic Co-
operation (KEİ), Economic Co-operation Organization (ECO), D-20, and Islamic Conference Organization (IKO).  

Turkey is undisputedly a part of western world as much as it is a part of eastern world,  on the same grounds 
such as historical, geographical, and cultural. Turkey, is also a bridge of friendship, and co-operation between 
Islam and other religions. History of Turks contains many examples of that fact.  

Baku-Ceyhan project, which envisages transmission of Caspian oil to the west, and which gets considerable 
support of international community,  offers the most stable, and most secure environment for oil transmission 
line; and is least risky in terms of environmental protection. Turkey, which considers processing, and delivering 
to the west, of rich natural sources in the region,  a golden opportunity for improving regional co-operation, 
and welfare, supports use of mutliple lines for the placement of those resources on market; and accordingly 
exhibits its political will. Similarly,  Turkey is a key country for the launch of Trans-Caucasian Transport Channel, 
which becomes a necessity due to intensification of human, and commodity flow into Caucasia, and Central 
Asia, along with delivery of natural resources of Caspian Basin to world markets.  If the new potential of 
economic opportunity offered to Eurasia by the course of history,  maintaining peace, stability, wellfare and co-
operation in this geography will be possible.  

 Growing, and varying migration flows destined to Turkey, have deeply influenced country’s economic, social, 
and demographic structure, public order and public security; and have brought about a need for a new 
migration management understanding.  In that regard, there have been new legislations; and it has been 
resolved to establish balance of rights and security.  Significant legislative, and infrastructural works are 
ongoing,  for a human rights-based, manageable, and corporate structuring,  which provides balance of rights 
and security through a strong migration management; and provides new strategies of migration and 
international protection.  

International migration is ever growing, and is constituting new problems. Yet,  policies about migrants, which 
have been implemented both domestic, and international levels, prove insufficient for resolving increasing 
problems. The fact that it is a global problem, grows the need for resolution, and protection mechanisms under 
international law making process at global level. Besides, still there has not been a move beyond discourse 
about migrants. Poor condition of migrants, has been ever reproducing itself.  Along with the fact that Turkey, 
has been a scene to migration flows at increasing rates in recent years,  integrative, and systematic strategies, 
and the policies to be implemented accordingly,  on migration and socio- economic problems of migrants, have 
become more significant, and urgent.  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

722 
 

Due to geopolitical position of Turkey; and political, social, and economic turmoil in nearby countries, Turkey is 
both a destination country, and a transit country serving as a bridge for the transport of foreigners to 
developed European countries. The fact that Turkey is bordered by many countries,   besides having long land, 
and sea borders,   evidences potential of Turkey, in migration receiving.  Turkey exhibits a determined position 
through taking efficient national measures against irregular migration; and actively collaborating on detection 
of problems; collective actions, and co-operations, information exchange; and maintains operations efficiently, 
and determinedly for prevention of irregular migration transiting Turkey, and for  deportation of illegal 
foreigners in Turkey.  

Regardless of negative reflections about Syrian refugees on media,  indicators evidence that Syrian guests have 
been fastly, and on their own, getting adapted to life in Turkey. Therefore,   necessity for a comprehensive 
harmonization plan, also including socio-cultural values, and needs of Syrian community, also with 
consideration of society’s system of values,  should be internalized. When designing such a plan,  
aforementioned public reaction, fears, and expections should be considered, and be overcomed with patience.  

Opinion research shows that majority of Syrians are willing to learn Turkish.  On the other hand,  they feel 
uncomfortable as they are regarded as “other;”   and they wish to be integrated with society.  In that regard, 
operations, research, and programs towards extending Turkish language education as an indispensible part of 
socio-cultural, and socio-economic harmonization,   are encouraged. Majority of Syrian refugees (53,3%) are 
children. Also, so far,  60.000 Syrian babies were born in Turkey. Considering these two facts,  education, and 
integration of young population should be handled with great care. Integration plan should be designed with a 
scientific perspective, and with reference to experiences of other countries; and  by consulting the opinion, and 
advices of  different segments, universities, think-tanks, research centers, civil society organizations, and of 
refugees. In design of integration plan, also results of undertakings so far should be taken into account; and 
new communication strategies should be developed.  
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Özet: Çalışmada öncelikle kişilik profili, örgüt kültürü ve bireysel yenilikçilik ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra kişilik 
profili ve örgüt kültürünün bireysel yenilikçiliğe etkisini araştıran küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) üzerinde 
hizmet ve imalat sektörlerinde 424 işgören üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kişilik profili alt boyutlarının ve 
örgüt kültürü alt boyutlarının bireysel yenilikçiliği nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçta tüm alt boyutlar 
modele dahil edilerek yapılan analiz sonucunda kişilik profili alt boyutlarından deneyime açıklık ve örgüt kültürü alt 
boyutlarından destekleyicilik eğilimi ve açıklık eğilimi ile bireysel yenilikçilik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kişilik 
profili alt boyutlarından; dışadönüklük, yumuşak başlılık, duygusal denge ve sorumluluğun, örgüt kültürü alt boyutlarından; 
klan eğilimi ve gelişme eğiliminin bireysel yenilikçiliği pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Örgüt kültürü alt boyutlarından, 
kuralcılık eğiliminin ise bireysel yenilikçiliği negatif yönlü etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Kişilik Profili, Örgüt Kültürü, Bireysel Yenilikçilik 

The Effect of Personality Profile and Organizational Culture to Individual 
Innovativeness: A Field Study on SME 

Abstract: In this study, primarily, personality profile, organizational culture and individual innovativeness is described in 
detail. Furthermore application is carried out 424 employees on small and medium enterprises (SME) in service sector and 
manufacturing sector, investigating the effect of personality profile and organizational culture to individual innovativeness. 
This study aims to determine how the subscales of the personality profile and the subscales of organizational culture will 
affect the individual innovativeness. Convenience sampling method was used and the data were collected 424 employees 
at the five in the manufacturing sector and seven in the service sector a total of twelve enterprises. According to research 
results, as a result of analyzing all subscales including model, there is no significant relationship between openness to 
experience from the subscales of personality profile and propensity to support and openness tendency from the subscales 
of organizational culture with individual innovativeness. Personality profile’s subscales; extraversion, agreeableness, 
neuroticism and conscientiousness, organizational culture’s subscales; clan tendency and development tendency were 
found to affect individual innovatiness pozitively. Formalism tendency from the subscales of organizational culture were 
found to affect individual innovativeness negatively. 

Keywords: Personality, Personality Profile, Organizational Culture, Individual Innovativeness 

1. Giriş 

Artan rekabet ortamında ve gelişim gösteren iş yaşamında etkin şekilde görev alan en temel etken bireylerdir. 
Bireylerin bu yeniliklere adaptasyonu, örgütlerin büyüme ve gelişme göstermesinde önem oluşturmaktadır. 
Örgütlerin bu ortamda hayatta kalabilmeleri ve farklılık oluşturabilmeleri bireylere bağlıdır. Burada karşımıza 
çıkan kavram “Bireysel Yenilikçilik” kavramı oluyor. Bireylerin kendilerini geliştirebilme ve örgüte fayda 
sağlayabilmeleri yeniliklere ve değişimlere karşı eğilimleriyle doğrudan alakalıdır. Bireylerin sürekli değişen bu 
çağda yeniliklere uyum sağlaması ve yeniliklere karşı sergileyecekleri tutum iki önemli unsura bağlıdır. Bu 
unsurlar; bireyin kişisel özellikleri ve içinde bulunduğu örgüt kültürüdür. Birey, bu iki temel unsurun etkisi 
altında yenilikçiliğe karşı olumlu veya olumsuz bir tavır takınacaktır. Çalışmada öncelikle kişilik, örgüt kültürü ve 
yenilikçilik kavramları detaylı bir literatür taramasıyla açıklanmıştır. Daha sonra kişilik profili ve örgüt 
kültürünün, bireysel yenilikçiliğe etkisini incelemek adına yapılan araştırma ve sonuçları açıklanmıştır.  
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2. Literatür Bilgisi 

2.1. Kişilik  

İnsana karmaşık bir yapı olarak bakıldığında onu bütün detaylarıyla kavramak oldukça zordur. Bu uzun bir süreci 
kapsamaktadır (Günel, 2010: 44).  Kişiliğin köken olarak Latince de bulunan “Persona” kavramından ortaya 
çıktığı düşünülmektedir. Klasik Roma Tiyatrosu’nda oyuncular yüzlerine maske takarlardı. Bu maskelere 
“Persona” ismini vermekteydiler. Maskeler farklı kişilik özelliklerini temsil etmekteydi. Kişilik kavramının bu 
şekilde var olduğu ileri sürülmektedir (Erdoğan, 1991: 235).      Kişilik kavramının bizim dilimizde birkaç çeşit 
anlamı mevcuttur. Bizi ilgilendiren anlama bakacak olursak, TDK’ ya göre kişilik kelimesinin karşılığı; “Bir 
kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerin bütünü, şahsiyet” olarak tanımlanmıştır 
(www.tdk.gov.tr). Kişilik kavramına bir başka bakış açısıyla bakacak olursak bireyin kendi gözünden, fizyolojik, 
zihinsel ve ruhsal nitelikleri hakkındaki düşüncesidir. İnsanın kendisinde var olanı değerlemesi ve menfaat 
sağlayacak şekilde bir role bürünmesidir (Eren, 1993: 40). Yapılan birçok tanımdan yola çıkarak kişilik 
kavramının insanın kalıtımsal özeliklerinden, çevresinden, fiziki ve zihinsel faktörlerden etkilendiğini ve bu 
etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan kişinin düşünce yapısı, davranışları olarak açıklayabiliriz. Öncelik 
verecek olursak bireyin etrafında gelişen olaylara karşı tutumu ve dışardan nasıl algılanmak istediği konusu 
kişiliğin oluşumunda etkili olduğu düşünülebilir (Özsoy ve Yıldız, 2013; 3). Kişilik üzerine yapılan birçok tanıma 
bakıldığında genel olarak göze çarpan üç özellik mevcuttur. Bu üç özellikten ilki insanların tümünün kendine has 
oluşu, ikincisi insanın kişilik yapısının tutarlılığı, üçüncüsü ise bireyin kişilik yapısının durağanlığıdır (Günel, 2010; 
45).  Kişiliğin bileşenleri kişilik oluşumunda önemli rol oynamaktadır.  

2.2. Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü, 20. yüzyılın sonlarında karşımıza çıkan bir kavramdır. Yönetimsel hareketin ve grup 
davranışlarının önemli bir parçası haline gelen örgüt kültürü, günümüzde birçok rekabet ortamında işletmelerin 
avantaj sağlayabileceği bir unsur olmuştur. Bunun bilincinde olan kuruluşlar hem sürdürebilirlik açısından hem 
de rekabette bir adım önde olabilmek adına bünyesinde bulundurduğu insanlara örgüt kültürü bilincini 
aşılamaya önem göstermektedir (Vural ve Coşkun, 2007; 3).      En kabul gören tanımlardan biri Schein’ın örgüt 
kültürü tanımıdır. Bir örgüt veya grubun etkin olarak çalışabilmesi için gerekli olan ve yeni üyeler tarafından da 
benimsenen, dışsal bütünleşme ve içsel uyumu sağlamaya yönelik yaklaşımlara “örgüt kültürü” denir 
(Soyşekerci, 2012; 175).   Örgüt kültürünü örgütü bir arada tutan tutkala benzetebiliriz. Çünkü örgütü örgüt 
yapan bütün unsurlar örgüt kültürü çatısı altında birleşmektedir. Örgüt kültürü üzerine konuşulması gereken bir 
diğer önemli durum ise ulusal kültürden bağımsız olmamasıdır (Şahin, 2010; 24).            

Bireysel Yenilikçilik 

 Yenilik ve yenilikçilik kavramları, 20. yüzyılın başlarından itibaren iletişim, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi farklı 
alanlarda incelenmiş kavramlardır. Kişilerin yeniliklere verdikleri tepkileri inceleyen yenilikçilik kavramı birçok 
araştırmacı tarafından ele alınmıştır (Örün, Orhan, Dönmez ve Kurt, 2015; 65).   Latince kökenli “innovatus” 
kelimesinden türeyen “inovasyon” kavramının Türkçe karşılığı, yeniliktir. Sözlük anlamında, toplumsal, kültürel 
ve idari ortamlarda yeni usul ve yöntemlerin benimsenip kullanılması anlamı taşımaktadır. Yenilik kavramı, 
yenileme, yenilenme ve yenilikçi gibi kavramlarla bağdaştırılmaya çalışılsa da, anlam bakımından tek bir 
kelimeyle karşılanmayacak kadar geniştir (Öztürk ve Summak, 2014; 846). Joseph Schumpeter yeniliği 
“kalkınmanın itici gücü” olarak açıklamıştır. Olmayan bir ürünün ortaya çıkarılması veya var olan ürüne yeni bir 
nitelik kazandırarak piyasaya sürülmesi, yeni bir üretim yönteminin uygulanması, yeni bir pazar meydan 
getirilmesi işlemlerini yenilik kavramı içinde ifade edebiliriz (Işık ve Meriç, 2015; 4). Yenilik genel olarak, ürün, 
fikir ya da hizmetlerin bireyler tarafından yeni olarak algılanması şeklinde de tanımlanabilir (Uzkurt, 2007; 242). 
Yenilik kavramı kişiden kişiye değişebilen bir kavramda olabilmektedir. Bazen yeni fikir ve uygulamaların ortaya 
koyduğu süreç, bazen yeni fikir ve uygulamaların kendisi, bazen var olanı kabullenen bireylerin farklı tepkilerini 
ifade eder (Goldsmith ve Foxall, 2003; 322).  
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3. Kişilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Alan 
Araştırması 

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, önemi, modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve 
verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacını KOBİ’lerde çalışanların kişilik profilinin ve örgüt kültürünün bireysel yenilikçiliğe olan 
etkisinin belirlemek oluşturmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modelinde, iki bağımsız ve bir bağımlı değişken yer almaktadır. Bağımsız değişkenler; kişilik profili 
ve örgüt kültürü, bağımlı değişken; bireysel yenilikçilik şeklindedir.  

 
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Geçmiş çalışmalar incelenerek çalışmalar benzer ve farklı yönleri ile ele alınmıştır. Bunun ardından literatür 
taraması yapılmıştır. Konuya ilişkin kitaplar, makaleler, tezler, çeşitli yayınlar, üniversite veri tabanları ve 
internet sitelerinden faydalanılmıştır. Daha sonra hedef kitleye anket uygulaması yapılmış ve birincil 
kaynaklardan veri toplanmıştır. Anket çalışması Mart – Temmuz 2016 yılında uygulanmıştır. 

3.4. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İstanbul’da imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerdir. Araştırmanın 
örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 12 adet KOBİ oluşturmaktadır. Bu KOBİ’lerden 5 tanesi 
imalat sektöründe, 7 tanesi hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu 12 adet KOBİ’de işgören sayısı 
toplam 600 kişidir. Toplam 600 adet anket formu dağıtılmıştır ve bu anketlerden toplam 505 adet anket formu 
elde edilmiştir. Bu anket formlarından 81 tanesi çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamamıştır.  

 

 

KİŞİLİK 
PROFİLİ 

 
(Dışadönüklük) 

(Yumuşak Başlılık) 
(Deneyime Açıklık) 
(Duygusal Denge) 

(Sorumluluk) 

ÖRGÜT 
KÜLTÜRÜ 

 
(Klan Eğilimi) 

(Gelişme Eğilimi) 
(Açıklık Eğilimi) 

(Kuralcılık Eğilimi) 
(Destekleyicilik Eğilimi) 

 
 

BİREYSEL 
YENİLİKÇİLİK 
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3.5. Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Kişilik profili ölçeği Costa ve McCrae (1987) tarafından oluşturulmuş ve Somer vd. (2002) tarafından Türkçeye 
uyarlanmıştır. Küçük (2014) ise ölçeği farklı bir şekilde uyarlamıştır. Bu çalışmada Küçük (2014) tarafından 
uyarlanmış olan ölçek aynen kullanılmıştır.  Örgüt kültürü ölçeği, Danışman ve Özgen (2003) tarafından 
geliştirilen ve Görmen, (2012) tarafından uyarlanan ölçektir. Bu çalışmada Görmen (2012) tarafından uyarlanan 
ölçek aynen kullanılmıştır. Bireysel yenilikçilik ölçeği, H. Thomas Hurt vd. (1977) tarafından geliştirilmiş ve Kılıçer 
ve Odabaşı  (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bitkin (2012) ise ölçeği farklı bir şekilde uyarlamıştır. Bu 
çalışmada Bitkin (2012) tarafından uyarlanan ölçek aynen kullanılmıştır.  Örnekten elde edilen verilerin 
analizinde istatistik paket programı IBM SPSS 20 sürümü kullanılmıştır. 

3.6. Güvenilirlik Analizi ve Faktör Analizi Bulguları 

Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette üç ayrı ölçek kullanılmıştır; bireysel yenilikçilik ölçeği, kişilik profili 
ölçeği ve örgüt kültürü ölçeği. Kişilik profili ve örgüt kültürü ölçekleri için güvenilirlik analizleri ve faktör 
analizleri, bireysel yenilikçilik ölçeği için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Orijinal ölçekte yer almasına karşın, 
güvenilirlik ve geçerliliğe dönük faktör analizi sonucu ölçekten çıkartılması yönünde bulgulara ulaşılan maddeler 
ölçekten çıkartılarak madde sayısı azaltılmış, kalan maddelerle asal bileşenlere dayalı faktör analizin 
uygulanarak elde edilen alt boyutlara karşılık gelen değişkenler türetilmiştir.  

3.7. Kişilik Profili Ölçeği Güvenilirlik Analizi ve Faktör Analizi 

Ölçeklere ilişkin güvenilirik ve faktör analizleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Kişilik Profili Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Madde Sayısı Cronbach α Yorum 

19 0,790 Oldukça güvenilirdir 

 

Tablo 2. Örgüt Kültürü Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Madde Sayısı Cronbach α Yorum 

18 0,816 Yüksek derecede güvenilirdir 

 

Tablo 3. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Madde Sayısı Cronbach α Yorum 

20 0,881 Yüksek derecede güvenilirdir 

3.8. Kişilik Profili Alt Boyutlarının Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi (Model 1) 

Bireysel Yenilikçilik düzeyini açıklamak üzere modelde, kişilik profili ölçeğine ait 5 alt boyut bağımsız değişken 
olarak alınmış ve Tablo 4’de verilen bulgulara ulaşılmıştır. zOA1: dışadönüklük alt boyutu ile bireysel yenilikçilik 
ilişkisi, zOA2: yumuşak başlılık alt boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi, zOA3: deneyime açıklık alt boyutu ile 
bireysel yenilikçilik ilişkisi, zOA4: duygusal denge alt boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi, zOA5: sorumluluk alt 
boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi şeklinde kodlanmıştır. 

Tablo 4. Model 1 Bulguları 

Model 1     Kısmi Korelasyon VIF 

Sabit 65,236  136,016 0,000   
zOA1 1,184 0,110 2,207 0,028 0,110 1,233 
zOA2 2,679 0,243 4,885 0,000 0,237 1,240 
zOA3 –1,410 –0,132 –2,625 0,009 –0,130 1,255 
zOA4 1,302 0,124 2,560 0,011 0,127 1,165 
zOA5 2,620 0,247 4,970 0,000 0,241 1,237 

  
Bağımlı (Açıklanan) değişken: Bireysel Yenilikçilik Düzeyi 

̂ ˆ
z testt p değeri−

2

5;401

ˆ0,445 0,198 9,657

19,748 0,000

R R

F p değeri

= = =

= − =
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Modelin bütüncül olarak (ve anlamlı bulunduğunda modelde yer alan bağımsız değişkenlerin tek tek kısmi 
olarak) testleri yapılmadan ve bulgular yorumlanmadan önce, modelin çoklu doğrusal regresyon analizi 
varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir.  

İlk olarak hata terimleri dağılımının normalliği için  sıfır 
hipotezi altında, Tablo 5’de bulguları özetlenen Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri 
yapılmıştır.  

Tablo 5. Model 1 Hata Terimleri Dağılımının Normallik Testleri 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Model 1 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Hata Terimleri 0,044 407 0,054 0,991 407 0,016* 

  

Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda sıfır hipotezi reddedilememekte (p-değeri %5,4); Shapiro-Wilk testi 
sonucunda ise %5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi reddedilmektedir (p-değeri %1,6).  

 Sonuç olarak, bireysel yenilikçilik düzeyi ile kişilik profili arasındaki ilişki, diğer olası etkenler model dışındayken 
(ve etkileri göz ardı edildiğinde), istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durumda H4, H5, H6, H7 ve H8 araştırma 
hipotezleri kabul edilmiş olur. Ancak bireysel yenilikçilikte oluşan değişkenliğin yalnızca %19,8’i tek başına kişilik 
profili (alt boyutları) ile açıklanabilmektedir.  

3.9.  Örgüt Kültürü Alt Boyutlarının Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi (Model 2) 

Bireysel Yenilikçilik düzeyini açıklamak üzere modelde, örgüt kültürü ölçeğine ait 5 alt boyut bağımsız değişken 
olarak alınmış ve Tablo 6’da verilen bulgulara ulaşılmıştır. zOB1: klan eğilimi alt boyutu ile bireysel yenilikçilik 
ilişkisi, zOB2: gelişme eğilimi alt boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi, zOB3: açıklık eğilimi alt boyutu ile bireysel 
yenilikçilik ilişkisi, zOB4: kuralcılık eğilimi alt boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi, zOB5: destekleyicilik eğilimi alt 
boyutu ile bireysel yenilikçilik ilişkisi şeklinde kodlanmıştır. 

Tablo 6. Model 2 Bulguları 

Model 2     
Kısmi 

Korelasyon VIF 

Sabit 65,342  134,815 0,000   
zOB1 1,504 0,140 2,407 0,017 0,119 1,658 
zOB2 1,733 0,162 2,619 0,009 0,130 1,858 
zOB3 0,955 0,089 1,722 0,086 0,086 1,357 
zOB4 –2,830 –0,264 –5,705 0,000 –0,274 1,045 
zOB5 0,358 0,033 0,580 0,562 0,029 1,621 

  

Bağımlı (Açıklanan) değişken: Bireysel Yenilikçilik Düzeyi 

 

Modelin bütüncül olarak (ve anlamlı bulunduğunda modelde yer alan bağımsız değişkenlerin tek tek kısmi 
olarak) testleri yapılmadan ve bulgular yorumlanmadan önce, modelin çoklu doğrusal regresyon analizi 
varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. 

Tablo 7. Model 2 Hata Terimleri Dağılımının Normallik Testleri 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Model 2 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Hata Terimleri 0,026 407 0,200 0,996 407 0,493 

 

Gerek Kolmogorov-Smirnov, gerek Shapiro-Wilk testleri sonucunda sıfır hipotezi reddedilememektedir (p-
değerleri sırasıyla %20,0 ve %49,3). Hata terimleri dağılımı normaldir. 

( )0 1: Hata terimleri  dağılımı normaldir.H 

̂ ˆ
z testt p değeri−

2

5;401

ˆ0,421 0,177 9,778

17,289 0,000

R R

F p değeri

= = =

= − =
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Hata terimleri dağılımının sabit varyanslılığı için Ramsey RESET testi yapılmış ve  ve p-değeri 
0,846 bulunarak 

   

biçimindeki sıfır hipotezi reddedilememiştir. Hata terimleri dağılımı sabit varyanslıdır.  

Sonuç olarak, bireysel yenilikçilik düzeyi ile örgüt kültürü arasındaki ilişki, diğer olası etkenler model 
dışındayken (ve etkileri göz ardı edildiğinde), istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durumda araştırma 
hipotezlerinde H9, H10 ve H12 kabul edilirken, H11 ve H13 reddedilerek bu hipotezlerin sıfır hipotezleri kabul 
edilir. Ancak bireysel yenilikçilikte oluşan değişkenliğin yalnızca %16,9’u tek başına örgüt kültürü (anlamlı 
bulunan üç alt boyutu) ile açıklanabilmektedir.  

3.10. Kişilik Profili Alt Boyutlarının ve Örgüt Kültürü Alt Boyutlarının Bireysel Yenilikçiliğe 
Etkisi (Model 3) 

Model 1 ve model 2 altında, bireysel yenilikçilik ile sırasıyla kişilik profili alt boyutları ve örgüt kültürü alt 
boyutları arasındaki kısmi ilişkiler incelenmiştir. Model 3 altında ise, kişilik profili ve örgüt kültürü alt 
boyutlarıyla birlikte, çalışanların gözlenmiş nicel özelliklerinin de (yaş, kıdem, hane geliri ve kardeş sayısı) 
bireysel yenilikçilik ile kısmi ilişkileri analiz edilmektedir. Bu amaçla öncelikle tüm bağımsız değişkenler birlikte 
modele alınmış, gerekli varsayım testleri yapılmış, varsayım ihlali olmadığı bulgusunun ardından model çoklu 
korelasyon katsayısı ile kısmi regresyon katsayılarının t-testleri yapılmıştır. T-testleri neticesinde anlamsız 
bulunan en zayıf kısmi ilişkiye sahip bağımsız değişken modelden dışlanmış ve benzer işlemler neticesinde tüm 
regresyon varsayımlarını sağlayan ve tümü anlamlı ilişkiye sahip bağımsız değişkenler içeren çoklu regresyon 
modeli elde edilmiştir. Model 3’ün nihai bulguları Tablo 8’de yer almaktadır.   

Tablo 8. Model 3 Nihai Bulguları 

Model 3     
Kısmi 

Korelasyon VIF 

Sabit 69,453  39,575 0,000   
zOA1 1,096 0,101 2,246 0,025 0,112 1,242 
zOA2 2,048 0,186 4,188 0,000 0,206 1,201 
zOA4 1,369 0,130 2,957 0,003 0,147 1,175 
zOA5 2,487 0,235 5,359 0,000 0,260 1,167 
zOB1 1,386 0,129 2,554 0,011 0,127 1,562 
zOB2 1,344 0,125 2,424 0,016 0,121 1,630 
zOB4 -3,122 -0,291 -6,879 0,000 -0,327 1,092 
Yaş -0,089 -0,083 -1,880 0,061 -0,094 1,176 

HaneGeliri 0,000 0,071 1,629 0,104 0,082 1,162 
KardeşSayısı -0,621 -0,103 -2,430 0,016 -0,121 1,093 

  

Bağımlı (Açıklanan) değişken: Bireysel Yenilikçilik Düzeyi 

 

Çoklu doğrusal regresyon analizi varsayımlarından ilk olarak hata terimleri dağılımının normalliği için 

  

sıfır hipotezi altında, Tablo 9’da bulguları özetlenen Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri 
yapılmıştır.  

 

 

 

 

0,038testF =

( )0 : 0  veya dağılım varyansı sabittir .H  =

̂ ˆ
z testt p değeri−

2

10;396

ˆ0,591 0,349 8,751

21,262 0,000

R R

F p değeri

= = =

= − =

( )0 3: Hata terimleri  dağılımı normaldir.H 
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Tablo 9. Model 3 Hata Terimleri Dağılımının Normallik Testleri 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Model 3 
Test 

İstatistiği 
Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Test 
İstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi p-değeri 

Hata Terimleri 0,027 407 0,200 0,997 407 0,676 

 

Her iki normallik testi sonucunda da sıfır hipotezi reddedilememektedir (p-değerleri sırasıyla %20,0 ve %67,6). 
Hata terimleri dağılımı normaldir. 

Hata terimleri dağılımının sabit varyanslılığı için Ramsey RESET testi yapılmış ve  ve p-değeri 
0,844 bulunarak 

   

biçimindeki sıfır hipotezi reddedilememiştir. Hata terimleri dağılımı sabit varyanslıdır.  

Sonuç olarak, kişilik profili ve örgüt kültürüne ait tüm alt boyutların tamamı aynı anda değerlendirildiğinde 
çalışmanın temelini oluşturan H14 hipotezi yukarıda belirtilen kişilik profili alt boyutları; dışadönüklük, yumuşak 
başlılık, duygusal denge, sorumluluk ve örgüt kültürü alt boyutları; klan eğilimi, gelişme eğilimi ve kuralcılık 
eğilimi için kabul edilir. Kişilik profili alt boyutu; deneyime açıklık ve örgüt kültürü alt boyutları; açıklık eğilimi ve 
destekleyicilik eğilimi için H14 hipotezi reddedilerek sıfır hipotezi kabul edilmiş olur. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Yi vd. (2006) yenilik özelliklerinden olan kullanışlılık, uygunluk ve kullanım kolaylığının davranışsal niyete 
doğrudan ve birleşik etkilerini inceleyen bir çalışma yapmıştır. Erkeklerin kadaınlara göre yenilikçilik 
düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise erkek ve kadınların bireysel yenilikçilik 
düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu açıdan iki çalışma birbirine zıt sonuçlar bulmuştur. 
Çalışkan (2013), iç odaklı örgüt kültürünün yenilikçi davranışa etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü 
üzerinde çalışma yapmıştır. Savunma sektörü üzerinde yaptığı çalışmada grup kültürü ile yenilikçi davranış 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Grup kültürü bizim çalışmamızda destekleyicilik eğilimi ve 
açıklık eğilimi ile benzer bir kültür biçimidir. Bizim çalışmamızda ise destekleyicilik eğilimi ve açıklık eğilimi ile 
bireysel yenilikçilik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sebeple iki çalışma birbirinden farklı sonuçlar 
elde etmiştir.  Uzkurt (2007), kişisel değerlerin tüketicilerin yenilikleri benimseme sürecindeki etkilerini 
incelemiştir. Yapılan araştırmada Anadolu Üniversitesinin ve Osmangazi Üniversitesinin öğrencileri ve öğretim 
üyeleri olmak üzere iki farklı grupta çalışılmıştır. Kişisel değerler hedonist ve muhafazakar olmak üzere iki 
boyutta ele alınmıştır. Hedonist değerlere yani hayattan zevk alma ve heyecan duygularına sahip bireylerin 
muhafazakarlara oranla yenilikleri benimseme açısından daha istekli olduğu görülmüştür. Bizim araştırmamızda 
kişilik profili alt boyutu olan dışadönüklük ile bireysel yenilikçilik arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. 
Yapılan bu çalışma araştırmamızla benzerlik göstermektedir. Özkan ve Turunç (2015), örgüt kültürü ile 
yenilikçilik ilişkisinde rekabet şiddetinin düzenleyici etkisi üzerinde savunma sanayinde bir uygulamalı çalışma 
yapmıştır. Sonuç olarak örgüt kültürünün yenilikçilik üzerinde etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Gelişimsel, 
rasyonel, grup ve hiyerarşik kültürün yenilikçiliği anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. Bizim 
araştırmamızla benzer olarak örgüt kültürünün yenilikçilik üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varmıştır.  Handa 
ve Gupta (2009) Hindistan’da yapılan çalışmada öğrencilerin sanal alışveriş yapma açısından cinsiyetlerinin 
tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkiyi araştırmışlardır. Kadın ve erkeklerin aynı düzeyde yenilikçiliğe sahip 
olduklarını tespit etmişlerdir. Bu açıdan bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Choi (2004) yaptığı 
çalışmada, bir elektronik şirketinin 191 çalışanının katılımıyla, yeniliğe karşı tutum, yeniliği kullanmadaki teknik 
beceri gibi unsurların hem bireysel hem de örgütsel yenilikçi davranış üzerine etkisini incelemiştir. Yenilikçi 
değerlere sahip çalışanların, yeni fikir ve uygulamaları benimsemede yenilikçi değerlere daha az sahip 
çalışanlara göre daha olumlu oldukları görülmüştür. Yenilikçi örgüt kültürünün çalışanlar üzerinde yenilikçi 
değer katma konusunda daha etkili olduğu görülmüştür. Çalışanlar içinde bulundukları örgütten 
etkileneceğinden dolayı yenilikçi örgüt kültürüne sahip bir işletme ile çalışanların yenilikçi kişisel değerleri 
arasında olumlu bir ilişki vardır. Bizim çalışmamızda örgüt kültürü alt boyutu olan gelişme eğilimi ile bireysel 
yenilikçilik arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Bu açıdan yapılan bu çalışma araştırmamızla paralellik 
göstermektedir.   Kurt (2010), araştırma yaptığı bölge için klan kültürünün yenilikçilik açısından en uygun örgüt 

0,039testF =

( )0 : 0  veya dağılım varyansı sabittir .H  =
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kültürü yapısı olduğu sonucuna varmıştır. Yapılan çalışmada inovasyon performansı ile en yüksek seviyede 
ilişkinin örgüt kültürü türlerinden klan kültüründe olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçilik odaklı klan kültürüne 
sahip işletmelerin güçlü bağlar sayesinde etkili inovasyonlar yaptığı görülmüştür. Bizim araştırmamızda örgüt 
kültürü alt boyutu olan klan eğilimi ile bireysel yenilikçilik arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Bu açıdan 
iki çalışmanın sonucu da birbirleriyle benzerlik göstermektedir. 

5. Sonuç 

➢ Hizmet ve imalat sektörlerinde işgörenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinde bir farklılık yoktur.   

➢ Kişilik profilinin her alt boyutunun, diğer alt boyutların etkileri sabit tutulduğunda, bireysel yenilikçilik 
düzeyi ile anlamlı kısmi ilişkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Kişilik profili alt boyutlarından; 
dışadönüklük, yumuşak başlılık, duygusal denge ve sorumluluk ile bireysel yenilikçilik düzeyi arasındaki 
ilişki pozitif yönlüdür. Ayrıca diğer bir alt boyut olan deneyime açıklık ile bireysel yenilikçilik düzeyi 

arasındaki ilişki negatif yönlüdür. Bu (çoklu) ilişkinin gücü %44,5 düzeyindedir ( ). 
Modelin belirlilik katsayısı (çoklu korelasyon katsayısının karesi) %19,8’dir. Kişilik profili alt boyutlarının 
tümü birlikte, bireysel yenilikçilik düzeyinde oluşan değişkenliğin %19,8’ini açıklayabilmektedir. 

➢ Örgüt kültürünün 3 alt boyutunun, diğer alt boyutların etkileri sabit tutulduğunda, bireysel yenilikçilik 
düzeyi ile anlamlı kısmi ilişkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Örgüt kültürü alt boyutlarından, açıklık 
eğilimi ve destekleyicilik eğilimi ile bireysel yenilikçilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Örgüt kültürü alt boyutlarından, klan eğilimi, gelişme eğilimi ve kuralcılık eğilimi ile bireysel yenilikçilik 
düzeyi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu alt boyutlardan klan eğilimi ve gelişme 
eğilimi pozitif yönlüdür. Kuralcılık eğilimi ise negatif yönlüdür. Bu (çoklu) ilişkinin gücü %41,1 

düzeyindedir ( ). Modelin belirlilik katsayısı (çoklu korelasyon katsayısının 
karesi) %16,9’dur. Örgüt kültürü alt boyutlarından klan eğilimi, gelişme eğilimi ve kuralcılık eğilimi 
bireysel yenilikçilik düzeyinde oluşan değişkenliğin %16,9’unu açıklayabilmektedir. 

➢ Tüm alt boyutlar modele dahil edilerek yapılan analiz sonucunda kişilik profili alt  boyutlarından 
deneyime açıklık ve örgüt kültürü alt boyutlarından destekleyicilik eğilimi ve açıklık eğilimi ile bireysel 
yenilikçilik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kişilik profili alt boyutlarından; dışadönüklük, 
yumuşak başlılık, duygusal denge ve sorumluluğun, örgüt kültürü alt boyutlarından; klan eğilimi ve 
gelişme eğiliminin bireysel yenilikçiliği pozitif yönde etkilediği görülmüştür. 

➢ Sonuç olarak kişilik profili ve örgüt kültürünün bireysel yenilikçiliğe olumlu yönde katkı sağladığı 
belirlenmiştir. 
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Özet: Günümüzün en önemli belki de en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliği, doğanın sürdürülebilirliğini ve yaşamı 
tehdit etmektedir. Çevre kirliliği yapan bir sürü sebep vardır. Bunların başında, gelişen sanayinin olumsuzlukları gelmektedir. 
Bununla beraber Dünyada oluşan sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlerin,  çevre sorunlarına yol açtığı sonuçların son yıllarda 
belirgin bir şekilde değişime uğradığı görülmektedir. İnsanoğlu doğa ile birlikte yaşadığı için doğanın bozulması ve 
sürdürülebilir geleceği ile ilgili endişe ve korkular yaşamaktadır. 

Toplumsal bilince, sosyal sorumluluğa ve çevre bilincine önem veren işletmeler, tüketicilerin gözünde son derece önemli bir 
izlenim bırakmaktadır. Bu durum yeşil pazarlama kavramını ortaya çıkarmıştır 

Bu çalışma yeşil pazarlamanın, tüketicilerin satın alma davranışlarına nasıl bir etkisi olduğunu araştırmaktadır. Araştırmanın 
temel amacı Türkiye ve Cezayir’deki tüketicilerin global çevre anlayışlarını ortaya koymak satın alma algılarını ölçmek, analiz 
etmek ve iki ülke tüketicileri arasındaki yeşil pazarlama algılarının farklılık ve benzerliklerini ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu 
çalışma iki ülke arasındaki tüketicilerin kültürel ve algı farklılıklarını ortaya koymak açısından bir ilk olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, Yeşil Pazarlama, Tüketici Satın Alma Davranışı 

1. Giriş 

Teknolojideki hızlı gelişmeler, doğal kaynakların tüketildiği göz ardı edilerek hiç bitmeyen kaynaklarmış gibi 
düşünülerek kullanılmış ve gün geçtikçe büyük bir çevre kirliliğine neden olmuştur. İnsanoğlu doğa ile birlikte 
yaşadığı için doğanın geleceği ile ilgili endişeler insanlık için gelecek korkusuna yol açmıştır. İşletmelerde post 
modern yönetim sistemlerinin öğrenilip kullanılmasıyla birlikte sosyal sorumluluk ve çevreyi koruma bilincine 
sahip işletmeler çoğalmıştır. Bunun nedeni işletmeler hakkında her şeyi araştıran, sorgulayan ve zor beğenen 
müşteri tipleri işletmelerin doğal çevreye zararlı olmasını kabul etmemektedir.  

İşletmelerin bulunan rekabet ortamında devamlılığını sağlayabilmeleri için tüketicilerin tek tek istek ve 
ihtiyaçlarını karşılamaları yeterli değildir. Aynı zamanda işletmelerin,  çevreyi koruyan ürünleri üretmenin ve 
çevre dostu pazarlar seçmenin yanında esas olarak "Çevre Dostu‟ anlayışını kurum kültürü olarak benimsemesi 
de gerekir.  

Tüketiciler, çevreye dost geri kazanımlar gibi kavramlarla yeşil pazarlama uygulamalarında karşılaşmaktadırlar. 
Oysaki yeşil pazarlama bu kavramlarla sınırlı olmayıp; tüketim malları, endüstriyel mallar ve hatta hizmetlere de 
uygulanabilen çok daha büyük bir kavram olma niteliği taşıyan pazarlama faaliyetleridir.  

2. Yeşil Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi 

İnsanların çoğunluğu, yeşil pazarlamanın sadece çevresel özelliklere sahip ürünlerin promosyonu ve reklam 
olarak ifade edilmesine inanır. Fosfatsız, geri dönüştürülebilir, yeniden doldurulabilir, ozon yanlısı ve çevre 
yanlısı gibi terimler tüketicilerin yeşil pazarlama ile ilişkilendirdiği terimlerden bazılarıdır. Bu terimler yeşil 
pazarlama ile ilişkilendirilse de genel olarak yeşil pazarlama geniş bir kavramdır (Kinoti,Wanjiru, 2011: 264).  

Yeşil pazarlama aynı zamanda çevresel pazarlama olarak da bilinmektedir. Bir kuruluşun çevreye zarar 
vermeyecek ürünleri pazarlaması, teşvik etmesi, ücretlendirmesi ve dağıtması olarak 1975'te tartışılmaya 
başlanan yeşil pazarlama "kirlilik, enerji tüketimi ve enerji içermeyen kaynak tüketimi ile ilgili pazarlama 
faaliyetlerinin müspet ve menfi yönler ile ilgili bir çalışma" şeklinde tanımlanmıştır. Yeşil pazarlama; “en geniş 
anlamda, pazarlama faaliyetlerine doğal çevre ile ilgili boyutların dahil edilmesidir” (Crane,  2000: 278).  

mailto:nabiladjaadi@yahoo.com
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Yeşil pazarlamanın iki tane dikkat çeken özelliği vardır. Bunlardan ilki çevreye uyum sağlayan, çevre dostu 
ürünleri üretip, geliştirip piyasaya sürmek; ikincisi ise hem ürünün özellikleri hem de o ürünü üreten işletmenin 
doğal çevreye karşı zararsız ve dost olduğu fikrini veren yüksek kaliteli bir imaj oluşturmaktır.  

İşletmelerin bu hedeflere ulaşabilmesi ise pazarlama karmasını yeşil anlayış içinde düzenlemesine bağlıdır. 
Bununla birlikte işletmenin görev alanlarının etkilenmesi mümkün olan tüm taraflar için etkileşime geçmeyi 
sağlamaktadır (Özkaya,  2010: 252). 

1980’lerde çevresel endişelerin artmasıyla yeşil pazarlama ifadeleri tekrar tanımlamıştır. O yıllardaki çoğu 
araştırma, az sayıda tüketicinin ciddi bir şekilde bir ürünün çevreye etkisinin olduğunu düşündüklerini ortaya 
koymuştur. O tarihlerde çok fazla çevreyle dost ürünlerin olmaması çalışmaların çoğunun çevresel sorumluluk 
üzerine, enerji koruma ve politik etkinlik gibi tutumlara odaklanmıştır (Follows ve Jobber, 1999:728).  

Çevrecilik, 1990’ların en büyük potansiyel problemi olarak tanımlandı. Çevre için endişesi olan tüketiciler ve 
işletmeler bu endişelerini “yeşil yönetim” olarak  adlandırdılar (Grove vd., 1996:64). Bu dönemde Roper 
şirketinin araştırmasına göre “en yeşil” anlayışı önem kazanmıştır. Çevre kaygıları olan ve yeşil pazarlama 
uygulamalarına önem veren tüketici oranı 1990 ve 1992 yılları arasında iki katına çıkmıştır (Shrum vd, 1995: 80). 

Bu yıllarda, pazarlama sürecini “yeşillendirme”, şirketler için yeşil pazarlama stratejileri, yeşil tüketicileri ayırma 
ve hedefleme, üretim ve ekoloji dostu ürünlerin dağıtımı gibi yeşil konular önem kazanmıştır.  

3. Yeşil Pazarlamanın Önem Kazanması  

İşletmelerin yeşil pazarlamayla ilgili çalışmalara giderek önem vermelerinin başlıca sebepleri arasında şunlar 
sıralanabilir (Polonsky, 1995:31);  

➢ Yeşil pazarlamayı hedeflerine ulaşmak için bir imkan olarak görmeleri;  

➢ Çevreyle ilgili yapılan işlemlerde rekabet ettikleri diğer firmalara karşı üstün gelme unsuru olarak 
kullanmaları;  

➢ Ortaya çıkan atıkların düşürülmesinde tarafların işbirliği içinde olmaları; 

➢ Kaynakların aktif kullanımı ve geri kazanım çalışmaları gibi fiyatı azaltan etmenlerin farkına varmaları;  

➢ Çevresel konulara önem göstererek moral seviyelerini yükselttiklerini düşünmeleri; 

➢ Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber ayrı kurumların çevre konusundaki kurallarına ve 
uygulamalarına uyma zorunlulukları gösterilebilir.  

Uydacı (2002 :112) ’ye göre yeşil pazarlamanın hedefleri şöyle sıralanabilir:  

➢ Yeşil pazarlamanın hedefi yeni tüketim olanakları oluşturmak değil, sınırlı doğal kaynakları en güzel 
şekilde kullanmaktadır; 

➢ Yeşil pazarlama, kullanılıp atılacak ürünlerin üretilmesi üzerinde değil doğal düzenin kurulması ve 
muhafazası ile enerji tüketiminin an aşağı düzeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır;  

➢ Yeşil pazarlama, çevrenin uğradığı zararlara engel olacak ve sanayinin oluşturduğu çevre kirliliğini 
düşürecek yenilikler araştırmaktadır; 

➢ Yeşil pazarlama, çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanılmasını teşvik etmeye, paketleme işlemini en 
az düzeye düşürmeye ve toplumda geri kullanım bilincini oluşturmaya yönelmektedir. 

4. Yeşil Pazarlamanın Aşamaları  

Yeşil pazarlama dört aşamada incelenebilmektedir. Birinci aşamada, çevreye duyarlı tüketicilerin kullanması 
amacıyla yeşil ürünler üretilir. Çevreye zararı olmayan ürünler ve alternatif yakıt teknolojisi ile çalışmakta olan 
otomobiller bu ürünlere örnektir. Bu aşama yeşil hedefleme olarak isimlendirilebilir. 

İkinci aşamada, yeşil stratejiler geliştirilir. Enerji verimliliğini artırmak ve işletme içinde daha az atık oluşturmak 
gibi önlemler alınır. 

Üçüncü aşamada, çevre dostu olmayan yeşil olmayan ürünlerin üretimi engellenerek sadece yeşil ürünler 
üretilir.  
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Dördüncü aşamada ise artık yalnızca yeşil ya da çevreye duyarlı olmak yeterli değildir. İşletmede her anlamda 
sosyal sorumluluk bilincine varılmıştır. İşletmelerin yeşil pazarlama bilincine varabilmeleri çevresel faktörlere ve 
işletme kültürüne bağlı olarak gelişmektedir (Yücel ve Ekmekçiler,  2008: 228).  

4.1. Yeşil Hedefleme  

Yeşil ürünlerin üretimi bu evrede çevreci tüketiciler için düşünülür. Bununla birlikte işletme çevreye zararlı 
olabilecek ürünlerin de üretimini yapmaktadır. Otomobil sanayinin çoğu kuruluşu yeşil-oto üretimi amacıyla 
araştırma-geliştirme bölümleri kurmuşlardır. Elektrikli otomobiller, alternatif yakıt teknolojisi ile çalışan 
otomobiller ve hibrid otomobiller bu sayede üretilmiştir. Bununla beraber pahalı spor oto üretimi de devam 
etmektedir. Bu otomobilleri çevreye duyarlı kişiler hava kirliliği ve gürültüye sebebiyet veren araçlar olarak 
kabul ederler (Aslan, 2007: 9).  

4.2. Yeşil Stratejilerin Geliştirilmesi  

Bu evrede de yeşil ve yeşil olmayan ürünlerin üretimi devam etmektedir. Bununla birlikte işletme çevre 
stratejilerini değiştirmeye başlar ve daha çevreci politikalar tercih etmeye çalışır. Atık yönetimi, enerji verimliliği 
gibi mevzularda araştırmalara gidilir ve işletmenin tamamında çevresel etmenler özümsenmeye çalışılır (Kunduz 
ve Zerenler, 2013: 141).  

4.3.  Çevresel Oryantasyon  

Bu evrede sadece yeşil ürünler üretilerek yeşil olmayan ürünlerin üretimi durdurulur. Ürünlerdeki değişim yeni 
çevreci ihtiyaçlara uyum sağlayacak biçimdedir ve günün şartlarına uyarlanır. İşletme tümüyle yeşil ürün 
üretimine yönelmiştir. Tüketicinin yeşil olmayan ürün talebi önemsenmemektedir. Talebe göre arz geliştirme bu 
evrede artık yoktur (http://www.belgeler.com/blg/2qtc/yesil-pazarlama).  

4.4. Sorumlu Organizasyon  

Dördüncü evrede işletme sosyal yönden sorumlu organizasyon olarak görülür ve işletme yeşil konuların yanında 
asgari ücret politikaları ve fırsat eşitliği gibi güncel sosyal mevzularla da ilgilenir. Yeşil gelişmeler bu evrede 
sosyal sorumluluğun bir parçası konumundadır ve pazarlama bölümü işletmenin diğer bölümleri ile etkileşim 
haline geçer (Uydacı; 2011: 141).  

5. Yeşil Pazarlama Karması  

İşletmeler yeşil pazarlamayı uygularken önce yeşil tüketicilerden meydana gelen bir hedef pazar belirlemek, 
sonra bu pazarın talep ve ihtiyaçlarına denk düşen bir pazarlama karması geliştirmek durumundadır. Ürün 
geliştirme ve dağıtım, işletmelerin çevresel performanslarını geliştirme potansiyeli taşıyan alanlardır. Bu 
alanlarda farklı avantajlar meydana getirildiğinde tutundurma faaliyetleri bundan faydalanacak şekilde 
düzenlenebilir ( Türk ve Gök, 2010:204).  

5.1.  Yeşil Ürün   

Yeşil ürün, yaşam sürecinin sonuna geldikten sonra, ayrıştırma veya zararlı olmayan malzemelerin yeniden 
kullanılabilmesi için geri dönüşüm süreçleri kapsamına alınan üründür. Bunlar çevreye dost ürünlerdir. Çevreye 
dost ürünler; dayanıklı, zehir ihtiva etmeyen, kirliliğe sebep olmayan, geri dönüşümlü ve çevreye zarar 
vermeyen üretim yöntemleri ve teknolojileri ile üretilen ürünlerdir (Emgin ve Türk, 2004:9). Polonsky ve 
Rosenberg (2001 :23) bu konuda yaptıkları bir araştırmada, ürünün çevreye verdiği zararın% 70’inin ürün 
tasarımından ve üretimle ilgili (hammadde seçimi vb.) süreçlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadırlar.  

5.1.1. Geri Dönüşüm   

Tekrar değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve veya kimyasal işlemlerden geçirilip ikincil 
hammaddeye dönüştürülerek bir daha üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir 
tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli 
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geri dönüşüm metodlarıyla hammadde olarak bir daha imalat olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması 
şeklinde tanımlanabilir. (Misbah, 2011:18).  

5.1.2. Yeşil Ambalaj  

Birçok şirket için toplam ürünün önemli bir bölümü ambalajlamadır. Ambalaj, yalnızca bilgi sağlamakla kalmaz 
aynı zamanda ürüne bir çeşit üstünlük sağlar. Ambalajlama aynı zamanda çevre kirliliğinin de temel kaynağıdır. 
Yeşil pazarlama tartışmalarının çoğu hem ambalaj hem de ambalajın üretildiği madde üzerinedir. Geri 
dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ürünlere olan talep ambalajlamanın tüketiciler için değerini 
göstermektedir (Ayyıldız ve Kurtuluş, 2008: 512).  

5.1.3. Yeşil Etiketleme  

Ürünlerinin çevre dostu özelliklerini toplum önünde belgelemek isteyen şirketler, bu amacı “eko etiket” 
programları aracılığıyla yapmakta ve bunu bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Eko etiketleme esas 
olarak, tüketicileri piyasadaki hangi ürünlerin çevreye daha az zarar verdiği mevzusunda bilgilendirmeyi 
hedefler. Bununla birlikte, çevreye duyarlı ürünlerin ayıklanması ve belirli bir standarda kavuşturulabilmesi 
amacıyla Uluslararası Standardizasyon Örgütü, (ISO – International Organization for Standardization) ISO 14000 
belgeler dizisini uygulamaya koymuştur. Bu belgelere sahip ürünler, tüketiciler tarafından çevreye duyarlı 
ürünler olarak kabul edilmektedir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008:325).  

5.2. Yeşil Fiyat   

Yeşil pazarlamada fiyat kritik ve önemli bir faktördür. Çoğu tüketici eğer ekstra ürün değer algısı varsa ek bir 
değer verme eğiliminde bulunacaktır. Bu değer performansla, işlevle, tasarımla, görsellik ve lezzetle 
geliştirilebilir. Yeşil pazarlamacılar ücretleri belirlerken tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. 

5.3. Yeşil Dağıtım   

Dağıtım noktalarının belirlenmesi, kullanılacak taşıma şeklinin netleştirilmesi, kontrol sistemleri, tam vaktinde 
üretim ve dağıtım politikaları hem ileriye doğru hem de geriye lojistik ağlarını etkilemektedir. Taşıyan vasıtanın 
kullandığı yakıt, taşıma sıklığı, müşterilere olan mesafe, paketleme şekli (ağırlığı, şekli, malzemesi) yeşil dağıtım 
performansını etkilemektedir. 

5.4. Yeşil Tutundurma   

Tutundurma bireysel satış, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve direk pazarlama bileşenlerinden 
oluşmaktadır. İşletmeler çevresel konularla ilgilendiklerini hedef kitlelerine ulaştırmak ve işletme imajının 
çevreyle ilgili konulara duyarlı olarak algılanmasını sağlamak amacıyla çeşitli tutundurma araçlarını kullanırlar. 
İşletmeye yeşil bir kimlik kazandırmak amacıyla tutundurma yöntem ve tekniklerinin birbiriyle uyum içerisinde 
kullanılmasına önem vermelidir. Ürün politikalarıyla bağdaşmayan doğallıktan uzak ve kısa vadeli tanıtım 
programları inandırıcı olmaz (Türk ve Gök: 205).  

6. Yeşil Tüketici ve Yeşil Tüketim  

Geçmiş yıllarda tüketiciler sadece satın alma ve tüketimle ilgilenirken, günümüzde kıt kaynakları tüketen, 
üretim sürecinin detaylarıyla ve atıkların bertaraf edilmesiyle de ilgilenen bilinçli yeşil tüketiciler olmuştur. Yeşil 
tüketicilerin sayısı arttıkça, işletmeler için geniş bir pazar oluşmaktadır. Yeşil tüketiciler, pazarlama yöneticileri 
için ikna edilmesi zor bir hedef kitle konumundadırlar (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 328).  

Tüketicilerin, çevreye karşı duyarlılıkları çeşitli aşamalarda olur. Bir kısım tüketici, satın alma kararlarını verirken 
tamamen çevreci hareket etmekte, bir kısım tüketici ise diğer unsurları da göz önünde bulundurmakta; 
böylelikle tüketiciler kendi aralarında bir, çevrecilik düzeyine sahip olmaktadırlar. Roper Starch tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırma, tüketicileri yeşil tüketici olma düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır 
(Ottman, 1998: 22): 
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➢ Koyu Yeşiller: Koyu Yeşiller, güçlü çevreci değerlere sahiptir ve çevrelerinde değişikler yaratmak için 
çabalarlar. Çevreye karşı sorumluluk sahibi olmayan üreticilerin ürünlerini kullanmaktan kaçınırlar, 
yeşil ürünler kullanır ve çevrelerinin de bu ürünlerini kullanmasını sağlamaya çalışırlar. Ana yeşil ürün 
kullanıcıları ve geri dönüşümcülerdir. Yaşam tarzlarında da yeşil hareket baskındır.  

➢ Açık Yeşiller: Açık yeşilleri Koyu Yeşillerden ayıran özellik, politik olarak etkin olmamalarıdır. Ancak, 
yeşil ürün kullanma konusunda ortalama bir tüketiciden daha isteklidirler. Sadece bu kararlarını fazla 
dile getirmezler, çevrelerine karşı baskıcı tavır sergilemezler. Yeşil ürün satın alırlar, ancak yaşam 
tarzlarında değişiklik yapmazlar. 

➢ Çimen Yeşilleri: Çimen Yeşilleri, teoride çevreci harekete inanırlar, ancak pratikte uygulamaya 
geçmezler. Daha fazla para harcayacaklarını düşündükleri için yeşil ürünler almaktan kaçınır ya da 
seyrek alırlar. Yine de, gerçek anlamda ikna olduklarında yeşil ürün tüketicisi olma yolunda 
ilerleyebilirler. Ancak bu ilerleme onlara az bir maliyet getirecekse gerçekleşebilir.  

➢ Şikayetçiler: Şikayetçiler, çevresel konular ile ilgili bilgi sahibi değildir ve değişime katkıları 
olabileceğine inanmazlar, hatta yeşil tüketicilere karşı alaycı bir bakış açısına sahiptirler. Çevre onlara 
göre, başkalarının sorunudur. Yeşil ürünlerin yüksek maliyetli olduğuna ve rekabet ortamında 
tutunamayacaklarına inanırlar.  

➢ Kahverengiler: Kahverengiler, günlük hayat karmaşası içerisinde olan, ne çevre ne de sosyal konularla 
ilgilenen tüketicilerdir. Toplumsal hiçbir konuyu umursamazlar. Günü geçirmek onlar için yeterlidir, o 
günkü ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere yönelirler.  

7. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

1990’ lardan itibaren önem kazanmaya başlayan ve son yıllarda önemi gittikçe daha da iyi anlaşılan yeşil 
pazarlama konusunu araştırma kapsamına alma amacımız Türkiye ve Cezayir’deki tüketicilerin satın alma 
davranışını ölçmek ve analiz etmektir. İki ülke halkı arasındaki yeşil pazarlama algılarının farklılık ve 
benzerliklerini ortaya çıkartmaktır.  

Bu çalışma ile tüketicilere çevre sorunlarına kendilerini ilgilendiren konudan bakmalarına yardımcı olmak ve bu 
sorunların tüketici satın alma davranışlarını nasıl etkileyebileceğini ortaya koymak amaçlanmıştır.  

7.1. Araştırma Yöntemi  

Islamoğlu (2011 :34)’e göre tanımlayıcı araştırma ; problemin özelliğini ve oluş sıklığını belirlemek, problem 
üzerinde etkili olan değişkenleri ve bu değişkenlerin önem derecelerini ortaya çıkarmak, problemin ortaya çıkış 
biçimini tahmin etmek ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyerek genellemelere varmak için yapılmaktadır. 
Bu nedenle araştırmanın türü tanımlayıcı araştırma olarak belirlenmiştir.  

Tüketicilerin çevreye olan duyarlılığını ölçmeye yönelik anket soruları 1 ile 20. soru arasında yer verilmiştir. 
Anket soruları Burcu Çabuk ve Cem Karacaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş araştırmadan alınmıştır ve Arapçaya 
çevrilmiştir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003 :193). Tüketicilerin anlayabileceği anket formu haline getirilmiştir.  

Yeşil tüketici farkındalığı hakkında sorularda ile 30 a kadar Jame, A. Roberts  tarafından gerçekleştirilmiş 
çalışmalardan alınmış (James, 1996 : 223).  İngilizce makaleden Türkçe ve Arapça’ya  çevrilmiştir .  

Anket formu hazırlanmış ve soruların anlaşılabilirliğini ölçmek amacıyla hem Türkiye’de hem de Cezayir’de 
50’şer kişilik deneğe anket uygulanmış, anket incelemesi sonucunda, gerekli görülen düzenlemeler yapılarak 
anket formu uygulanabilir hale getirilmiştir. 

Anket 10 nisan- 10 mayıs 2016 tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin 
toplanmasında toplam 50 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket uygulaması için Cezayir’deki 
Bouira şehri ve Türkiye’deki  Edirne şehri seçilmiştir. Bunun nedeni iki şehir nüfuslarının bir birine yakın olması 
ve şehirlerin sosyo-kültürel özelliklerinin benzerlik göstermesidir. Tüketicilere 400 tanesi Cezayir’de, 400 
Türkiye’de olmak üzeri 800 anket, kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır.  800 anket formundan 774’ü 
analize uygun bulunmuştur.  
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7.2. Araştırma ile Elde Edilen Verilerin Analizi ve Bulguları  

Araştırma hipotezleri çalışmanın amacına uygun olarak aşağıdaki gibi geliştirilmiş ve 774 anket üzerinden analiz 
yapılmıştır: Tablo 1’de ankete katılan tüketicilerin demografik özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

Ülke Cinsiyetler Frekanslar Yüzdeler 

Türkiye 

Kadın 224 57.9 

Erkek 163 42.1 

Toplam 387 100.0 

Cezayir 

 Kadın 132 34.1 

Erkek 255 65.9 

Toplam 387 100.0 

 Ülke Medeni  Durumu Frekanslar Yüzdeler 

Türkiye 

Evli 82 21.2 

Bekar 305 78.8 

Toplam 387 100.0 

Cezayir 

Evli 102 26.4 

Beker 285 73.6 

Toplam 387 100.0 

 Ülke Yaş Frekanslar Yüzdeler 

 Türkiye 

18’den küçük 19 4.9 

19-29 291 75.2 

30-39 35 9.0 

40-49 31 8.0 

50-59 9 2.3 

60 ve üzeri 2 0.5 

Total 387 100.0 

 Cezayir 

18’den küçük 5 1.3 

19-29 305 78.8 

30-39 38 9.8 

40-49 19 4.9 

50-59 14 3.6 

60 ve üzeri 6 1.6 

Toplam 387 100.0 

 Ülke Eğitim Frekanslar Yüzdeler 

Türkiye 

İlkogretim 17 4.4 

Lise 66 17.1 

Önlisans 49 12.7 

Lisans 232 59.9 

Lisansüstü 23 5.9 

Toplam 387 100.0 
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Cezayir 

İlkögretim 10 2.6 

Lise 30 7.8 

Önlisans 11 2.8 

Lisans 293 75.7 

Lisansüstü 43 11.1 

Toplam 387 100.0 

Ülke Gelir Frekanslar Yüzdeler 

Türkiye 

1000TL den az 252 65.1 

1001  - 1500 TL 31 8.0 

1501 – 2000 TL 26 6.7 

2001 – 3000 TL 45 11.66 

3000 - 4500 TL 19 4.9 

4501 ve üzeri 14 3.6 

Toplam 387 100.0 

 
Cezayir 

1000TL den az 301 77.8 

1001  - 1500 TL 9 2.3 

1501 – 2000 TL 11 2.8 

2001 – 3000 TL 28 7.2 

3000 - 4500 TL 25 6.5 

4501 ve üzeri 13 3.4 

Toplam 387 100.0 

Ülke Meslek Frekanslar Yüzdeler 

Türkiye 

Profesyonel Meslek 7 1.8 

İşletme Sahibi 12 3.1 

Esnaf 10 2.6 

Kamu-özel Memur 8 2.1 

İşçi 12 3.1 

Ev Hanımı 24 6.2 

Çiftçi 1 .3 

Emekli 11 2.8 

Devlet Memuru 25 6.5 

Öğrenci 268 69.3 

İşsiz 5 1.3 

Diğer 4 1.0 

Toplam 387 100.0 
 
 
 
 
 

  Cezayir 

Profesyonel Meslek 3 .8 

İşletme Sahibi 12 3.1 

Esnaf 5 1.3 

Kamu-Özel İdareci 4 1.0 
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Kamu-Özel Memur 3 .8 

İşçi 16 4.1 

Ev Hanımı 33 8.5 

Çiftçi 10 2.6 

Emekli 9 2.3 

Devlet Memuru 31 8.0 

Öğrenci 253 65.4 

İşsiz 7 1.8 

Diğer 1 .3 

Toplam 387 100.0 

 

Tüketicilerin ülkelere göre cinsiyet dağılımı incelendiğinde Türkiye’de ankete katılan erkek oranının %42,1, 
Cezayir’de ise %65,9 olduğu görülmekte. Türkiye’de kadın oranı %57,9 iken katılan tüketicilerin ülkelere göre 
medeni durum dağılımı incelendiğinde Türkiye’de Evli oranının %21,2 Cezayir’de ise %26,4 olduğu 
görülmektedir, Türkiye’de Bekar oranı %78,8 iken Cezayir ’de bu oran %73,6 olarak görülmektedir 

Ankete katılan tüketicilerin ülkelere göre yaş dağılımı incelendiğinde Türkiye’deki katılımcılar %75,2’sinin 19-29 
yaş aralığında olduğu görülürken, Cezayir’deki katılımcıların %78,8’inin 19-29 yaş aralığında olduğu görülürken, 
bunun yanında araştırmaya katılan. Tüketicilerin ülkelere göre eğitim durum dağılımına bakıldığında en yüksek 
oranla Türkiye’deki katılımcılar % 59.9 lisans olduğu halde, Cezayir’de katılımcıların %  75.7 lisans eğitimli 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya konu olan tüketicilerin ülkelere göre gelir dağılımları incelendiğinde Türkiye’deki katılımcıların % 
65.1’nin 1000 TL den az gelire sahip olurken, Cezayir’deki katılımcıların  % 77.8’in 1000 TL den az geliri olduğu 
ortaya konulmuştur. 

Tüketicilerin ülkelere göre meslek dağılımına gelince Türkiye’deki katılımcıların %  69.3’ü  öğrencilerden 
oluşurken, Cezayir’deki katılımcıların % 65.4’ü öğrencilerden   oluşmaktadır. 

7.3. Güvenilirlik Analizi 

Yapılan her anket için gerekli olan güvenilirlik, ankette yer alan soruların birbirleriyle olan tutarlılığı ve kullanılan 
ölçeğin ilgilenen soruyu ne kadar  yansıttığını göstermektedir. Güvenilirlik, elde edilen ölçümler üzerinde 
yorumlar ve analizler için bir temel teşkil etmektedir (Kalaycı, 2006:403). Bireylerin sorulara verdikleri cevaplar 
arasındaki tutarlılığı şeklinde tanımlanan güvenilirlik, testin ölçülmek isteneni ne derece doğru ölçtüğünü 
göstermektedir (Sener, 2002:163). Cronbach’s Alpha katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi 
yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2006:405): 

0.0  ≤ α < 0.40 olduğu durumda ölçek güvenilir değil, 

0.40 ≤ α < 0.60 olduğu durumda ölçek güvenilirliği düşük, 

0.60<α < 0.80 olduğu durumda ölçek güvenilirliği oldukça yüksek, 

0.80 ≤ α < 1.00 olduğu durumda ölçek yüksek derecede güvenilir. 

Tablo 2’de çalışmanın ölçeğine ilişkin güvenirlilik testi   sonuçları ve hesaplanan alfa katsayılarına yer verilmiştir. 
Tablo 2’den hareketle ölçeğin oldukça yüksek güvenilir olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 2. Güvenilirlik Analiz Sonuçları 

Ülke Alfa katsayıları Güvenilirlilik Düzeyler 

Türkiye 0.890 Yüksek derecede güvenilir 

Cezayir 0.772 Oldukça güvenilir 
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7.4. Faktör Analizi  

Faktör analizi (FA), birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı 
yeni değişkenler (faktörler, boyutlar)  keşfetmeyi amaçlayan bir istatistik olarak tanımlanabilir.  

Tablo 3.  Çevre Duyarlılığı Varimax Döndürülmüş Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Bilinçlenme Duyarlılık ve Özen Çevre ile İlgil Eğitim 

CD18 0.900 0.131 0.112 

CD17 0.885 0.044 0.137 

CD19 0.879 0.093 0.164 

CD20 0.852 0.063 0.132 

CD6 0.063 0.752 0.259 

CD2 -0.018 0.729 -0.117 

CD5 0.146 0.711 0.031 

CD3 0.064 0.704 0.273 

CD15 0.062 0.036 0.873 

CD16 0.263 0.132 0.718 

CD14 0.230 0.463 0.517 

Açıklanan 
ToplamVaryans 

29.528 21.479 16.158 

 

Tablo 3’te Çevre Duyarlılığı ile ilgili faktör analizi verilmektedir. 3 alt boyutun ölçekte hangi maddelere dağıldığı 
tabloda koyu renkli gölgelendirmeyle gösterilmiştir. Buna göre, çalışmayla ilgili yapılmış olan faktör analizine 
göre 3 alt boyut şunlardır: 

➢ Çevre duyarlılığı f 1: Bilinçlenme Boyutu. 

➢ Çevre duyarlılığı f 2: Duyarlılık ve Özen Boyutu. 

➢ Çevre duyarlılığı f 3: Çevre İle İlgili Eğitim. 

Tablo 4. Tüketici Farkındalığı Varimax Döndürülmüş Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Enerji Tassarufu Geri Dönüşüm Ürn.Ter. Çevreye Zarar 

TF27 0.761 0.139 0.116 

TF28 0.756 0.098 0.073 

TF26 0.734 0.109 0.183 

TF30 0.703 0.010 0.075 

TF25 0.647 -0.001 0.296 

TF24 0.642 0.022 0.293 

TF18 0.081 0.901 0.091 

TF19 0.086 0.871 0.167 

TF17 0.068 0.860 0.085 

TF20 0.064 0.704 0.303 

TF14 0.169 0.135 0.765 

TF15 0.219 0.082 0.740 

TF22 0.149 0.173 0.695 

TF11 0.200 0.212 0.666 

Açıklanan Toplam 
Varyans 

 22.695 21.055   17.338 
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Tablo  4 Tüketici Farkındalığı Faktör Analizlerini göstermektedir. 3 alt boyutun ölçekte hangi maddelere dağıldığı 
tabloda koyu renkli gölgelendirmeyle gösterilmiştir. Buna göre, çalışmayla ilgili yapılmış olan faktör analizine 
göre 3 alt boyut şunlardır: 

➢ Tüketici farkındalığı f 1: Enerji Tasarrufu. 

➢ Tüketici farkındalığı f 2: Geri Dönüşüm Ürün Tercihi. 

➢ Tüketici farkındalığı f 3: Çevreye Zararsız Ürünler. 

7.5. Çevre Duyarlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Tüketicilerin Ülkelerine Göre Farklılıkların Testi 

Türkiye ve Cezayir’de çevre duyarlılık, Tüketicileri Ülkelere göre ölçeğin alt boyutlarına verdikleri cevaplara 
ilişkin toplam puanlar arasında bir fark olup olmadığına ilişkin Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Tablo 5’de 
bu testlerden elde edilen anlamlılık değerleri gösterilmektedir. 

Test sonuçları bilinçlendirme, duyarlılık ve çevre ile ilgili eğitim boyutlarında 0,05’ten küçük olduğu 
görülmektedir. Böylece H1 hipotezinin kabul edildiğinden tüm alt boyutlar için iki ülke tüketicilerinin 
yargılarında bir farklılık olduğu sonucu bulunmuştur. Bu farklılığın hangi ülkeden kaynaklandığına gelince; 

Bilinçlenme alt boyutunda Cezayir ve Türkiye arasında fark vardır. Cezayir anket verilerine göre sıra ortalamalar 
416,18,  Türkiye’de ise sıra ortalamaları 358,82 dir. Bu da Cezayir’deki tüketicilerin Türkiye’deki tüketicilere göre 
yüksek derecede bilinçli olduklarına işaret etmektedir.  

Tablo 5. Çevre Duyarlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Tüketicilerin Ülkelerine Göre Farklılıkların Testi 

 
 

Bilinçlenme 
 

Duyarlılık 
Çevre ile ilgili Eğitim 

Mann-Whitney U 63783.500 62648.500 68390.500 

Wilcoxon W 138861.500 137726.500 143468.500 

Z -3.607 -3.968 -2.109 
Anlamlılık( karşılıklı) 0.000 0.000 0.035 

 

Benzer şekilde Duyarlılık ve Özen boyutunda Cezayir’in duyarlılık bilinci Türkiye’ye göre daha fazla olduğu test 
sonucunda ortaya konulmuştur. Ayrıca bu alt boyutlara iki ülke katılımcılarının cinsiyetlerine göre bakıldığında 
bilinçlenme açısından anlamlı bir farklılık olduğu diğer taraftan duyarlılığı ve çevre ile ilgili eğitim ile cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık olmadığı test sonucunda ortaya konulmuştur.  

Ülke ve cinsiyet’ın dışındaki sosyo ekonomik faktörler açısından farklıklar Kurksal Wallis test sonuçları aşağıdaki 
Tablo 6 ‘da verilmiştir. 

Tablo  6.  Çevre  Duyarlılık  Ölçeğinin  Alt  Boyutlarının  Tüketiciler  Diğer Sosyo-Demografik Yapıları  Açısından  
Farklılıklarına  İlişkin  Kruskal  Wallis Test Sonuçları 

Değişkenler Bilinçlenme Duyarlılık Çevre eğitimi 

Eğitim durumu 0.322 0.265 0.777 

Yaş 0.016 0.261 0.077 

Eğitim 0.649 0.299 0.214 

Gelir 0.328 0.409 0.376 

Meslek 0.029 0.166 0.088 

 

Kruskal Wallis Test sonuçları incelendiğinde tüketiciler söz konusu sosyo- demografik yapılarından yaş ve 
meslek durumları ile tüketici duyarlılığı arasında bir farklılığın olduğu ortaya konulmuştur. Veri sonuçlara göre 
tüketicilerin çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutları ile medeni durumu, eğitim, gelir arasında bir fark yokken, 
çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutlarında yaşlara göre bilinçlenme boyutu 30-39 yaş arası tüketiciler daha 
bilinçliyken, bilinçsiz olanlar ise 50-59 yaş arası tüketicilerdir.  
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Tüketicilerin çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutları ile mesleğe göre bilinçlenme boyutunda bir farklılık vardır. 
Bu fark mesleği göre bilinçsiz tüketicilerden çiftçiler olmaktadır. 

7.6. Yeşil Ürün Tüketici Farkındalık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Cinsiyet Açısından Farklılıkların 
Testi 

Kadın ve erkek tüketicileri cinsiyetlerine göre ölçeğin alt boyutlarına verdikleri cevaplara ilişkin toplam puanlar 
arasında bir fark olup olmadığına ilişkin Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.  

Test sonuçları incelendiğinde tüm boyutlar seviyesinin 0,05’ten büyük olduğu görülmekte ve bu bağlamda bu 
boyutlar için H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle alt boyutlar arasında 
tüketicilerin açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 7. Yeşil Ürün Tüketici Farkındalık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Tüketiciler Diğer Sosyo-Demografik Yapıları 
Açısından Farklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Test Sonuçları 

 Enerji tasarufu 
Geri dönüşüm 

ürün tercihi 
Çevreye zararsiz ürünler 

Medeni durumu 0.047 0.125 0.004 

Yaş 0.001 0.178 0.007 

Eğitim 0.068 0.009 0.438 

Gelir 0.319 0.040 0.210 

Meslek 0.244 0.052 0.003 

 

Kruskal Wallis Test sonuçları incelendiğinde tüketiciler söz konusu sosyo-demografik yapılarında medeni 
durumu, yaş, eğitim, gelir, meslek durumları ile tüketici duyarlılığı arasında bir farklılığın olduğu ortaya 
konulmuştur.   

Yeşil ürün tüketici farkındalığı ölçeğinin alt boyutları tüketicilerin medeni durumuna göre değerlendirildiğinde 
evli tüketiciler bekar tüketicilere göre enerji tasarrufuna çevreye daha az zarar veren ürünler kullanmaya ve 
almaya dikkat etmektedirler.  

Enerji tasarrufu konusunda 40-49 yaş gurubundaki tüketicilerin daha fazla dikkat ettikleri görülmektedir 19-29 
arasındaki tüketicilerin enerji tasarrufuna dikkat etmedikleri söylenebilir. 

Çevreye zararsız ürünleri 50-59 yaş arası tüketiciler tercih etmektedirler. Lisans eğitimli tüketiciler ise geri 
dönüşüme özen göstermedikleri saplanmıştır. Gelire göre 1001TL- 1500 TL arasında gelire sahip tüketicilerin 
geri dönüşüme katkı sağladıkları, 4501 TL ve üzeri gelire sahip tüketicilerin ise geri dönüşüme özen 
göstermedikleri görülmektedir. 

Mesleklere göre çevreye zararsız ürünleri tercihe edenlerin en çok emekliler olduğu dikkat çekmekte iken 
çiftçilerin çevreye zarar vermeyen ürünler konusunda özensiz oldukları görülmüştür 

8. Sonuç 

Son yıllarda toplumlar çevre konusunda daha fazla bilinçlenirken, devletler küresel anlamda işbirliklerine gitmiş, 
işletmeler tüketici baskısı ve yasal baskıların etkisiyle üretim süreçlerinde değişiklik yapmaya zorlanmıştır. 

Böylece işletmeler sosyal sorumluluklarının da etkisiyle çevreye daha az atık veren, daha az hammadde ve 
enerji kullanımını gerektiren üretim ve pazarlama süreçlerini geliştirmeye başlamışlardır. Günümüzde 
tüketiciler tarafından, ürün tasarımında ürünün genel özellikleri yanında daha az hammadde ve enerji 
gerektirme, dayanıklılık, tekrar kullanılabilirlik, geri dönüştüre bilirlik ve daha az çevresel atık oluşturma gibi 
özellikler aranmaktadır.  

Araştırmadan şu bulgulara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan tüketicilerin çevre duyarlılık ölçeğindeki cevaplara 
bakıldığında 
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➢ en önemli hususun“ konuşmada ve çeşitli araç kullanılma durumunda diğer insanları rahatsız 
etmemeye dikkat edilmesi” maddesinin olduğu vurgulanmıştır. Araştırmaya katılanların büyük 
çoğunluğu konuşurken veya araç kullanırken diğer insanları rahatsız etmemeye dikkat ettikleri 
söylenebilir. 

➢ “Su kullanımında tutumlu davranırım”  ifadesi yine büyük oranda katılımcının su kullanımında tutumlu 
davrandığını göstermektedir. 

➢  “ Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karışmamasına özen gösteririm” 
ifadesine yüksek oranda katılımcının kimyasal maddelerin kanalizasyona karışmamasına özen 
gösterdiğini açıklamaktadır. 

➢ Araştırma katılan tüketicilerin Tüketici Farkındalığı ölçeğindeki maddelere verdikleri cevaplara 
bakıldığında: 

➢ En önemli hususun “enerjiden tasarruf etmek için yüksek verimlilik elektrikli lambalarını satın alırım ” 
ifadesinin olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan tüketicilerin büyük bir çoğunluğu enerjiden 
tasarruf etmek için yüksek verimli elektrik lambalarını satın aldığı söylenebilir. 

➢ “Kullandığım elektrik miktarını azaltmak için çok çaba sarf ederim” ifadesine katılım yüksek oranda 
olmuştur. Bu ifadeden yola çıkarak katılımcıların kullandığı elektrik miktarını azaltmak için çaba sarf 
ettikleri söylenebilir. 

➢ “Bir tercih hakkı olsa çevre kirliliğine en az zarar verecek ürünleri satın alırım” ifadesi yüksek oranda 
benimsenmiş olup bir tercih hakkı olsa çevre kirliliğine en az zarar verecek ürünleri satın almak 
istedikleri anlaşılmaktadır. 

Çevre duyarlılığının Bilinçlenme alt boyutunda Cezayir ve Türkiye arasında yargılarda fark olduğu, bu farkın 
Cezayir’deki tüketicilerin Türkiye’deki tüketicilere göre yüksek derecede  bilinçli olduklarına  işaret etmektedir. 
Benzer şekilde Duyarlılık ve özen boyutunda Cezayir’in duyarlılık bilinci Türkiye’ye göre daha fazla olduğu test 
sonucu ortaya konulmuştur. Ayrıca bu alt boyutlara iki ülkede katılımcıların cinsiyetlerine göre bakıldığında 
bilinçlenme açısından anlamlı bir farklılık olduğu diğer taraftan duyarlılığı ve çevre ile ilgili eğitim ile cinsiyet 
açısından anlamlı bir farklılık olmadığı test sonucu ortaya konulmuştur.  

Ülke ve cinsiyetin dışındaki sosyo ekonomik faktörler açısından farklıklar incelendiğinde tüketiciler söz konusu 
sosyo- demografik yapılarından yaş ve meslek durumları ile tüketici duyarlılığı arasında bir farklılığın olduğu 
ortaya konulmuştur. Veri sonuçlara göre tüketicilerin çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutları ile medeni durumu, 
eğitim, gelir arasında bir fark yokken, çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutlarında yaşlara göre bilinçlenme boyutu 
30-39 yaş arası tüketiciler daha bilinçliyken, bilinçsiz tüketiciler ise 50-59 yaş arası tüketicilerdir. Tüketicilerin 
çevre duyarlılık ölçeğinin alt boyutları ile mesleğe göre bilinçlenme boyutunda bir farklılık vardır. Bu fark 
mesleği göre bilinçsiz tüketicilerden çiftçiler olmaktadır. 

Tüketici farkındalık alt boyutları ölçeğini dikkate aldığımızda tüketiciler söz konusu sosyo- demografik 
yapılarında medeni durumu, yaş, eğitim, gelir, meslek durumları ile tüketici duyarlılığı arasında bir farklılığın 
olduğu ortaya konulmuştur.  Yeşil ürün tüketici farkındalığı ölçeğinin alt boyutları tüketicilerin medeni 
durumuna göre değerlendirildiğinde evli tüketiciler bekarlara göre enerji tasarrufuna çevreye daha az zarar 
veren ürünler kullanmaya ve almaya dikkat etmektedirler. 

Enerji tasarrufu konusunda 40-49 yaş gurubundaki tüketicilerin daha fazla dikkat ettikleri görülmektedir 19-29 
arasındaki tüketicilerin enerji tasarrufuna dikkat etmedikleri söylenebilir. Çevreye zararsız ürünleri 50-59 yaş 
arası tüketiciler tercih etmektedirler. 

Lisans eğitimli tüketiciler ise geri dönüşüme özen göstermedikleri saplanmıştır. Gelire göre 1001TL- 1500 TL 
arasında gelire sahip tüketicilerin geri dönüşüme katkı sağladıkları, 4501 TL ve üzeri gelire sahip tüketicilerin ise 
geri dönüşüme özen göstermedikleri görülmektedir. Mesleklere göre çevreye zararsız ürünleri tercihe edenlerin 
en çok emekliler olduğu dikkat çekmekte iken çiftçilerin çevreye zarar vermeyen ürünler konusunda özensiz 
oldukları görülmüştür. 

Araştırmanın geneli özetlendiğinde sosyal sorumluluk, yeşil satın alma ve geri dönüşüm faaliyetleri konusunda 
tüketicilerin duyarlı olduğu bu nedenle de yeşil pazarlama yapan veya henüz yapmayan işletmelerin 
çalışmalarını duyarlılıkla bu konuya yoğunlaştırmaları gerektiği söylenebilir. 
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Abstract: Nowadays, the sustainability of food security has become a more strategic issue than the energy sources. In this 
context, food losses and food waste issue is one of the most important problems for both present and future. Food losses 
and food waste, caused by different reasons,  occur at all stages of the food supply chain. The aim of this study was to 
discuss problems of reducing food losses and food waste in the food supply chain in Turkey, and to suggest some solutions 
to these problems. Both individual and institutional efforts should be increased in order to reduce food losses and food 
waste that occur along the food supply chain in Turkey.  

Keywords: Food Security, Food Losses, Food Waste, Food Supply Chain. 

1. Introduction 

The unequal distribution of food resources, as well as the energy sources, and some ecological factors are the 
reason why the world population does not have the access to sufficient amount of quality food.  As a result of 
inappropriate implementations, which occur at various stages of the supply chain, both in amount and quality 
of food incur losses. Losses and wastage can occur at any stage  from farm to fork- agricultural production, 
harvesting, post-harvest handling, transportation, storage, processing, packaging, distribution and the final 
consumption (Erbaş et al., 2012; Tatlıdil et al., 2013). According to the United Nations (UN),  provision of food 
security and, in this context, food losses and food waste are the main problems for today and the future.  

Factors which cause food losses in developing and developed countries may vary. 25 percent of the food 
produced in developing countries is lost and wasted (FAO, 2013). In these countries, food losses are caused by 
the lack of infrastructure at agricultural production, storage, processing, distribution and marketing stages. In 
Turkey, for instance, food losses occur at most at the agricultural production stage (Tatlıdil et al., 2013). In 
developed countries, food waste can be observed mostly at retail and consumption stages. In these countries, 
roughly one-third of purchased food  is wasted as household waste (Gustavsson et al., 2011, Premanandh 
2011; Prusky, 2011). On the other hand, 56 percent of food losses and waste emerge in developed countries, 
while the rest 44 percent can be observed in developing countries (EB 2014). For instance, 65 percent of the 
produced food is wasted every year in the United States (BSR, 2012). 63 percent  of food waste in the UK is in 
households (DEFRA, 2013; Downing et al., 2015). On today’s global scale, it is stated that 840 million starving 
people around the world could be fed with just one fourth of the  total quantity of food losses and waste (FAO, 
2013). The aim of this study was to reveal the problems in the food supply chain from the point of food losses 
and waste in Turkey and to discuss the some solutions. 

2. Definition and the Scope of the Food Supply Chain 

A supply chain is a network of units or organizations that procure raw materials, transform them into 
intermediate goods and then final products, and deliver the products to customers through a distribution 
system (Lee and Billington, 1995, Chopra and Meindl, 2004). The food supply chain contains in itself  farmers, 
manufacturers, distributors and retailers and is defined as an integrated process of transformation raw 
materials into specific final products and its delivery to retailers (Parfitt et al., 2010; Öcal 2012; Mert 2013; 
Timur et al. , 2013). In this system, thoughout the whole process from the producer to the consumer, all the 
partners (input owners) involved in relationship with the final product intend to communicate and coordinate 
in a certain format. Thus, food supply chain can be described as the management of relationships between 
companies (Altunlu, 2012). 
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3.    Importance of Food Supply Chain in Terms of Food Loss and Waste 

Food loss and waste particularly refers to the decrease in the supply chain of the food produced for human 
consumption.According to the UN Food and Agriculture Organization (FAO) report "Global Food Losses and 
Food Waste", 95 percent of food losses in developing countries occur "unintentionally" in the early stages of 
the supply chain (FAO, 2011). These losses are referred to financial, administrative and technical limitations in 
harvesting techniques, transportation, storage and cooling, public infrastructure, means of transport, packaging 
and distribution systems (Premanandh, 2011; Wang, 2013, TMO, 2013). 

Like this, insufficient product processing in the supply chain might lead to an increase of food insecurity or risk 
of unhealthy food production (Keding at all, 2013).  Losses rate in grain and legumes group are 15 percent of 
the total production, while losses in fruit and vegetable group can be up to 35 percent (Kader, 2005; 
Premanandh, 2011). In Turkey, total losses and wastage rate in fruit and vegetable group is 50 percent, in 
oilseeds and pulses group approximately 30 percent and 20 percent in milk group (Tatlıdil et al., 2013). This 
data shows that problems emerging in the food supply chain in Turkey might lead to severe food losses, and 
solution of these problems is of great significance. 

4. Food Supply Chain Issues in terms of Food Loss and Waste 

 
 In this section, food losses and waste at different stages of the food supply chain, such as agricultural 
production, harvesting, transportation, packaging, storage and final comsumption, are assessed. 

4.1.  Agricultural Production and Harvesting Stage 

One of the most significant problems of the world agriculture are losses that occur during production and 
harvesting (IFPRI 2012). The main reason for this is lack of knowledge about production and harvesting and 
technical deficiencies (Kader, 2005). To illustrate, more than 30 percent of agricultural production in starving 
sub-Saharan Africa is damaged during production and harvesting (IFPRI, 2012; WFP, 2013). 

Turkey is the homeland and production center of many agricultural products. In particular, some fruits are in 
the front rank of the world production. Nevertheless, approximately 30-40 percent of the production is 
subjected to loss, particularly during production and harvesting. Considering that this ratio does not exceed 5 
percent in developed countries, the importance of the losses in Turkey is obvious. Losses during primary 
production are caused by structural problems. They in turn induce major derivative problems, such as inability 
to fertilize the crops with the appropriate pesticide and failure in providing harvest time compliance.  

Particularly, negligence during harvesting might lead to scratching, damaging and squeezing in the products. 
Food losses caused by these faults may reach high levels.This loss is caused by the disuse of the good seed by 3-
9 percent; production faults by 15-20 percent; faults at harvesting stage by 35.5 percent and storage errors by 
25.3 percent (Günay, 2008).  

Large losses of some basic agricultural products may be experienced in Turkey due to unconscious production 
and harvesting. To illustrate, during 2010/2011 season 1 640 thousand tons of wheat and 605 375 tons of 
barley were lost during harvesting. Wheat loss figures in Turkey are higher than wheat production figures in 
other 86 wheat producing countries, and the amount of lost barley is greater than the production amount of 69 
barley producing countries (out of 102). Losses from combine harvester in Turkey is approximately 3%. 
Unconscious plant protection causes great losses due to disease and pests  (Bayraktar, 2012). 

4.2. Transportation Stage 

Food products are perishable items. Especially meat, dairy and fish products are more critical in terms of 
spoilage. Most food products should be stored at different temperature. Lack of this type of technical 
information and effective planning in Turkey causes failures in food preservation conditions, which 
subsequently leads to an increase of loss ratio (Tanyaş, 2013). 

Another important concept in terms of reducing food losses is food logictics. In Turkey, the amount of logistic 
companies, which provide customer-specific solution in food sector, is insufficient. Product consolidation and 
co-operation between different producing companies is very low in this sector. Collaboration between logistic 
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service providers (networking) also cannot be formed. Errors caused by technical and information insufficiency 
may result in many food product losses (Tanyaş, 2013; Öcal, 2012). The greatest losses can be observed during 
fresh vegetables and fruit transportation. Analysis of the stages of the food supply chain detected that fresh 
fruit and vegetable losses during transportation stage vary between 6 and 10 percent (Özdemir ve ark., 2009).   

4.3. Packaging Stage 

 The fourth article of the Turkish Food Codex Regulation defines packaging as "storing the food products 
covered with packaging material or placed into the containers with the aim of protection and providing 
information" (TGKY, 2011). Correct packaging may reduce losses to 50 percent. For instance, 2,1 billion loaves 
of bread are wasted per year in Turkey. The packaging of bread might extend its preservation (PÜB, 2014).  

4.4.  Storage Stage 

The purpose of food storage is to reduce food losses as much as possible, and to minimize the factors which 
have negative impact on the quality of the food. Types and characteristics of the warehouse (dry, cold, 
freezing)  must be selected so as to preserve physical, chemical and biological features of the food product.  In 
terms of food losses, all types of sanitary and technical regulations must be paid attention to in order to control 
all factors which are detrimental to proper storage conditions (Mahmutoglu, 2011).  

Lack of knowledge about some plant species and varieties of preservation regulations and lack of proper 
storage conditions are among the major causes of the losses observed in post-production. Any deficiency at 
storage stage might cause losses in terms of food quality and quantity (Kasım, 2007; Mahmutoglu, 2011). In 
Turkey, grain products have a priority among the basic food products. High rates of losses in grain group are 
caused by improper storage conditions, however, there is no statistical data about grain storage losses. 

4.5. Final Consumption Stage 

In Turkey, particularly bread waste has taken its place on the agenda in recent years. Thus, 95 million loaves of 
bread are consumed per day and 6 million are wasted. Turkey's annual economic loss due to wastage of bread 
is equivalent to the revenue obtained from the flour export by the biggest world’s flour exporter (TMO, 2012).  

According to the results of the survey conducted by the Department of Nutrition and Dietetics at Hacettepe 
University in 2005 and published by FAO, one Turkish household wastes 218.8 g  at buying / preparation stage; 
311.2 g during preparation / service stage; meal waste is 286.4 g; consequently, a total of 816.4 g of food is 
wasted daily (El, 2013).  The energy amount of wasted food is 215.7 kcal, which means that wasted food could 
provide more than 10 percent of one person’s daily energy (2000 kcal) needs. Most food waste can be 
observed in high-income households (Uysal, 2010). 

In addition to household waste, high rates of food waste in public catering establishments, such as restaurants, 
hotels, schools, factories, hospitals, is a serious subject as well. Resort hotels in Turkey in 2009 were supplied 
with 538 thousand tons of food, however, only about 200 thousand tons were consumed while the rest of food 
became plate and counter waste. This amount of food is said to be enough to fully cover food needs of  
Switzerland or Istanbul for 15 days (El, 2013). Fruits, vegetables, beverages, bread, meat and dairy products are 
the most wasted food products.  

5. Suggestions for Problems 

Attempts to reduce food losses must be implemented by various transnational, international and national 
organizations. Food losses have become a high profile public issue. In order to reduce food losses and food 
waste, some measures should be taken throughout the food supply chain, and they should be dealt with on 
both individual and institutional basis. Whereas dealing with food losses needs a more systematic approach to 
integrated solutions, waste issue is largely related to creating self-awareness. The main measure to be taken in 
this direction, in order to estimate the amount of food losses, detect the reasons of the food supply chain 
losses and identify the tested methods to reduce losses, is creating a virtual information network about losses 
and waste(Sinaceur,2013). 
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Actions such as providing training and technical support to farmers and improving rural infrastructure and 
communication technologies should be carried out with the direct participation of governments. Public sector 
must take part in supporting local initiatives to improve access to information and new technologies and their 
application in the field (Food Drink Europe, 2013). Food products management in public places at the 
consumption stage is  among the suggested solutions to reduce food losses (IFAD, 2013).  

The large part of the agricultural and food produced in Turkey is lost and wasted at harvesting, storage, 
packaging, transportation and household stages. Unhealthy and improper conditions during transportation, 
storage, packaging and selling cause food losses; concerned people  should be given training on the importance 
of " Supply Chain Management for Agricultural Products " concept, and awareness should be created (Altunlu, 
2012). These efforts must be carried out by cooperation of universities, the Ministry of Agriculture and NGOs. 
This educational organization must integrate the food security issue into the food loss and waste problem.  

In order to minimize storage losses, manufacturers and farmers throughout the country should be induced to 
implement deposit purchase procedure, which is put into practice by  warehouse receipt system and Soil 
Products Office (Bayraktar, 2012).  

New packaging systems, such as active packaging and smart packaging, should be expanded to reduce losses 
caused by packaging. Smart packages can monitore situation of the products and conditions both in storage 
and transportation (PÜB, 2014). Although the cost of the smart packaging, which is also used in Turkey for 
some food products, is high, it is leadingly recommended for usage in large scale enterprises. 

In order to reduce food losses and waste during transportation stage e-logistics system should be expanded. E-
logistics, which provides more information and services, is a more advanced form of traditional logistics. 
Implementation of e-logistics into the transportation system might increase delivery relialibity and significantly 
reduce losses throughout the food supply chain (Gülenç et al., 2008). 

Current food banking system in Turkey must be activated with the aim of reducing losses. Food bank is a non-
profit organization made up of associations and foundations which directly or through various charities 
distributes donated and excess production, which meets all health requirements, to those in need  (Arpacı, 
2005). By means of this system, the amount of food losses might be reduced considerably.  

Among the main suggestions for solving the problems at household are increasing awareness about home 
economics by using public service announcement in media and improving knowledge level of the children 
about saving food in the primary and secondary schools. 

6. Conclusion 

Food losses derive from insufficiency and malfunction in the supply chain. Important studies on prevention 
losses and waste in the food supply chain have been initiated in recent years in the world and in Turkey. World 
“Save Food” and Turkish “Do not waste bread” campaigns are the most important initiatives.  

In order to prevent food losses in the food supply chain in Turkey, various solutions should be developed for 
the problems at different stages, such as agricultural production, harvesting, transportation, storage, packaging 
and household.  

The main suggestions; 

➢ for agricultural production and harvesting stages:  training farmers about proper fertilizers and 
pesticides usage and harvesting techniques, 

➢ for transportation and packaging stages: e-logistics and appropriate technology application, such as 
smart packaging systems,  

➢ for storage stage:  implementation of deposit purchase procedure put into practice by Soil Products 
Office and warehouse receipt system, and 

➢ for household stage:  increasing awareness about home economics in the society. 

All things considered, to ensure and maintain food security, in order to reduce food losses and waste that 
create negative economic and social impacts, problems emerging throughout the food supply chain should be 
approached within a whole system, and urgent measures should be taken to solve the problems. As a result, it 
is significant that agriculture and food policies are related to food security, and it’s sustainability should include 
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some specific purpose and implementation to reduce food losses and waste in Turkey for the future as well as 
for today. 
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Özet: Kırdan kente göç olayının en önemli sonuçlarından biride göç eden insanların kent hayatına uyum sağlayamamasıdır. 
Kadınlar kendilerine yüklenen roller ve beklentilerden dolayı kentten yeterli düzeyde faydalanamamaktadır. Bu çalışmada 
Tokat iline kırdan göç etmiş kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, kentsel hayata uyum süreçleri, bu süreçte 
karşılaştıkları sorunlar belirlenmiştir.  Ayrıca ailede temel sosyal, ekonomik faaliyet alanlarına ilişkin kadınların  düşünceleri 
ortaya konmuştur. Bu amaçla Tokat kentinin 21 farklı mahallesinde 96 kadınla anket çalışması yapılmıştır. Kırdan kente göç 
etmiş kadınların kentsel uyumu, sunulan hizmetlerin farkındalığı, memnuniyet durumu ve kentten yararlanma durumu 
konusunda çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel uyum, Tokat kenti, Kırsal göç, Kadın  

Investigation of Benefit Levels From The City who Migration Women from the Rural 
to the Urban: Tokat Province Central District 

Abstract: One of the most important consequences of immigration to the city is the inability of people migrating to a city to 
adapt to urban life. Women can not make use of the city sufficiently because of the roles and anticipations that are 
imposed on them. In this study, the socio-cultural and economic structures of the women who immigrated from Tokat 
province, the processes of harmonization of urban life and the problems they encountered in this process have been 
determined. In addition, women's thoughts on basic social, economic areas of activity in the family are revealed. For this 
purpose, a survey was conducted with 96 women in 21 different districts of Tokat city. The women who migrated from the 
rural  to the urban were found to have some problems about the urban adjustment, the awareness of the offered services, 
the satisfaction situation and the utilization of the city. 

Keywords: Urban harmony, Tokat city, Rural migration, Woman.  

1. Giriş 

Göç,  nüfusun bir yerden başka bir yere hareketidir. Bireylerin coğrafi olarak bulunduğu yerden ayrılarak belli 
bir süre için veya kalıcı olarak başka bir yerde yaşaması olarak da ifade edilebilir. 

Az gelişmiş bölgelerden iş olanaklarının daha elverişli olduğu sanayi ve ticaret merkezleri ile iklim koşullarının 
daha elverişli olduğu alanlara doğru yoğun- isteğe bağlı iç göç yaşanmaktadır. Bu göç genelde kırdan kente göç 
şeklindedir. 

Kırsal kavramı, tarımsal üretimin yerel ekonomiye hâkim olduğu alanları, tarımsal üretim aracının mülkiyeti ile 
toplumsal yeniden üretimin ve ilişkilerin belirlendiği bir toplumsal yapılanmayı ve nüfus yoğunluğunun çok 
düşük olduğu alanları ifade etmektedir. Kırsal alanda egemen geçim kaynağı tarımdır. 

Kent kavramı ise, karmaşık, ayrı cinsten, farklılaşmış toplumsal bütünlüğe sahip, yoğun nüfuslu yerleşme şekli 
olarak ifade edilir. Kentler çevrelerindeki kırsal alanlardan göç alan yerleşmeler olarak bilinir. 

Kentleşme en genel anlamıyla, kentsel alanlarda yaşayan insan sayısındaki artış olarak ifade edilebilir. Kentsel 
nüfus artışı kentlerin kendi iç dinamiklerinin etkisiyle olabileceği gibi kırdan kentlere doğru olan göçlerle de 
yaşanabilir. İnsanları kentlere doğru hareket ettiren pek çok neden vardır. Köyden kentlere olan göçlerin 
öncelikli nedenleri; kentin çekiciliği, kırın iticiliğidir (Çiftçi  ve Aydınlı, 2015).  
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Kırın iticiliği; hızlı nüfus artışı, tarım alanlarının daralması, tarımda makineleşmenin artması, tarımsal işgücünün 
azalması, bazı yerlerde iklim koşullarının kötü olması, ekonomik yetersizlik ve sosyal problemler, doğal afetlerin 
ve savaşların olması, terör olaylarının insan güvenliğini tehdit etmesi, mevsim dışı ekonomik etkinliklerin 
yetersiz olması, iş imkânlarının sınırlı olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır (Kocaman, 2014). 

Kentin çekiciliği ise, kent yaşamının cazip gelmesi, kentlerde eğitim, sağlık vb hizmetlerin yaygınlığı, ulaşım 
imkânları, kentlerde sanayinin ve hizmet sektörünün gelişmiş olması, iş imkânlarının fazla olması vb 
etkenlerden oluşmaktadır. 

Kırın itici gücü kentin çekici gücü insanları göçe zorlamakta ve kırlar boşalmakta, kentler sağlıksız bir görünüme 
kavuşmaktadır. Kentlileşme ya da kentli olma kavramı ortaya çıkmakta insanların kentlerden yararlanma 
düzeyleri araştırma konusu olmaktadır.  

Kentlileşme; kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer 
yargılarında, maddi ve manevi yaşam biçimlerinde değişiklikler ortaya çıkarması süreci olarak ifade edilir. 

Kırdan kente göç olayının en önemli sonuçlarından birisi göç eden insanların kent hayatına uyum 
sağlayamamasıdır. Kadınlar bu sonuçtan etkilenen en önemli dezavantajlı gruplardandır. Kadınlar kendilerine 
yüklenen sorumluluklar ve beklentilerden dolayı kentten yeterince faydalanamamaktadır. 

Genellikle göç eden kadınlar taleplerini dile getirme olanaklarından yoksundur. Kentsel hizmetlere erişme, yerel 
kurum ve siyasete katılım, toplumsal-mekansal hareketlilikten ekonomik güçlenmeye kadar temel haklarını 
yaşadıkları yerde nasıl hayata geçirecekleri üzerine özel politikalar geliştirmenin yollarının aranması kentin 
öncelikleri arasında yer almalıdır (Kızılaslan, 2013). 

Bu çalışmada amaç, Tokat iline kırdan göç etmiş kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, kentsel hayata 
uyum süreçleri, bu süreçte karşılaştıkları sorunların ortaya çıkarılması ve ailede temel sorumluluklarına ilişkin 
düşüncelerinin belirlenmesidir. 

2. Materyal Yöntem 

Araştırma birincil verilere dayalı olarak Tokat İli Merkez İlçeye kırdan göç etmiş olan kadınlar üzerinde 
yapılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi olan anket çalışmasıyla veriler elde edilmiştir. Öncelikle Tokat İli Merkez 
İlçeye kırdan göç etmiş kadınları belirleyebilmek için Merkez İlçede bulunan mahalleler Tokat Belediyesinden 
bulunmuştur. Mahalle sayısı 41’dir. 

Bu mahallelerden kırdan yoğun bir şekilde göç almış olabileceği tahmin edilen mahalleler belirlenmiştir. Bu 
mahallelerin %50’si gayeli olarak tespit edilmiş ve 21 mahalle örneğe alınmıştır. Bu mahallelerde oturan kırdan 
göç etmiş kadınların örneğe girenlerin sayısı ise, ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmiş tek aşamalı tesadüfi 
olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Collins, 1986; Karakaya ve Akbay, 2014). Buna göre örnek hacmi 
96 olarak bulunmuştur. Belirlenen mahallelerde kadınlara tesadüfi olarak ve kırdan göç edip etmedikleri 
sorulup tespit edildikten sonra anket uygulanmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Sosyo-Ekonomik Faktörler  

Yaş  

Uygulamaya katılan katılımcıların yaşları 23-56+ arasında değişmekte olup yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında %26,04’ünün 23-33, %25’inin 34-44, %27,08’inin 45-55 ve %21,88’inin 56 yaş ve üstü olduğu 
görülmektedir.Genel yaş ortalaması ise 44,34'dür. 
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Medeni Durum 

Tablo 1. Medeni Durum 

Medeni Durum  F % 

Evli 93 96,88 
Bekar 3 3,12 

 

Katılımcıların tamamına yakını evlidir 

Eğitim Durumu 

Tablo 2. Eğitiim Durumu 

Eğitim Durumu F % 

Okuryazar değil 15 15,63 
Okuryazar ancak herhangi bir okul mezunu değil 1 1,04 
İlkokul 58 60,42 
Ortaokul 14 14,58 
Lise  5 5,21 
Üniversite 3 3,12 

 

Ankete katılanların yarıdan fazlası ilkokul mezunu olup bunu %15,63 oranla okuryazar olmayanlar, %14,58 
ortaokul mezunu olanlar sırasıyla lise, üniversite ve okuryazar ancak herhangi bir okul mezunu olmayanlar takip 
etmektedir. Oranlara bakıldığında okuma yazma bilmeyenlerin herhangi bir resmi örgün eğitim almadan çok az 
bir kısmının okuma yazma öğrendiği görülmektedir. 

Ortalama Çocuk Sayısı 

Evli olan katılımcıların çocuk sayısına bakıldığında 2 çocuklu (%21,88), 3 çocuklu (%30,21) ve 4 çocuklu (%15,63) 
ailelerin oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. %4,17’lik kısmın ise kısa süre önce evlenmeleri ve sağlık 
nedeniyle çocuklarının olmadığı görülmektedir.Katılımcıların ortalama kız çocuk sayısı 1,50, erkek çocuk sayısı 
1,44'dür.  

Gelir 

Ankete katılan ailelerin ortalama aylık gelirleri 1851,04 TL’dir. 

Sosyal Güvenlik Durumu 

Tablo 3. Soysal Güvenlik Durumu 

Sosyal Güvenlik F % 

SSK 78 81,25 
Bağkur 7 7,29 
Yeşilkart 6 6,25 
Kendi imkanı 5 5,21 

 

Araştırmaya katılan kadınların %81,25’i SSK’lı, %7,29’u Bağkurlu, %6,25’i Yeşilkartlı iken %5,21’inin ise herhangi 
bir sağlık güvencelerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Buna göre %11’lik bir kısmın iş olanakları ve maddi durum 
yetersizliği dolayısıyla Yeşilkart ve kendi imkanlarıyla sağlık olanaklarından yararlandığı görülmektedir.  

Aile Ortamı  

Katılımcılar evlerinde yaklaşık olarak 4 kişi yaşamaktadırlar. 

Tablo 4. Aile Ortamı 

Evde yaşanılan  kişiler F % 

Yalnız 2 2,08 
Ailemle 86 89,58 
Eşimin ailesiyle 8 8,33 
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Katılımcılara evinizde kimlerle yaşamaktasınız sorusu yöneltildiğinde tamamına yakını ailemle cevabını vermiş, 
kalan %10’luk kısım ise ailevi nedenler, küçük yaşta evlilik ve kente yeni göç etmiş olmalarından dolayı yalnız ve 
eşimin ailesiyle cevabını vermişlerdir. 

3.2. Kadının Kent Yaşamı ve Düşünceleri   

Kırdan Göç 

Anket yapılan 96 kişinin hepsi kırsal alanlardan göç ederek kente yerleşmiş ailelerden oluşmaktadır. Katılımcılar 
Tokat kentine farklı zamanlarda göç etmiş olup yaklaşık %64’lük büyük bir bölümü 10 yıldan uzun zamandır 
Tokat kentinde yaşamaktadır. Diğer oranlara bakıldığında ise 20 yıldan uzun süredir (%35) ve 10 yıldan az 
süredir (%31) kente yaşayanların oranları birbirine yakınlık göstermektedir. Genel olarak kentte yaşama 
sürelerinin ortalaması ise 16 yıldır. Tokat'ta kırdan göç eden kadınlarla ilgili yapılan bir çalışmada ise ortalama 
göç süresi 13,12 yıl olarak bulunmuştur (Kızılaslan, 2013). Bu Tokat'a kırdan göç eden kadınların 2000'li yıllardan 
sonra daha fazla eğilim gösterdiği sonucunu verebilir.  

Kırdan kente göç nedeni 

Tablo 5. Kırdan Kente Göç Nedenleri 

Nedenler F % 

Ulaşımdaki gelişmeler - - 
Kırda iş olanaklarının yetersiz olması 38 39,59 
Evlilik yoluyla 31 32,29 
Çocukların eğitimi 19 19,79 
Sağlık olanakları 8 8,33 

 

Katılımcıların Tokat kentine göç etme nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yaklaşık %40 oranla kırda iş 
olanaklarının yetersiz olması almıştır. Tabloya bakıldığında göç etmede etkili olan önemli hususlardan biri de 
evlilik yoluyla gerçekleşen (%32,29) göçtür. Bunları çocukların eğitimi (%19,79) ve sağlık olanakları (%8,33) takip 
etmektedir. 

Yapılan bir araştırmada da  kadınların göç kararında; evlilik, iş bulma, evli olanların eşlerinin kentte iş bulması, 
eğitimlerini devam ettirme isteği ön planda gelen nedenlerdir (Kızılaslan, 2013).  

Kent olanaklarından ve kentte yaşamaktan memnun olma durumu 

Tablo 6. Kentten Memnun Olma Durumu 

Memnun olma durumu F % 

Evet 90 93,75 
Hayır 6 6,25 

 

Katılımcıların tamamına yakını kent olanaklarından ve kentte yaşamaktan memnunken  %6,25’lik bir kısmın 
memnun olmadıkları görülmektedir. Katılımcıların kent olanaklarından ve kentte yaşamaktan memnun olmama 
nedenleri farklı beklentiler ve kente uyum sağlayamamaktır. 

Kente uyum sürecinde karşılaşılan sorunlar 

Tablo 7. Kente Uyum Sorunları 

Sorunlar F % 

Kentin pahalı olması 7 7,29 
Komşuluk ilişkileri 2 2,08 
Kültür farklılıkları 5 5,21 
Herhangi bir sorunla karşılaşmadım 82 85,42 

 

Ankete katılanların büyük çoğunluğu kente uyum sağlarken herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları cevabını 
verirken, sorunla karşılaşanlar ise sırasıyla kentin pahalı olması, kültür farklılıkları ve komşuluk ilişkileri cevabını 
vermişlerdir. Kentlere göç eden kırsal nüfusla ilgili Erzurum'da yapılan araştırmada bireylerin büyük oranda kent 
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yaşamından memnun olmalarına karşın kente tam anlamıyla adapte olduklarını diğer bir deyişle 
kentlileştiklerini ifade etmenin mümkün olmadığı belirlenmştir (Çoşkun ve Zaman, 2012).      

Kadının görevleri 

Tablo 8. Kadının Görevleri 

Kadının görevleri F % 

Ev işi yapmak 69 71,88 
Aile bütçesine katkı 27 28,13 
Eşi ve çocuğuna destek olmak 67 69,79 
Yaşlılara bakmak 10 10,42 
Ailenin sosyal ilişkilerini düzenlemek 8 8,33 

 

Yapılan çalışmada kadınlara asıl görevleri sorulduğunda en yüksek oranlar olarak ilk sırada %71,88 oranla ev işi 
yapmak, ikinci sırada yine yaklaşık oranla eşi ve çocuğuna destek olmak ve üçüncü sırada aile bütçesine katkı 
vardır. Oranlara bakıldığında kadınların kalıplaşmış sorumluluklarından hala çıkamadıkları görülmektedir. 
Toplumun kendilerine yüklediği sorumluluklar temel görev şeklinde sürdürülmektedir. 

Kadının çalışmasına ilişkin düşünceler 

Tablo 9. Kadının Çalışmasına İlişkin Düşünceler  

Düşünceler F % 

Sadece ev işleri yapabilir 8 8,33 
Evin bazı dışarı işlerini de yapabilir 2 2,08 
Çalışarak ev ekonomisine katkı sağlayabilir 17 17,71 
Tarla veya bahçede çalışabilir 1 1,04 
Her işi yapabilir 72 75,0 

 

Katılımcılara kadınların çalışmasına ilişkin düşünceleri sorulduğunda ise yüksek oranda her işi yapabilir cevabı 
alınmıştır. Çünkü Türk toplumunda kadın bir evin her şeyidir. Gerek ev içinde gerekse ev dışında kadın kendisine 
toplum veya kendisi tarafından birçok sorumluluk yüklemeye alışagelmiştir. 

Kadınların kullandığı kitle iletişim araçları ve kullanma sıklığı 

Tablo 10. Kadınların Kullandığı Kitle İletişim Araçları Ve Kullanma Sıklığı 

Kitle iletişim 
araçları 

kullanma 
sıklığı 

Her gün 
Haftada birkaç 

kez 
Ayda birkaç 

kez 
Yılda birkaç kez Hiçbir zaman 

F % F % F % F % F % 

Gazete 3 3,13 - - 2 2,08 1 1,04 90 93,75 
TV 88 91,66 4 4,17 - - - - 4 4,17 

Radyo 2 2,08 - - 2 2,08 3 3,13 89 92,71 
İnternet 28 29,17 4 4,16 3 3,13 - - 61 63,54 

Dergi 1 1,04 2 2,09 1 1,04 1 1,04 91 94,79 

 

Kadınların kullandığı kitle iletişim araçları ve kullanma sıklığına baktığımızda gazete, radyo ve dergiyi neredeyse 
hiç kullanmadıkları, TV’yi her gün kullandıkları ikinci olarak interneti ise %29 oranda kullandıkları görülmektedir. 
İnterneti kullananlar kendini geliştirip kente uyum sağlayanlar ve çocukların eğitimi için kullananlardır. 
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Aileyle yapılan aktivite durumu 

Tablo 11. Aileyle Yapılan Aktivite Durumu 

Aktivite durumu F % 

Sohbet etmek 70 72,92 
Sinema-tiyatroya gitmek - - 
Gezmek 28 29,17 
Spor yapmak  - - 
Televizyon izlemek 62 64,58 

 

Katılımcıların aileleriyle birlikteyken en çok sohbet ettikleri, TV izledikleri ve gezdikleri görülmektedir. Uzun 
süredir kentte yaşamalarına rağmen ise kentin sunmuş olduğu sosyal aktivitelerden yararlanmadıkları, sinema-
tiyatroya hiç gitmedikleri ve hiç spor yapmadıkları görülmektedir. 

Yerel yönetimin sunduğu hizmetlerden haberdar olma durumu 

Tablo 12. Yerel Yönetimin Sunduğu Hizmetlerden Haberdar Olma Durumu 

Haberdar Olma  F % 

Evet 38 39,58 
Hayır 58 60,42 

 

Kadınların %39,58’inin belediye veya halk eğitimin sunduğu hizmetlerden haberi varken, %60,42’sinin haberi 
olmadığı görülmektedir. 

Kurslara katılma durumu 

Tablo 13. Kurslara Katılma Durumu 

Kurslara katılma durumu F % 

Katılıyorum 18 18,75 
Katılmıyorum 20 20,83 

 

Belediye veya halk eğitimin sunduğu hizmetlerden haberi olan kadınların %18,75’i kurslara katılırken %20,83’ü 
katılmamaktadır. 

Tablo 14. Kurslara Katılmama Durumu 

Kurslara katılmama durumu F % 

Zamanım yok 15 15,62 
Gereksiz buluyorum 1 1,04 
Eşim istemiyor 3 3,13 
Kurs mesafesinin uzak olması 1 1,04 

 

Kurslara katılmayan kadınların katılmama nedenlerine bakıldığında ise tamamına yakınının zamanının 
olmadığından, diğerlerinin ise eşinin istememesi, gereksiz bulması ve kurs mesafesinin uzak olması 
nedenlerinden dolayı kurslara katılmadıkları görülmektedir. 
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Ailede kadınların sorumluluklarına ilişkin yargılar 

Tablo 15. Ailede Kadınların Sorumluluklarına İlişkin Yargılar 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılıyorum(1) 
Katılıyorum 

(2) 
Fikrim 
yok(3) 

Katılmıyorum(4) 
Kesinlikle 

katılmıyorum(5) 
Toplam 

skor 
 F % F % F % F % F %  

Ailenin geçimini erkek 
sağlar 

 
6 6,25 52 54,17 1 1,04 37 38,54 - 

- 
 

2,7 

Aile gelirinin 
paylaştırma kararı 

erkeğin 
sorumluluğudur 

4 4,17 49 51,04 - - 42 43,75 1 1,04 2,9 

Fiyatı yüksek eşyaları 
erkek almalıdır 

2 2,08 50 52,09 1 1,04 41 42,71 2 2,08 2,9 

Fiyatı düşük eşyaları 
kadın almalıdır 

- - 61 63,54 5 5,21 29 30,21 1 1,04 2,7 

Kadın kocanın izni 
olmadan 

çalışmamalıdır 
17 17,71 71 73,96 2 2,08 5 5,21 1 1,04 1,9 

Kocanın kazancı 
yeterli ise kadının 
çalışmasına gerek 

yoktur 

5 5,21 70 72,92 2 2,08 19 19,79 - - 2,4 

Çocukların bakımı ve 
yetiştirilmesi kadının 

sorumluluğudur 
1 1,04 65 67,71 1 1,04 29 30,21 - - 2,6 

Çocukların kız/erkek 
ne tip eğitim alacağı 

erkeğin 
sorumluluğudur 

- - 32 33,33 1 1,04 60 62,50 3 3,13 3,3 

Çocukların evleneceği 
kişiye karar verme 

erkeğin 
sorumluluğudur 

- - 18 18,75 - - 61 63,54 17 17,71 3,8 

Ailede kim/kimlerle 
görüşüleceği erkeğin 

sorumluluğudur 
2 2,08 39 40,63 3 3,12 51 53,13 1 1,04 3,0 

Ailede tatil kararı 
verme erkeğin 

sorumluluğudur 
1 1,04 35 36,46 9 9,38 49 51,04 2 2,08 3,2 

Aile bireylerinin 
birbirleri ile iletişim 
sağlaması kadının 
sorumluluğudur 

- - 69 71,88 2 2,08 25 26,04 - - 2,5 

Evde erkek tarafından 
yapılacak  işler vardır 

1 1,04 85 88,55 2 2,08 8 8,33 - - 2,2 

Evde kadın tarafından 
yapılacak  işler vardır 

2 2,08 90 93,75 - - 4 4,17 - - 2,0 

Kadınlar 
arkadaşlarıyla birlikte 

kafeye gidebilir 
2 2,08 51 53,13 8 8,33 33 34,38 2 2,08 2,8 

Şehir imkanlarından 
özgürce faydalanabilir 

2 2,08 78 81,25 4 4,17 12 12,50 - - 2,3 

Kadınlar mutlaka 
okumalıdır 

68 70,83 27 28,13 - - 1 1,04 - - 1,3 
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Kadınlar okumak için 
kente gelmelidir 

2 2,08 59 61,46 4 4,17 31 32,29 - - 2,7 

Kadınlar sağlıkla ilgili 
bilgilendirme 
toplantılarına 

katılmalıdır 

4 4,17 84 87,50 6 6,25 2 2,08 - - 2,1 

Kadınlar kente 
geldiklerinde 

teknolojik ürünlere 
daha kolay ulaşır. 

1 1,04 83 86,46 2 2,08 10 10,42 - - 2,2 

Kadınlar sağlık 
imkanlarından kentte 
daha fazla yararlanır 

6 6,25 85 88,54 2 2,08 3 3,13 - - 
2,0 

 

 

Araştırmaya göre, kadınlar arasında evde kadın tarafından yapılacak işler  (ev işleri, giyim, beslenme vb) olduğu 
(%93,75), erkek tarafından yapılacak işler (tamir, bakım, vb) olduğu (%88,55),  kadının  kocasının izni olmadan 
çalışmaması gerektiği (%73,96) ve kocanın kazancı yeterli ise kadının çalışmasına gerek olmadığı (%72,92) 
ifadelerine katılanların oranı bu ifadelere katılmayanların oranından daha yüksektir. Bu oranlara rağmen en 
yüksek katılım “Kadınlar mutlaka okumalıdır” ifadesine olmuştur. Eğitimin öneminin kadınlar tarafından 
anlaşıldığı söylenebilir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, kadınların sorumluluklarına ilişkin olumlu ya da olumsuz yargılara katıldıkları 
yönünde cevaplar ağırlık kazanmaktadır. Kadınların bu duruma göre ekonomik işlerin erkeklerde olması 
gerektiği, eğitim almanın ve bilgilendirme toplantılarının kadınlar için olması gerektiği, kadın ve erkek işlerinin 
ayrı olduğu, özgür olmaları kentin sosyo-kültürel imkanlarından faydalanmaları gerektiğine katıldıkları 
gözlenmiştir. Kadınlar çocukların bakımı ve yetiştirilmesine kadın sorumluluğu olarak bakarken, çocukların 
eğitim ve evlilik kararlarında erkeğe sorumluluk vermekte ancak bu kararda çekimser yani fikrinin olmaması ağır 
basmaktadır. Tatil kararı ve kimlerle görüşüleceği konusunun erkeğin sorumluluğunda olduğunu düşündükleri 
ancak bu konuda da fikirlerini çok yansıtmadıkları görülmektedir.  

Geleneksel olarak toplumsal cinsiyet rolüne göre erkeğin görevi ekmek parasını kazanmak iken, kadının en 
önemli sorumluluğu çocukları büyütmek ve aile yaşamını sürdürmektir. Kadınların öğrenim durumu, çalışma 
durumu ve ailenin aylık gelir düzeyi ile ailede yer alan temel sorumluluklara ilişkin belirtilmiş olan ifadeler 
arasında farklılıklar görülmektedir. Bu bilgilere göre kadınların bazılarının düşüncelerinin değişip geliştiği 
bazılarının ise kalıplaşmış düşüncelerinin ve ataerkil yapısının devam ettiği görülmektedir. 

4. Sonuç 

Kadın, toplum içerisinde bir birey olmanın yanında; evde anne olmak, eş olmak, ev kadını olmak gibi sorumluluk 
gerektiren oldukça zor görevlere sahiptir. Toplumda kadına benzer rol ve sorumluluklar yüklenmektedir. Bu rol 
ve sorumluluklar kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet rollerini benimsetmekte, toplumun değer yargıları, 
normları, kuralları toplumsal cinsiyet rollerini belirlemektedir. Farklı toplumlarda toplumsal cinsiyet rolleri de 
toplumun yargılarına göre şekil almaktadır.  

Bu çalışmada; Tokat'ta kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde temel sorumlulukları algılama biçimleri 
ve kentten yararlanma düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Ailelerin Tokat’a göç etme nedenlerinde ilk sırada iş 
olanakları gelmektedir. Ancak kadınların çoğunluğunun kentte de herhangi bir işte çalışmadıkları erkeklerin iş 
bulması amacıyla kente göç ettikleri anlaşılmaktadır. Kente uyum sürecinde herhangi bir sorunla 
karşılaşmamaları kolay uyum sağladıklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kadınlar sorumluluklarına 
ilişkin yargı değerlendirmelerinde de erkek egemen bir yapıyı işaret etmekte olup buna karşın  çocuklarının 
eğitim ve evliliği konusunda erkekler kadar kendi kararlarının da etkin olması yolunda kırılma noktasında 
olduklarını cevaplarıyla kısmen göstermişlerdir. Kadınlar zamanları olmadığını ifade ederek yerel kurs ve 
etkinliklere katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Kadınlar asıl görevlerini ev işi yapmak olarak nitelendirmişlerdir. 
Bu toplum tarafından kendilerine yüklenen kalıplaşmış ve süregelen yaşamlarındaki toplumsal cinsiyet 
rollerinden kaynaklanmaktadır. Sosyal değişimle birlikte toplumsal cinsiyet rollerinde de değişim kaçınılmazdır. 
Ancak bu süreç yavaş işlemektedir. Süreç bu konuda eşit, demokratik yaklaşımları içine alan kadın, erkek ve 
çocukları da kapsayacak şekilde eğitimlere önem verilerek, izlenip sürdürülebilirliği noktasında gerçekçi 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

759 
 

politikalar belirlenerek hızlandırılmalıdır. Yerel yönetimler, kadın merkezleri panel, kurs, çalıştay vb. çeşitli 
faaliyetlerle aktif görev almalıdır. Kadınlara yapılacak faaliyetler konusunda bilgi iletişim ağları düzenli olarak 
sağlanmalıdır. Özellikle kırdan kente göç eden kadınların eğitim ve bilinç düzeyi dikkate alınarak yapılacak 
bilgilendirme faaliyetleri iyi bir şekilde organize edilip hayata geçirilmelidir. Farkındalık düzeyinin artması 
kadınların kent yaşamına daha hızlı uyum sağlamaları ve kentin imkanlarından daha fazla yararlanmalarını da 
beraberinde getirecektir.  
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Özet: Araştırmada, 2017 yılında Çorum ili merkezde yaşayan tüketicilerin market markalı gıda ürünü tercihlerinde kalite, 
fiyat, gıda güvenliği, marka tanınırlığı, ürün özelliklerinden hangilerinin öne çıktığı belirlenmeye çalışılmış ve market markalı 
gıda ürünlerine yönelik satın alma davranışları incelenmiştir. Tüketiciler özel markalı ürünleri neden ve neye göre tercih 
etmektedir? Tüketicilerde fiyat duyarlılığı var mı? Ürün kategorileri arasında farklılıklar var mı? Markete duyulan güven ne 
ölçüde? Bu sorulara yanıt verebilmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, konuya ilişkin günümüze kadar yapılan 
çalışmalar incelenmiştir. Çorum merkez nüfusunun 280.681 olduğu tespit edilmiştir. Bu veriyle oransal örnekleme 
yöntemine göre 384 örnek hacme ulaşılmıştır. Bu 384 tüketici ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket verileri çalışmanın ana 
materyalini oluşturmaktadır. Market markalı gıda ürünlerine yönelik yapılan bu çalışma gıda ürünlerinin farklı çeşitlerini 
satın alma serbestliğine sahip olan tüketicilerin market markalarına yönelik tercihlerini ve tutumlarını tespit etmek amacıyla 
yapılmıştır. Market markası algısı özellikle markete duyulan algıyla beraber gelişebilmektedir. Tüketiciler güvendikleri 
marketin kendi markasındaki ürünleri satın almaya daha olumlu bakmaktadır. İnsanlar market markalarını dar bütçeliler için 
uygun görmekteyken, kadınlar aile ve çocuk gibi unsurları düşündüklerinde market markasına karşı daha hassas 
davranmaktadır. Tüketiciler market markası düşüncesini iyileştirmek için ürünler hakkında bilgilendirme yapmak ve 
marketin güvenilirliğini artırmak şüpheci yaklaşan ve kararsız davrananlar üzerinde etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Market markası, tüketici tercihi, tüketici tutumu 

The Perspectives of Consumers For Shop Brand Food Products (Çorum City Example) 

Abstract: In the research of 2017, consumers who live in the center of Çorum were tried to determine which food 
preference, food safety, brand recognition, and purchasing behaviors for branded food products were examined. Why do 
consumers prefer private label products and what do they prefer? Do consumers have price sensitivity? Do consumers have 
differences among food categories? How do consumers trust of shop? In survey which was made to be answered these 
questions, investigations which have been made so for were examined. It was determined that population of Çorum was 
280.681. According to the proportional sampling method with this data, 384 sample volumes were reached. Survey data on 
face to face interviews with 384 consumers constitute the main material of the study. This study was carried out with the 
aim of determining the preferences and attitudes of the consumers who have the freedom of buying different kinds of food 
products to the shop brands. Shop brand perception can develop together with perceived perception. Consumers have a 
more positive attitude towards purchasing their own branded merchandise. While people see grocery brands as suitable for 
narrow budgets, women are more sensitive to grocery brands when they consider elements such as family and children. 
Consumers should be informed about the products to      improve the market brand opinion and increase the reliability of 
the market will be effective on those who are skeptical and unstable 

Keywords: Shop mark, consumer acceptance, consumer behaviour 

1. Giriş 

Gıda insanlar için ilk sırada olan fizyolojik ihtiyaçlardan birisidir. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanabilmesi için 
metabolizmanın ihtiyaç duyduğu hayvansal ve bitkisel gıdaların yeterli miktarda tüketilmesi gerekmektedir. 
Gıdaların tüketilmesi beslenme olarak tanımlanmaktadır. Beslenme için gerekli olan karbonhidratlar, yağlar, 
proteinler, vitaminler ve mineralleri yeterli miktarda alamayan insanlarda metabolik ve fizyolojik eksiklikler 
görülmektedir. Beslenme ile ilgili birincil sorun gıda güvencesidir. Gıda güvencesi; tüm hane halkı üyelerinin 
fiziksel ve ekonomik olarak yeterli gıdaya ulaşmasıdır(Leisinger, 2000; FAO, 2000). Ayrıca güvenilir, kaliteli, 
sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek gıdaları satın alma ve tüketme hakkına sahip olmalarının güvence 
altına alınması olarak ifade edilmektedir (Bosi, 2003). 

Tüketicinin satın alma davranışı değişen dünyaya bağlı olarak değişmiş ve bunun sonucunda ürün tercihlerinde 
farklılıklar olmuştur. Gıda ürünleri için tüketici davranışlarının ortaya koyulmasında demografik ve ekonomik 
özelliklerinin yanında bireylerin yaşam tarzı da yol gösterici olabilmektedir (Gracia, 2005). Ülkelerin refah 
düzeylerinin artmasıyla birlikte tüketiciler, tükettikleri gıdaların besin içeriğine, güvenirliğine ve sağlıklı olmasına 
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daha çok önem vermiştir. Buna bağlı olarak üreticiler, kalite kontrolünün göstergesi olarak ürünlerini 
sertifikalandırmaya ve etiketlemeye yönelmiştir (Sanchez ve ark, 2001).Kalite göstergesi olan sertifikasyon, 
etiketleme ve marka gibi özellikler tüketici güveninde önemli olmaktadır (Caswell, J.A.,Noelke, C.M., Modjuszka, 
E.M,  2002). 

Gıda ürünü tüketicinin isteklerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve dış görünüş olarak uygun özelliklere sahipse 
tüketici tarafından kaliteli olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber radyo, televizyon, 
internet vb. iletişim araçları aracılığıyla tüketicilerin güvenli gıda hakkında bilinç düzeyleri de gelişmeye 
başlamıştır. Böylelikle gıda ürünleri satın alırken, tüketici tercihlerinde önemli boyutta değişiklikler olmuştur.  

Yeterli ve dengeli beslenebilmek ve mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanabilmek için besinlerin 
satımından tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda besin öğesi ve ekonomik kaybı en az düzeyde tutacak 
davranışlarda bulunmak önem kazanmaktadır. Satın alınacak olan gıdanın tüketici tarafından kontrol edilmesi 
tüketicinin sağlığının korunması ve ekonomik yönden aldatılmasının önlenmesi açısından önemlidir (Arslan, 
1997; Kavas, 2000). 

Tüketime sunulan gıdanın ne kadar sağlıklı olduğu pek çok aşamada yapılan kontroller ile belirlenmektedir. En 
iyi kontrol denetleyicileri ise; üreticinin bizzat kendisi, yasal kontrol kuruluşları ve tüketicilerdir. Dolayısıyla 
tüketici davranışları bu durumda önemli hale gelmektedir. 

Tüm bu kavramlar ışığında Çorum ilinde yaşayan insanların market markalı gıda ürünü tercihlerinde bilgi 
düzeyleri ve tutumlarının ne olduğunun ortaya konması ve satın almada en fazla önem verdikleri faktörleri 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylece Çorum ilindeki gıda ürünleri satan işletmelerin izlemeleri ve dikkat 
etmeleri gereken tüketici yönleri ve davranışları belirlenmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini 2017 yılında Çorum ili Merkez İlçede seçilmiş haneler ile yüz yüze görüşülerek 
yapılan anketten sağlanan veriler oluşturmuştur. Araştırmada örnek büyüklüğü 384 aile olarak hesaplanmıştır. 
Bunu belirlemede ise, ana kitleye ilişkin mevcut veri olmasına ve ana kitlenin 100.000’den büyük olmasına 
dikkat edilmiştir. Çünkü ana kitleye ilişkin bilgi mevcut olduğunda ve ana kitle 100.000’den büyük ise belirli bir 
güven aralığında hata payı hesaplanabilmektedir (Laajimi ve Briz, 1992, aktaran:Şengül ve ark.,1998).Bu bakış 
açısıyla Çorum ili kent merkezinde toplam hane halkı sayısının 2000 genel nüfus sayımına göre 100.000 
üzerinde olması göz önünde bulundurularak belirli güven aralığında hata payı hesaplanmıştır. Yapılan 
hesaplama sonucunda 384 olarak belirlenen örnek büyüklüğünün %95 önem düzeyinde ana kitleden en fazla % 
5.9 sapma gösterdiği bulunmuştur. Anket yapılan haneler basit tesadüfi olarak seçilmiştir.  

Araştırma kapsamında yer alan ailelerin gıda tüketim bilincini ve tutumlarını belirlemek için 5’li Likert ölçeğinde 
değişik sorular yöneltilmiştir. 

3. Araştırma Bulguları 

Demografik özellikler, bireysel tüketicilerin ve hane halkının objektif belirleyicileridir. Belirli bir yaş grubuna 
sosyal sınıfa, belirli bir gelir seviyesine, eğitim düzeyine sahip olmak, tüketicilerin tüketim tercihlerini 
etkilemektedir. 

Gıda maddelerinin sayı ve çeşitlerinin hızla artması, alışveriş merkezlerinin çeşitlenmesi ve reklamlar tüketici 
tercihlerini etkilemektedir. 

Ankete katılan tüketicilerin bazı sosyal, ekonomik özellikleri belirlenmiştir. 

Araştırmada örneğe giren ve görüşülen tüketicilerin %52,3’ünü kadınlar, %47,7’sini erkekler oluşturmaktadır. 
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Çizelge 1. Yaş   

Yaş Sayı % 

18-25 103 26,8 
26-30 43 11,2 
31-40 101 26,3 
41-50 80 20,8 
51-60 38 9,9 
60+ 19 5,0 
Toplam 384 100 

 

Tüketicilerin %26,8’i 18-25 yaş grubunda olup, bunu %26,3 ile 31-40 ve %20,8 ile 41-50 ve %11,2 ile 26-30, %9,9 
ile 51-60 yaş grubu izlemektedir. Tüketicilerden 60 ve üzerinde olanların ise %5,0 ile en düşük orana sahip 
olduğu görülmektedir. Ankete katılan kişilerin yaş ortalaması ise 36’dır. 

Çizelge 2. Medeni durum 

Medeni durum Sayı % 

Evli 255 66,4 
Bekar 112 29,2 
Dul 17 4,4 
Toplam 384 100 

 

Araştırmaya katılan kişiler içinde %66,4 ile evli olanların çoğunlukta olduğu, bunu %29,2 ile bekarların ve %4,4 
ile dul kişilerin takip ettiği görülmektedir. 

Çizelge 3. Öğrenim durumu 

Öğrenim Durumu Sayı % 

Okur-yazar değil 3 0,8 
İlkokul 98 25,5 
Ortaokul 70 18,2 
Lise 93 24,2 
Üniversite 103 26,8 
Lisansüstü 17 4,4 
Toplam 384 100 

 

Tüketicilerin %0,8’i okur-yazar değilken, %25,5’i ilkokul, %18,2’si ortaokul, %24,2’si lise, %26,8’i üniversite 
mezunu ve %4,4’ünün lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 4. Meslek grupları 

Meslek Sayı % 

Memur 30 7,8 
İşçi 24 6,3 
Serbest meslek 112 29,2 
Çiftçi 9 2,3 
Emekli 20 5,2 
Yok/işsiz 35 9,1 
Ev hanımı 76 19,8 
Öğretmen 53 13,8 
Mühendis 11 2,9 
Öğrenci 11 2,9 
Hemşire 3 0,7 
Toplam 384 100 

 

Araştırma kapsamında görüşülen tüketicilerin %7,8’i memur, %6,3’ü işçi, %29,2’i serbest meslek, %2,3’ü 
çiftçi,%5,2’si emekli, %9,1’i yok/işsiz, %19,8’i ev hanımı, %13,8’i öğretmen, %2,9’u mühendis, %2,9’u 
öğrenci, %0,7’si hemşiredir. 
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Çizelge 5. Birey sayısı 

Ailedeki birey sayısı Sayı % 

8 kişi ve daha fazla 5 1,3 
6-7 kişi 17 4,4 
4-5 kişi 240 62,5 
3 kişi ve daha az 122 31,8 
Toplam 384 100 

 

8 kişi ve daha fazla aileler toplam hane halkının %1,3’ünü oluştururken, 6-7 kişi aileler toplam hane 
halkının %4,4’ünü, 4-5 bireyli aileler toplam hane halkının %62,5’ini, 3 kişi ve daha az bireye sahip aileler 
ise %31,8’ini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan tüketicilerin ortalama hane büyüklüğü ise yaklaşık 4 
bulunmuştur. 

Çizelge6. Ailede çalışan bireylerin dağılımı 

Evde çalışan bulunması Sayı % 

1 211 55,0 
2 153 40,0 

3+ 18 4,7 

 

Ailesinde çalışan bulunanların %55,0’inde 1 kişi çalışmakta, %40,0’nda 2 kişi, %4,7’sinde 3 veya daha fazla kişi 
çalışmaktadır. 

Çizelge 7. Ailede yaşayan bireylerin çalışma dağılımı 

Çalışma durumu Sayı % 

Baba 347 90,4 
Anne 106 27,6 
Yetişkin erkek 83 21,6 
Yetişkin kız 29 7,6 

 

Tüketicilerin ailelerinde aktif bir iş kolunda çalışan babanın oranının %90,4, annenin %27,6 olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırmaya göre yetişkin erkek çocuklarının çalıştığı ailelerin oranı %21,6, yetişkin kız çocuklarının 
oranı %7,6’dır. 

Çizelge 8. Toplam aile geliri 

Gelir grupları TL/ay Sayı % 

1.grup <750 0 0 
2.grup 751-1000 2 0,5 
3.grup 1001-1500 59 15,4 
4.grup 1501-2000 72 18,8 
5.grup 2001-6000 251 65,4 
Toplam - 384 100 

 

Tüketicilerin ailelerinin %65,4’ü 2001-6000 TL arasında, %18,8’i 1501-2000 TL arasında, %15,4’ü 1001-1500 TL 
arasında, %0,5’i 751-1000 TL arasında aylık gelire sahiptir. Ankete katılan kişilerin aylık gelir ortalaması 3762 
TL’dir.  

Çizelge 9. Toplam gıda harcamaları 

Gıda harcama(TL/ay) Sayı % 

<250 32 8,3 
250-500 222 57,8 
501-750 93 24,2 
750+ 37 9,6 
Toplam 384 100 
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Araştırmada tüketicilerin %8,3’ü <250TL, %57,8’i 250-500 TL, %24,2’si 501-750 TL, %9,6’sı 750 TL ve üzerinde 
harcama yapmaktadır. Tüketicilerin aylık gıda giderleri ortalaması 573 TL olarak bulunmuştur. 

Araştırmada tüketicilerin %72,4’ü alışverişini kendi yapmakta iken, %27,6’sı alışverişini kendi yapmamaktadır. 

Çizelge 10. Tüketicilerin ailede alışveriş yapma durumu 

Ailede alışverişi yapan kişi Sayı % 

Kadın(Anne) 111 28,9 
Koca(Baba) 156 40,6 
Karı-koca birlikte 119 31,0 
Yetişkin erkek 12 3,1 
Yetişkin kız 22 5,7 

 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin gıda alışverişini kendi yapanların%28,9’u anne(kadın), %40,6’sı 
baba(koca), %31,0’i karı-koca birlikte, %3,1’i yetişkin erkek, %5,7’si yetişkin kız çocuğu olduğunu belirtmiştir. 

Çizelge 11. Tüketicilerin hangi sıklık aralığında alışveriş yapma durumu 

Alışveriş yapma sıklığı Sayı % 

Haftada iki veya daha fazla 55 14,3 
Haftada bir 110 28,6 
Ayda iki 108 28,1 
Ayda bir 105 27,3 
İki ayda bir ve daha az 6 1,6 

 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin%14,3’ü haftada iki veya daha fazla, %28,6’sı haftada bir, %28,1’i ayda 
iki, %27,3’ü ayda bir, %1,6’sı iki ayda bir ve daha az alışveriş yaptığını belirtmiştir. 

Çizelge 12. Tüketicilerin gıda ürünü alırken dikkat ettikleri kriterler 

Kriterler Sayı % 

Hijyen 80 20,9 
Kalite 223 58,1 
Fiyat 91 23,7 
Marka 73 19,0 
Güvenirlik 128 33,3 

 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin %20,9’u hijyene,  %58,1’i kaliteye, %23,7’si fiyata, %19,0’u 
markaya, %33,3’ü güvenirliğe önem verdiğini belirtmiştir. 

Çizelge 13. Tüketicilerin market markalı gıda ürünü alma sıklığı 

Gıda alma sıklığı Sayı % 

Asla 4 1,0 
Nadiren 58 15,1 
Bazen 191 49,7 
Sıkça 95 24,7 
Her zaman 36 9,4 

 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin %1,0’i asla, %15,1’i nadiren, %49,7’si bazen, %24,7’si sıkça, %9,4’ü her 
zaman market markalı gıda ürünü aldıklarını belirtmişlerdir. 

Çizelge 14. Tüketicilerin market markalı gıda ürünü tercih türü 

Gıda ürünü Sayı % 

İçecek 164 42,7 
Bakliyat 172 44,8 
Unlu mamuller 120 31,3 
Süt ve süt ürünleri 206 53,6 
Şekerlemeler 123 32,0 
Market markalı ürün kullanmıyorum 24 6,3 
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Araştırmada görüşülen tüketicilerin %42,7’si içecek, %44,8’i bakliyat, %31,3’ü unlu mamuller, %53,6’sı süt ve 
süt ürünleri, %32,0’si şekerlemeler aldığını belirtmişlerdir. %6,3’ü ise market markalı gıda ürünü kullanmadığını 
belirtmişlerdir. 

Çizelge 15 .Tüketicilerin market markalı gıda ürünü tercih nedeni 

Tercih etme nedeni Sayı % 

Ucuz olması 61 15,9 
Kaliteli olması 150 39,1 
Alışkanlık olması 79 20,6 
Taze olması 70 18,2 

 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin %63,0’ü kaliteli olması, %15,9’u ucuz olması, %15,6’sı taze olması, %12,2’si 
alışkanlık olmasının market markalı gıda ürünü tercih etmelerinin sebebi olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmada görüşülen tüketicilerin %60,7’sialışveriş listesi yaptıkları, %39,3’ü alışveriş listesi yapmadıkları 
anlaşılmıştır. 

Çizelge 16. Tüketicilerin gıdalarla ilgili düşünceleri 

Gıda Düşünceleri 
Aynı Geçmişte daha iyiydi Şimdi daha iyi 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Fiyat 50 13,0 295 76,8 39 10,2 
Kalite 59 15,4 161 41,9 164 42,7 
Etiket 76 19,8 70 18,2 238 62,0 
Ambalaj 67 17,4 41 10,7 276 71,9 
Tazelik 96 25,0 123 32,0 165 43,0 
Tat 103 26,8 149 38,8 132 34,4 
Güvenirlik 53 13,8 164 42,7 167 43,5 

 

Tüketicilerin %76,8’i gıda fiyatlarının, %42,7’si güvenirliğin, %41,9’u kalitenin geçmişte daha iyi olduğunu ifade 
etmişken, %71,9’u ambalajın, %62,0’si etiketin, %43,0’ü tazeliğin şimdi daha iyi olduğunu söylemişlerdir. 

Çizelge 17. Tüketicilerin ambalajlı ürünü tercih etme durumu 

Ürün tercihi Sayı % 

Açık 32 8,3 
Paketli 352 91,7 
Toplam 384 100 

 

Tüketicilerin %8,3’ü açık ürün tercih ederken, %91,7’si paketli ürün tercih ettiğini belirtmişlerdir. 

Tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmelerinde en önemli etmenler sırasıyla; hijyenik olmaları (%43,0), insan 
sağlığı açısından daha az risk içermeleri (%31,8), kalite kontrollerinin en iyi şekilde yapılması (%27,6), tadının 
daha iyi olmasıdır (%4,0). 

Çizelge 18. Tüketicilerin etiket bilgilerini okuma durumları 

Okuma durumu Sayı % 

Daima 111 29,0 
Sık sık 86 22,4 
Bazen 121 31,5 
Çok nadir 46 12,0 
Hiç 20 5,2 
Toplam 384 100 

 

Gıda güvenliği açısından tüketicilerin etiket bilgilerini okumaları çok önemli olup, bu konu tüketicilerin satın 
alma kararlarında etkilidir (Kim ve ark.,2001). Yeni Zelanda ve Avustralya tüketicileriyle yapılan bir araştırmada 
etiketlerin kullanılmasının tüketicilerin bilinçli ve sağlıklı bir seçim yapmalarına etkili olduğu tespit edilmiştir 
(APBN,2003). 
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Araştırmada %31,5’inin bazen okuduğu, %29,0’unun daima okuduğu, %22,4’ünün sık sık okuduğu, %12,0’sinin 
çok nadir okuduğu, %5,2’sinin ise hiç okumadığı görülmektedir. 

Tüketicilerin %10,2’si çok nadir, %45,9’u bazen, %27,6’sı sık sık, %11,7’si daima aradığı bilgileri ürün etiketi 
üzerinde bulurken, %4,7’si aradığı bilgileri ürün etiketi üzerinde hiç bulamamaktadır. 

Tüketicilerin %15,1’i çok nadir, %47,4’ü bazen, %16,7’si sık sık, %6,8’i daima etikette yer alan bilgilerin gerçeği 
yansıttığını düşünürken, %14,0’ü ise etikette yer alan bilgilerin gerçeği hiç yansıtmadığını düşünmektedir. 

Çizelge 19. Tüketicilerin etiket bilgilerini okuma sıklığı (%) 

Etiket Bilgisi 
Hiç 
1 

Nadiren 
2 

Bazen 
3 

Sık sık 
4 

Daima 
5 

Toplam 
skor 

% % % % %  

İçindekiler listesi 8,0 15,9 24,5 26,6 25,0 3,4 
Yağ, protein 17,4 19,5 31,8 19,8 11,5 2,9 
Kalori düzeyi 20,6 22,4 28,4 17,0 11,7 2,8 
Vitamin veya 
mineral içeriği 

26,8 22,1 24,8 15,9 10,4 2,6 

Kolesterol içeriği 31,5 23,2 23,2 11,7 10,4 2,5 
Karbonhidrat 
(Şeker içeriği) 

28,6 21,4 24,5 14,6 10,9 2,6 

Buz çözdürme 
talimatı 

40,4 18,2 20,9 10,4 10,2 2,3 

Pişirme talimatı 24,7 16,9 18,5 23,9 15,9 2,9 
Saklama talimatı 11,7 7,8 19,0 35,9 25,5 3,6 
Son kullanım tarihi 4,4 3,1 6,8 34,9 50,8 4,2 
Raf ömrü 6,3 4,4 8,6 36,2 44,5 4,1 
Fiyat 4,9 3,9 7,8 33,9 49,5 4,2 
Gramaj  
(net miktar) 

7,3 6,5 11,5 34,1 40,6 3,9 

Katkı maddeleri 14,0 9,4 18,8 26,3 31,5 2,5 

 

Yasal düzenlemeler, firmaların gıda ambalajlaması konusunda çalışmaları ve tüketici bilinçlenmesi sonucunda 
ambalaj kadar etiket bilgilerinin önemi de artmıştır (Emeksiz ve ark.,2005). Etiket bir ürünün özelliklerini ve 
kalitesini belirtmek için söz konusu malın ambalajının üzerine yazılan yazı ve grafik olarak 
tanımlanmaktadır(Kavas ve Kınık.,2000). 

Kılıç (2008), Antalya ili Alanya ilçesinde yaşayan tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili bilgi-tutum ve davranışlarını 
belirlemek amacıyla planlanıp, yürütülmüştür, Araştırma örneklem modeliyle yapılmıştır. Araştırmayı Antalya 
ilinde yaşayan tüketiciler, örneklemini ise araştırmaya katılan 400 tüketici oluşturmaktadır. Gıdaları satın alırken 
dikkat ettikleri kriterlerin %23,7’si TSE güvencesine, %22,0’si son kullanma tarihine, %13,7’si markasına dikkat 
ettikleri saptanmıştır. 

Etiketler, ürünün bileşimi, fiyatı, son kullanma tarihi, kullanma süresi, menşei ve özellikle son yıllarda gıda 
ürünlerinin etiketinde yer alan besleyicilik değerine ilişkin değerli bilgiler taşıması nedeniyle tüketicilerin sağlıklı 
ve bilinçli seçim yapmasını kolaylaştırmaktadır (Özgül ve Aksulu, 2006).  

Yılmaz ve ark. (2009) Trakya bölgesindeki araştırmalarında ailelerin gıda alımında etiket bilgilerinde öncelikli 
olarak ürünün üretim ve son kullanma tarihine dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Köse ve Yaman (2010) yaptıkları 
çalışmada, son kullanma tarihine verilen önemin; gelir grupları, eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve mesleklere 
göre %70-80 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Araştırmada tüketicilerin etiket üzerindeki bilgileri okuma durumu sorgulandığında; öncelikle son kullanma 
tarihi ve fiyata dikkat edildiği, buna karşın buz çözdürmeye hiç dikkat edilmediği tespit edilmiştir.  
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Çizelge 20. Tüketicilerin kaliteye göre gıda ürünleri satın alma tercih yerleri(%) 

Perakendeciler 
Ürünler 

Süper 
market 

Bakkal Manav Kasap Toptancı 
Semt 
Pazarı 

Fırın 

Kırmızı Et 23,2   76,8    
Beyaz Et 26,6   73,4    
Taze Sebze 10,9  29,2   59,9  

Meyve 11,5  28,9   59,6  

Süt 60,4 36,5    3,1  
Yoğurt 61,5 35,4    3,1  
Peynir,  
Çökelek, Yağ 

61,5 2,6    35,9  

Ekmek 27,1 46,1     26,8 
Baklagil -Tahıl 52,9    36,2 10,9  
Dondurulmuş Gıda-
konserve 

75,8     24,2  

 

Araştırmada, gıda ürünleri(kırmızı et, beyaz et, işlenmiş sebze-meyve, süt, yoğurt, peynir, çökelek, yağ, ekmek, 
baklagil-tahıl, dondurulmuş gıda-konserve) için alışveriş yeri tercihinde tüketicilerin süpermarketleri daha 
kaliteli buldukları için tercih ettikleri saptanmıştır. Araştırmada taze sebze (%59,9) ve meyve (%59,6) satın alma 
yeri tercihinde semt pazarı, kırmızı et satın alma yeri tercihinde kasap (%76,8) gibi konusunda uzmanlaşmış 
yerleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Bu çalışmayla benzer olarak, Roux ve ark., (2000)’nın çalışmasında, tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken 
süpermarketleri tercih ettiklerini ve bunda özellikle düşük gelirli bireylerin buralarda taze, kaliteli, ucuz ve farklı 
ürün seçeneklerini bulabilmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Saracel ve ark. (2002) ise üst gelir 
gruplarındaki tüketicilerin süpermarketleri daha fazla tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır. 

Uluat (2002)’ın Van İli Merkez İlçede yaptığı bir çalışmada tüketicilerin %83,3’ünün eti kasaptan satın aldığı, 
Yalçınkaya (1999)’nın Van İli Ercis İlçesinde yaptığı çalışmada ise bu oranın %92,9, Yıldırım ve ark. (1998)’ın Van 
Merkezindeki ailelerin %82,5’nin, Hanta (1994)’nın araştırmasında ise %74’ünün eti geleneksel perakendeciler 
olan kasaplardan satın aldıklarını saptamışlardır. 

Çizelge 21. Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilgi edindikleri kaynaklar 

Bilgi kaynağı Sayı % 

Radyo, TV programları 203 52,9 
Gazete, dergi 36 9,4 
Bilimsel yazı, kitap 34 8,9 
Ahbap, eş, dost 72 18,8 
Konu uzmanları 87 22,7 
İnternet 7 1,8 
Bilgim yok 29 7,6 

 

Araştırmaya katılan kişiler gıda güvenliği konusunda bilgiyi en fazla (%52,9) Radyo-TV programlarından 
edindiklerini belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla; konu uzmanları (%22,7), ahbap-eş-dost (%18,8), gazete-dergi 
(%9,4), bilimsel yazı-kitap (%8,9), internet (%1,8) takip etmektedir. 
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Çizelge 22. Tüketicilerin gıda satın almada etkilendikleri araçlar 

Gıda satın almada etkilenilen araçlar Sayı % 

TV reklamları 107 27,9 
İndirim günleri 126 32,8 
Radyo reklamları 0 0 
Promosyonlu satışlar 56 14,6 
Gazete-dergi reklamları 5 1,3 
Duvar afişleri-el broşürleri 100 26,0 
Arkadaş, komşu, iş çevresi 118 30,7 
İnternet 52 13,5 

 

Araştırmaya katılan kişiler içerisinde gıda satın almada en çok etkilenen araçların başında indirim günleri 
(%32,8) gelmekte, bunu arkadaş, komşu, iş çevresi (%30,7), TV reklamları (%27,9), duvar afişleri, el broşürleri 
(%26,0), promosyonlu satışlar (%14,6), internet (%13,5), gazete, dergi reklamları (%1,3)takip etmektedir. 

Gıda hijyeni besinlerin insan sağlığına herhangi bir zarar vermemesi için, üretimden tüketime kadar yapılması ve 
önerilmesi gereken tüm işlemler olarak tanımlanmaktadır (Aksu.,2000). Tüketicilerin %24,2’si tükettiği gıdaların 
üretildiği ve satıldığı yerde insan sağlığı açısından risksiz  üretim ve hijyene dikkat edildiğine inanırken, %26,6’sı 
inanmamakta, %49,2’si kısmen inanmaktadır. 

Kitle iletişim aracı olarak televizyonda yer alan her türlü yayının insanları büyük ölçüde etkilediği görülmektedir. 
Özellikle ürün pazarlamasında kullanılan televizyon reklamları kişilerin satın alma davranışını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Gıda ürünlerinde marka tercihi ve seçimi, tüketicilerin kendi deneyim ve tatminleri ile diğer 
tüketicilerin ürünleri algılama ve tatmin düzeyleri tarafından etkilenmektedir. Belli gruplar içerisinde 
tanımlanan insanlar, birbirlerini etkileyen tercihlerin bir bileşimi ile markalara bakış açılarını belirleyebilirler 
(Yang ve Allenby, 2003). 

Badrie ve ark. (2006),gıda güvenliği ile ilgili bilgileri; katılımcıların %70’i televizyon, %54,5’i gazete, %47,5’i 
radyodan, %3,5’i diğer kaynaklardan edindiğini tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre, televizyonun insanları 
bilgilendirmede son derece etkili bir araç olduğu tespit etmişlerdir. 

Çizelge 23. Tüketicilerin marka değerlendirme durumları(%) 

 
Marka değerlendirme durumları 
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Bir gıda ürünü satın alırken, marka seçimini  
dikkatli yaparım 

34,1 59,1 2,9 2,3 1,6 1,8 

Genellikle alıştığım ve güvendiğim markaları alırım 36,9 59,9 1,0 0,5 1,6 1,7 
Markalı ürünler güvenilirdir. 18,5 53,1 14,8 10,9 2,6 2,3 
Bir markayı seçerken, fiyat benim için  
en önemli faktördür. 

16,4 49,2 11,9 18,5 3,9 2,4 

Bir ürünün yüksek olan fiyatı genellikle onun kalitesinin 
yüksek olduğunu gösterir 

10,4 43,8 8,6 29,9 7,2 2,8 

Bir ürünün düşük olan fiyatı genellikle onun kalitesinin 
düşük olduğunu gösterir. 

10,7 36,7 12,2 33,9 6,5 2,9 

Şayet fiyatları aynı ise, ulusal markalı ürünleri (Pınar, Mis, 
Aytaç) satın almak daha karlıdır. 

25,0 64,3 3,9 4,9 1,8 1,9 

İndirimleri çok yakından takip ederim 11,7 42,4 13,8 26,8 5,2 2,7 
Bir gıda ürünü seçerken devamlı aynı markayı  
satın alırım 

11,9 61,5 13,0 12,2 1,3 2,3 

Yeni ürün ve markaları denemek isterim 13,8 61,9 12,8 9,6 1,8 2,2 
Markalı ürünlerin kalite kontrolü  
iyi bir şekilde yapılmıştır 

14,6 56,8 15,1 9,1 4,4 2,3 
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Markalı ürünler insan sağlığı için daha az risk içerir 13,5 55,8 17,4 8,9 4,4 2.3 
Markalı ürünler daha hijyen ortamlarda üretilir 13,8 54,9 18,2 9,9 3,1 2,3 
Süpermarketin markalarını tercih ederim 13,0 59,6 13,5 12,2 1,6 2,3 
Süpermarketin markaları ucuzdur olduğu için  
tercih ederim 

14,1 41,9 11,9 26,0 5,9 2,7 

Süpermarketin markalarını kaliteli ve güvenilir olduğu için 
tercih ederim 

15,9 56,8 10,7 13,3 3,4 2,3 

Süpermarketin markalarından memnunum. 15,6 60,9 14,1 6,8 2,6 2,2 

 

Tüketicilerin marka değerlendirmelerinde ilk olarak bir ürünün düşük olan fiyatı genellikle onun kalitesinin 
düşük olduğunu gösterir gelmektedir. Bunu sırasıyla; bir ürünün yüksek olan fiyatı genellikle onun kalitesinin 
yüksek olduğunu, indirimleri çok yakından takip ettiklerini, süpermarketin markaları ucuz olduğu için tercih 
ettiklerini, bir markayı seçerken fiyatın önemli faktör olduğunu belirtmişlerdir.  

Çizelge 24. Tüketicilerin ürün özellik kalite algısı(%) 

 
Ürün Özellik Kalite Algısı 
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Ürünleri satın alırken doğaya olan etkileri 
(zararlı/zararsız) önemlidir 

46,1 50,3 2,1 1,0 0,5 1,6 

Gıda ürünleri satın alırken  
lezzetli olması  önemlidir 

52,6 45,9 0,8 0,5 0,3 1,5 

Satın alınan gıda ürünlerinin ambalajının sağlamlığını 
kontrol etmek  önemlidir 

54,7 40,9 3,4 0,8 0,3 1,5 

Gıda ürünlerini talimatlara uygun şekilde pişirilmeli ve 
saklanmalıdır 

46,6 43,8 6,8 2,9 0 1,7 

Gıda ürünleri satın alırken  
düşük fiyatlı ürün olması  önemlidir 

37,8 49,7 4,4 8,1 0 1,8 

Satın alınan  ürünlerin  
üretim yapıldığı yerdeki hijyeni  önemlidir 

57,0 41,9 1,0 0 0 1,4 

Gıda ürünlerinde kullanılan ambalajların  
sağlığa zararlı olmaması önemlidir 

60,9 38,5 0,5 0 0 1,4 

Satın alınan  ürünlerin doyurucu olması  önemlidir 52,9 42,7 2,1 1,6 0,8 1,6 
Satın alınan gıda ürünlerinin sağlık riski  
göz önünde bulundurulmalıdır 

57,6 40,4 1,0 0,8 0,3 1,5 

Satın alınan gıda ürünlerinin  
besinsel değerleri  önemlidir 

44,5 47,9 2,1 5,2 0,3 1,7 

Promosyon, ürün kampanyaları gibi satış artırıcı 
kampanyalar  önemlidir 

34,1 39,8 14,8 10,2 1,0 2,0 

 

Tüketiciler ilk olarak promosyon, ürün kampanyaları gibi satış artırıcı kampanyaları çok önemli bulmuşlardır. 
Araştırmada tüketicilerin sırasıyla; gıda ürünleri satın alırken düşük fiyatlı ürün olmasını, satın alınan gıda 
ürünlerinin besinsel değerini, gıda ürünlerini talimatlara uygun şekilde pişirip saklanmasını, ürünleri satın 
alırken doğaya olan etkilerini, satın alınan ürünlerin doyurucu olmasını önemli buldukları tespit edilmiştir. Gıda 
ürünlerinde kullanılan ambalajların sağlığa zararlı olmamasının önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. 

İstanbul’da yapılan bir araştırmada ise, tüketicilerin büyük çoğunluğunun ; ürün ambalajının sağlam olup 
olmaması, yiyecek maddelerinin satıldığı yerin koşulları, lezzet, gıda maddelerinin üretildiği yerlerin hijyeni ve 
temizliği, fiyat gibi faktörlere önem verildiği ve dikkat edildiği belirlenmiştir (Topuzoğlu ve ark.,2007) 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada tüketici boyutu ele alınarak satın alma tutum ve bilgi düzeyi belirlenmiştir. Bu çalışmanın ana 
materyali, Çorum ili merkez ilçede yaşayan 384 hane ile yapılan anketlerden elde edilen verilerden 
oluşmaktadır. 

Anket verilerine dayanan bulgularda tüketicilerin demografik, sosyal kültürel ve ekonomik yapıların analizinin 
yanı sıra, marka değerlendirme ve ürün etiketi okumada faktörler, gıda güvenliği kavramını duyan tüketici 
kitlelerinin profilleri bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan gıda alışverişini kendi yapmayan tüketicilerin daha çok koca(baba) alışveriş yaptığı 
görülmektedir. 

Tüketicilerin gıdalarla ilgili düşünceleri incelendiğinde, yarıdan fazlası gıda ürünlerin fiyatlarının ve güvenirliğin 
geçmişte daha iyi olduğunu, tüketicilerin büyük çoğunluğu ise ürünlerin etiketler, ambalajları ve tazeliğin şimdi 
daha iyi olduğunu düşünmektedir. Tüketicilerin büyük çoğunluğunun ambalajlı ürün tercih ettiği görülmektedir. 
Bunun sebepleri önem derecesine göre; hijyenik olmaları, insan sağlığı açısından daha az risk içermeleri, kalite 
kontrolün iyi bir şekilde yapılması, tadının daha iyi olması şeklinde sıralanmıştır. Tüketicilerin bu konuda bilinç 
sahibi oldukları görülmektedir. 

Tüketicilerin geneli aradığı tüm bilgileri ürün etiketinde bazen bulduklarını ve katkı maddelerini okuduktan 
sonra ürünü satın almaktan bazen vazgeçtiklerini belirtmişlerdir. Sektördeki firmalar, tüketicilerin aradığı 
bilgileri ürün etiketlerinde bulmalarını sağlamak için etiket bilgilerini daha açıklayıcı yapmalı ve aldatıcı 
olmaması konusunda özen göstermelidirler. Böylelikle pazar paylarının artmasını sağlayabileceklerdir. 

Tüketicilerin gıda ürünü satın alırken daima son kullanma tarihi (%50,8) göz önünde bulundurdukları 
saptanmıştır. Buz çözdürmeye hiç dikkat edilmediği tespit edilmiştir. Tüketicilerin gıda maddelerini satın alırken 
son kullanma tarihini okumalarının oranının arttırılması ve alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
alışkanlık ise kişilere çocukluk ve gençlik  dönemlerinde öğretilmelidir. Çocuklukta verilen eğitim kişilerin 
yetişkinlik dönemlerinde tüketim tercihlerini ve davranışlarını etkileyebilir. Özellikle ilköğretim çağlarındaki 
çocuklara gıda güvenliğiyle ilgili ders programı konulmalı ve genç yaşlarda bu konuda eğitim sağlanmalıdır. 
Genç-orta yaş orta yaş üstü tüketicilere de bu alışkanlıkları kazandırılmasında başta eğitim olmak üzere görsel 
olarak TV programları yapılmalı, afişler basılmalıdır.  

Tüketicilerin kaliteye göre gıda ürünlerinin satın alma tercih yerlerinin değerlendirilmesi istendiğinde; taze 
sebze ve meyve satın alma yeri tercihinde semt pazarı, kırmızı et satın alma tercih yerinde kasap gibi konusunda 
uzmanlaşmış geleneksel perakendecileri tercih ettikleri saptanmıştır.  

Gıda güvenirliği konusunda bilgi sağlamada kitle iletişim araçlarının önemli bir rolü vardır. Yapılan anket 
sonuçlarına göre tüketiciler, gıda güvenirliği konusundaki en fazla radyo-TV programlarından etkilenmektedir. 
Bu sebeple gıda güvenliği konusunda tüketicileri bilgilendirecek radyo-TV programları yapılmalı ve 
eğitilmelidirler.  

Gıda satın almada en çok etkilenen araç başında indirim günleri gelmektedir. En az etkilenen araç ise gazete-
dergi  reklamları olduğu saptanmıştır. 

Toplumun kalkınması için bilinçli, sorumlu ve eğitilmiş üreticilere ve tüketicilere ihtiyaç vardır. Özellikle 
tüketicilerin eğitimli ve bilinçli olması üretim kalıplarını, ekonominin ve toplumun değişmesini sağlayacaktır. 
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Özet: Gayrimenkul sektörünün birçok bileşeni olsa da (bağ bahçe, arazi, arsa vb.) daha çok konut sektörü ile tanımlanıp 
ifade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle mücadele de istihdam artırıcı ve büyümeyi kısa sürede etkileyen 
sektör, ülkemiz içinde önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’de İnşaat sektörünün tarihsel gelişimi, dönüşümü ve ülke ekonomisi içindeki yerine değinilecektir. 
İnşaat sektörü özelinde ise konut piyasaları incelenecektir. Sektörün büyüme ve istihdam açısından etkinliği değerlendirip, 
ekonomik büyüme modeli açısında yeterliliği sorgulanacaktır.  

Konut sektörüne yapılan yatırımların temel belirleyicileri ve konut sektörünün arz ve talep cephesi incelenerek ülke 
ekonomisi ve makroekonomik açıdan etkileri sayısal ve tablolar yardımı ile araştırılacaktır. Ekonomik dalgalanmalardan 
sektör ciddi şekilde etkilenmektedir. Konut alımlarına hem yatırım hem de tüketim amacı ile alındığından GSYH’da ciddi 
dalgalanmalar meydana getirebilmektedir. 

Anahtar Kelimler: İnşaat Sektörü, Konut Sektörü, İstihdam, Ekonomik Büyüme    

1. Giriş 

İnsanoğlu her zaman güvenli ve korunaklı barınma yerlerine ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaçlar ekonomiler için 
bağlı sektörler ile birlikte önemli bir yeri olan inşaat sektörünü meydana getirmiştir. İnşaat ya da konut sektörü 
olarak da isimlendirilen sektör çarpan etkisi yüksek olan bir sektörüdür. Ülkemizde ise son yıllarda hızlı gelir 
artışı, hızlı nüfus artışı, şehirleşme oranlarının yüksek olması ve yabancı yatırımcıların sektöre ilgisinin artması 
ile hızla büyüyen ve istihdama da olumlu katkıları olan sektör olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan ülkedeki 
kişilerin medeni durumu, ataerkil yapıdan çekirdek aile ve tek başına yaşam tercihleri, içinde bulunulan sosyal 
çevre kişilerin konut taleplerini belirleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 

Konut sektörü ve bağlı sektörlerin talebinde ortaya çıkan artışlar, beraberinde konut arzı ve arzı etkilene 
faktörleri de ön plana çıkarmıştır. Konut piyasalarında bu hareketlilik doğal olarak fiyatlara da yansımakta ve 
piyasa fiyatlarının oluşması, bölge ve lokasyon farklılıkları gibi nedenler ile dalgalanmalar görülmektedir. Konut 
Yatırımları incelenirken konut arzı ve konut talebini etkileyen faktörlere bakıldığında; Konut Fiyatı, Faiz Oranları, 
kişisel gelir düzeyi, gelir dağılımını ve bölgesel faktörler ön plana çıkmaktadır (Er, Durucasu, 2016). Konut talebi 
tüketim amaçlı konut talebi ve yatırım amaçlı konut talebi olarak ortaya çıkabilmektedir. Hane halkı barıma ve 
yaşama amacı ile satın aldığı konut tüketim amaçlı konut talebini oluştururken, gelir elde etmek ve servetin 
korunması amacı ile satın alınan konut ise yatırım amaçlı konut talebini oluşturmaktadır (Öztürk, Fitöz, 2009).   

Diğer yandan hane haklının yaptığı tek yatırım harcaması da konut için yapılan harcamadır. Konut sektöründe 
görülen hızlı büyüme, fiyat artışı ve konut fiyatlarının Türkiye için birçok gelir grubunda zor sahip olunan bir 
temel ihtiyaç özelliği göstermesi sektörü daha da ilgi çekici hale getirmektedir. 

Sektörün bir diğer etkisi ise finansal piyasalar ve kredileri etkilemektedir. Finansal dalgalanmalar sektörü çok 
hızlı bir şekilde etkilemektedir. Tasarruf oranlarının düşük olduğu ekonomilerde konut sektörü ile finansal 
piyasalar arasında güçlü bir bağ olduğu bilinmektedir. Bu etkileşim konut piyasalarında dalgalanmaların kredi 
piyasalarını da etkilemesi sonucu kaçınılmazdır (Coşkun, 2016).  

2. Türkiye’de Konut Sektörü ile ilgili Çalışmalar  

Er, Durucasu, (2016) yaptıkları çalışmalarında, konut satışının coğrafik özelliklere göre farklılık göstermesini 
beklemektedir. Özellikle bazı aylarda satışların yoğunlaşmasını bölge ve coğrafi farklılıklar ile açıklamaktadır. 
Coşkun, (2016) çalışmasında ise konut talebinin yüksek düzeyde seyrettiği Türkiye’de, konut fiyatlarındaki 
değişikliğin nedenleri ve mikro-makro temelde ekonomik etkilerini incelemiştir. Konut talebinin yatırım 
güdüsünü ortaya koymak ve ülkemizdeki konut yatırımlarının kurumsal düzeyi irdelenmiştir. Çalışmada konut 
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talebinin ülkenin makroekonomik durumu, servet düzeyi ve ulaşılabilir fonların etkisinin fazla olduğu ifade 
edilmiştir. Konut talebinin yatırım amacı ile talep edildiği, reel olarak getiri sağlayan ve enflasyondan koruma 
gücü olan bir yatırım aracı olarak görüldüğü ortaya konmuştur. 

Denizli’de konut talebine etki eden faktörlerin hedonik fiyatlandırma modeli ile tahmin edilmesi ile ilgili 
çalışmada Daşkıran (2015), konut gibi homojen olmayan malların fiyat değişimlerinin hangi faktörlerden 
kaynaklandığını ortaya koymaya çalışmıştır. Denizli kent merkezinde tesadüfi yöntemle seçilen kişilere 
uygulanan anket sonuçlarına göre evin spesifik bazı özellikleri konut fiyatına etki ederken, bazı özelliklerinin 
konut fiyatına etki etmediğini bulunmuştur. Benzer bir çalışmayı Yayar ve Kaçar (2014) yapmıştır. Çalışma TR83 
bölgesinde anket yöntemi ile emlakçılara uygulanmıştır. Yayar ve Kaçar’ın (2014) sonuçları ile Daşkıran (2015)’ın 
sonuçları birbiri ile örtüşmektedir. 

Abar ve Karaaslan, (2013) çalışmalarında konut talep edenlerin özellikleri ile talep edilen konutun özellikleri 
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarında, Atatürk Üniversitesi personeline anket yöntemi ile uygunluma 
yapılmıştır. Çalışmada çoklu uyum analiz tekniği tercih edilmiştir. Çalıma sonucunda anket uygulanan üniversite 
personelinin %84’üne yakını olası konut projelerinde konut sahibi olma isteğini ortaya koyarken, örnek kütlenin 
konut yatırımına ilgilisini göstermektedir. Yüksek gelirli olan personelin büyük şehir tercihleri ve düşük gelirli 
personel mevcut ildeki konut tercihleri ise konut talebinin hem gelir hem de lokasyon olarak farklılıklarının 
nedenleri ortaya koymaktadır. 

İbicioğlu ve Karan (2012) çalışmalarında konut kredisi talebini etkileyen faktörlerden faiz, işsizlik ve tüketici 
güven endeksinin kredi talebi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan değişkenler 2005-2012 
dönemine ait ve analiz yöntemi olarak eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Uzun dönemde eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı görülmüştür. Konut kredisinin talebindeki ayrışmada ise faiz oranındaki değişmenin önemli bir 
etken olduğu ifade edilmiştir. 

2.1. Konut Sektörü ile İlgili Diğer Çalışmalar 

Martins ve Villanueva (2006) yaptıkları hane halkının borçlanmasında mortgage kredilerinin etkileri ile ilgili 
çalışmada, Portekiz de 1998-2001 dönemine ait veri seti ile çalışılmıştır. Kamu tasarruf teşvikleri ve mortgage 
faiz oranlarındaki değişikliğin hane halkı borçlanmalarına etkisini incelemişlerdir. Orta ve düşük gelirli hane 
halkının mortgage faiz oranlarına karşı tepki verdiğini bulmuşlardır. Jayantha (2012), ise Hong Kong da ev sahibi 
olmanın uzun dönem ekonomik belirleyicilerini incelediği çalışmasında, hükümetlerin arazi teşviklerinin etkinsiz 
olduğunu; bunun yanında işsizlik, faiz oranları ve reel ücretlerin ise etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada 
uzun dönemde literatüre pek uymasa da konut fiyatları ve hane halkının gelirinin etkili olmadığı görülmüştür.  
Painter ve Redfearn (2002), da Amerika da yaptıkları çalışmalarında uzun dönemde faiz oranlarının konut 
talebini belirlemede etkili olmadığı bulmuşlardır.   

2.2. Türkiye Konut ve İnşaat Sektörü 

İnşaat sektörü; Ticari Gayrimenkul, Altyapı Projeleri ve Yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri ve Konut üretimini de 
kapsayan bir sektörüdür. Sektörün en büyük kısmını %60 ile konut inşaatı oluşturmaktadır. Ticari 
Gayrimenkulde özellikle AVM’ler göze çarpmaktadır.  Metropol illerin hepsine yayılan AVM’ler gelecek 
dönemlerde daha küçük Anadolu illerine de yatırım yapacakları beklentisi vardır. Yine büro ve iş merkezleri 
yapımları hızla devam etmektedir. Altyapı projeleri anlamında ise ülkemiz son dönemlerde ciddi yatırımların 
yapıldığı görülmektedir. Alt geçit, Tüp geçit, Köprü ve Otoyollar göze çarpan büyük çaplı yatırımlardandır. Yurt 
dışında ciddi bir potansiyeli ve büyüme fırsatı bulunu Müteahhitlik hizmetleri ise özellikle çevremizdeki savaş ve 
karışıklıklar, arap baharı gibi yayılan şiddet ve çatışmadan ciddi şekilde etkilenmektedir (Sezgin, Aşarkaya, 
2016).  

Türkiye’de konut sektörünü gelişimine baktığımızda ise 1950 yılından sonra Türkiye hızlı bir kentleşme olgusu ile 
karşı karşıya kalmıştır.  Kentleşme olgusunun başlangıcında şehirde yaşayan nüfus toplam nüfusun %25 ini 
oluştururken, 2012 yılında bu rakam %77 gibi yüksek seviyelere ulaşmıştır (Habitat III Raporu, 2014). Hızlı 
kentleşme, nüfus artışı, ekonomik büyüme, değişen kültürel ve sosyal yaşam yeni konut talebini arttırmış ve 
şehirler çok hızlı büyümeye başlamıştır. Bu büyüme kontrolsüz ve çoğu zaman denetim yetersizliğinden dolayı 
çarpık bir kentleşme biçimini doğurmuştur. Yeni kentlerdeki yapılanmaların ise birçoğu deprem ve doğal 
afetlere dayanıksız, sağlıksız bir yapı sergilemesi, büyük depremlerde ciddi san kayıpları ve hasarlara sebep 
vermesi, ülkede depreme dayanıklı sosyal konutlara ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede 2012 yılında resmi 
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gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunu, hem şehirlerdeki eski yapıların yenilenmesi 
hem de yeni yapıların nitelik ve özelliklerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. 

Türkiye nüfus artışı ve geç nüfusu ile bölgede önemli bir coğrafik konumda bulunmaktadır. Genç bir nüfusa 
sahip olması, kişi başı gelir seviyesinin 10 bin dolar civarlarında seyretmesi ve ekonomik olarak büyüme 
potansiyeline sahip olması, ülkede uzun vadeli yatırım aracı olarak konuta talebi arttırmaktadır (Ertem, Yılmaz, 
2014).  

Son 20 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline bakıldığında inşaat sektörünün itici bir güç 
olarak katkı sağladığını görülmektedir.  Büyüme rakamlarımızda, inşaat sektörü büyüme rakamları da küresel 
ekonomik olaylardan ciddi şekilde etkilendiği görülmektedir. 2008 yılında ABD’de meydana gelen finansal kriz 
tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde ve sektörlerimizde de hissedilmiştir. İnşaat sektörünün GSYH içindeki 
payına baktığımızda yıllar itibariyle istikrarlı bir seyir izlemesinin yanında % 6 gibi önemli bir paya sahip olduğu 
da görülmektedir. 2016 yılında ise sektör ciddi bir gerileme göstermektedir. 2015 yılına göre büyüme ve sektör 
payları ciddi şekilde azalmıştır. Bu gerileme ülkenin içinde bulunduğu belirsizlik, bölgesel gerginlikler ve ülkenin 
askeri darbe atlatmış olmasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1. Büyüme ve İnşaat sektörü Büyümesi 

Yıllar GSMH Büyüme hızı (%) İnşaat Sektörü Büyüme Hızı(%) Sektör Payı GSYH (%) 

2005 8,4 9,3 5,8 
2006 6,9 18,5 6,4 
2007 4,7 5,7 6,5 
2008 0,7 -8,1 5,9 
2009 -4,8 -16,3 5,2 
2010 9,2 18,3 5,7 
2011 8,8 11,5 5,8 
2012 2,2 0,6 5,7 
2013 2,2 7,4 6,0 
2014 3,0 2,2 5,8 
2015 4,0 1,7 5,7 

2016 -1. Çeyrek 4,8 1,6 3,1 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Tablo 2’de ise konut fiyat ve yeni konut fiyat endeksleri yer almaktadır. Endekse ait değerler Merkez Bankası 
tarafından konut kredisi veren bankaların, kredi değerleme aşamasındaki bilgilerden derlenerek 
oluşturulmaktadır. Konut fiyat endeksi 2015 yılından sonra konut fiyatlarını temsil eden endeks bir önceki yılın 
aynı ayına göre azalan bir atış trendi izlemektedir. Benzer trend yeni konut fiyat endeksinde de 
gözlemlenmektedir. Bu durum tablo 1’deki veriler ile de uyum sergilemektedir. 

Son yıllarda ekonomik olarak sektörün payı azalsa da istihdam tarafındaki veriler ise sektör ve ekonomi için 
ümit vericidir. 2016 yılında işsizlik sayısında ve oranlarında bir artış olsa da inşaat sektörü istihdam ettiği kişi 
sayısını arttırarak ülkedeki işsizlik oranlarının daha da yukarı çıkmasını engellemektedir. 2016 yılı itibariyle 
sektör 2 milyon kişinin üstünde bir istihdam sağlamaktadır (İnşaat Sektör Raporu, 2016). 

Sektör ileri ve geri bağlantısı anlamında önem arz etmektedir. Geriye doğru bağlılıkta en yüksek pay demir-çelik 
sanayi ile çimento, kireç, alçı sanayi öne çıkarken bu sanayileri; metal yapı malzemeleri, karayolu ve boru hattı, 
seramik ürünleri gibi sanayi kolları takip etmektedir. İleri doğru bağımlılığında ise öne çıkanlar; Konut sahipliği, 
eğitim hizmetleri, otel-motel konaklama hizmetleri, yiyecek vb. sanayi kolları takip etmektedir (Türkiye’de 
İnşaat Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme, 2008). Konut sektörünün girdi çıktı ilişkisi diğer sektörleri de 
canlandırmaktadır. Sektördeki durgunluklar ise çarpan etkisi ile ülke ekonomisinin tamamını etkilemektedir. 
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Tablo 2: Konut Fiyat1 ve Yeni Konut Fiyat Endeksi2 

Dönem KFE 
Bir Önceki Aya 
Göre Değişim 

(%) 

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%) 

YKFE 
Bir Önceki Aya 
Göre Değişim 

(%) 

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%) 

Kas.15 199,59 1,26 18,62 192,65 0,91 15,59 

Ara.15 201,28 0,85 18,41 194,51 0,97 15,59 

Oca.16 202,32 0,52 17,50 193,26 -0,64 15,26 

Şub.16 203,95 0,81 16,44 196,54 1,70 14,65 

Mar.16 206,22 1,11 15,35 199,02 1,26 13,54 

Nis.16 208,52 1,12 14,70 200,56 0,77 12,85 

May.16 211,93 1,64 14,57 203,30 1,37 12,51 

Haz.16 213,89 0,92 13,87 204,82 0,75 11,79 

Tem.16 217,41 1,65 13,98 207,72 1,42 11,90 

Ağu.16 219,70 1,05 14,18 208,71 0,48 11,09 

Eyl.16 221,38 0,76 13,90 210,38 0,80 11,77 

Eki.16 222,45 0,48 12,86 212,72 1,11 11,42 

Kas.16 224,05 0,72 12,26 214,60 0,88 11,39 

Kaynak: TCMB  

3. Sonuç 

80 milyona yaklaşan bir nüfus ve artan trendi ülkede konut ve inşaat sektörünün önemi arttırmaktadır. Özellikle 
Türkiye’de inşaat son 15 yıllık süreçte hızla büyüyen ve gelişen bir sektördür. Sektörün en önemli kısmını ve 
jenerik markasını ise konut piyasaları oluşturmaktadır. Hızlı ve plansız şehirleşme yüksek nüfus artışı ve gelişen 
piyasalar konuta talebi arttırmıştır. Sektörün diğer avantajı ise işsizlik ile mücadele eden ekonomilerde ciddi 
istihdam sağlaması ile kısa dönemde işsizlik sorununa çare olmaktadır. 

Türkiye de konut açığının varlığı ve kentsel dönüşümün devam etmesi, konut sektörünün büyümeye ve ülkenin 
büyümesine katkı sağlayacağı görülmektedir. Küresel ve bölgesel gelişmelerden etkilense bile sektör canlılığını 
korumaktadır.  Sektörde yeni teknoloji ve akıllı evlere olan talebin artışı, yeni nesil yaşam alanlarını artması ve 
projelerin çoğalması, kamunun yaptığı projeler ile yeni yaşam alanları ve bölgelerinin oluşması sektörün 
gelecekte de önemini koruyacağını işaret etmektedir. 

Hane halkı konut sektörüne ilgisinin artması, konuta talebin her zaman canlı kalacağını göstermektedir. Yapılan 
anket ve çalışmalarda da bu durum kendini ortaya koymaktadır. Her servet aracı olarak konuta talebin olması 
hem de enflasyona karşı serveti koruyan geleneksel bir yatırım aracı olarak diğer yatırım enstrümanlarından 
farklılaşmaktadır. 

Ülkedeki tasarrufların miktarı ise konut için gerekli olan fonların maliyetini ve ulaşılabilirliği belirlemektedir. 
Ülkemizdeki düşük tasarruflar ve fonların yüksek maliyeti ise sektörün uzun vadede risklerini oluşturmaktadır. 
İnşaat sektörü iç piyasadaki finansal erişilebilirlikteki sorunları ise yabancıya konut satışı ile aşmaya 
çalışmaktadır. Hükümetin bu konuda çıkardığı yasalar ile yabancıya konut satışı sektör için ciddi bir katkı 
yapmaktadır. Vergi teşvikleri ve indirimleri hem konut hem de inşaat sektörünü ciddi anlamda etkilemektedir. 

 

 

 

 

 
1 Konut Fiyat Endeksi (KFE): Merkez Bankası tarafından hesaplana ve Türkiye genelini temsil eden konut fiyat endeksi. 

2 Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE): Merkez Bankası tarafından hesaplana ve Türkiye genelini temsil etmek üzere, yapım yılı 
içinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl olan konutların fiyat endeksi. 
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Özet: Küreselleşen dünyada ülkeler arasında görülen yoğun ekonomik ilişkiler ve bu ülkelerin finans piyasaları arasındaki 
etkileşimin artması, literatürde doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunu ön plana çıkarmaktadır. Gelişmek olan 
ülkelerdeki tasarruf sorunu ise gelişmiş ülkelerdeki fon fazlası ile telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu fonların hareketleri ise 
ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısından ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle söz konusu çalışmaların birçoğunun 
ülke riskleri ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında olduğu gözlenmektedir. Ancak söz konusu çalışmaların büyük 
çoğunluğunda tek bir ülkeye ait risk durumuyla bu ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımları incelemektedir.  

Bu araştırmada Türkiye ile birlikte seçilen 10 ülkenin sahip olduğu risk düzeyi ile bu ülkelere yapılan doğrudan yabancı 
yatırımlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesidir. Bu çalışmada ülke riskinin doğrudan yabancı yatırımların arasındaki ilişkinin 
ekonometrik yöntemler incelenmesi, yönü ve etkisi konusunda gerekli araştırmaların yapılmadır. 

Anahtar Kelimeler: Ülke Riski, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Panel Veri Analizi. 

Analysis of The Effects of Country Risk on Foreign Direct Investment 

Abstract: The intense economic relations between countries and the rising interaction in the financial markets due to the 
globalization have deepened the studies about foreign direct investment (FDI) in the literature. The savings gap of a 
developing country can be offset by the fund surpluses of developed countries. The movements of these funds are largely 
affected by the political, economical and social structure of the country. Therefore, many studies in the literature have been 
started to focus on country risks and foreign direct investments. However, these studies are mostly focused on the risk of 
one country and the foreign direct investments that are committed to this country.  

In this study, ten countries including Turkey will be examined in order to measure the relations between country risk and 
foreign direct investment. In this context, the relationship between country risk and FDI will be analyzed empirically and 
finally the results of analysis will be shared in the research. 

Keywords: Country Risk, Foreign Direct Investments, Panel Data Analysis. 

1. Giriş 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlar (DYSY), çok uluslu bir şirketin üretim alanını ana merkezin olduğu ülke 
sınırlarının dışına yayması yoluyla yabancı bir ülkede tek ya da başka ortaklarla yeni bir şirket meydana 
getirmesi veyahut mevcut bir yerli bir şirketi satın alarak ya da o şirketin sermayesini artırıp kendine bağlı hale 
getirmesidir (Emir ve Kurtaran, 2005:2). DYSY küreselleşme ile birlikte bütün dünya için önemli bir konu haline 
gelmiştir. 1980’lerden sonra Türkiye dâhil çoğu ülke dış dünya ile bütünleşmeye dönük liberal politikalar izlemiş 
ve bu doğrultuda ciddi düzenlemeler yapmıştır. Günümüzde gerek gelişmiş olsun gerekse de gelişmekte olsun 
tüm ülkeler uluslararası şirketlerin yatırımlarını kendi topraklarına çekebilmek için birbirleriyle ciddi bir rekabet 
içerisine girmektedirler. Zira gelişmiş ülkeler açısından gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlardan ciddi paylar 
almak ve işgücü maliyetlerini düşürerek sermaye birikimlerini arttırmak önemlidir. Diğer taraftan yabancı 
yatırımlar sayesinde bilgi birikimlerini arttırmak, yeni nesil teknolojilere kavuşarak üretim düzeyini arttırmak ve 
bu ülkelerde önemli boyutlara varan işsizleri istihdam etmek gelişmekte olan ülkeler için öncelikli 
hedeflerdendir. 

Uluslararası şirketler tarafından bir ülkeye yatırım yapılırken dikkat edilecek hususların başında ülke riski 
gelmektedir. Ülkenin sahip olduğu risk algısıyla ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar arasında ciddi bir 
ilişki olduğu söylenebilir. Küresel şirketler bir ülkede üretim tesisi kurarken ve ya satın alırken o ülkenin taşıdığı 
siyasal, ekonomik ve finansal riskleri oluşan ülke risklerini çok yakından izlemektedirler. 

Ülke riski, bir yabancı borçlunun ekonomik, politik, sosyal, doğal veya diğer olay ve trendler gibi ülkeye özgü 
koşullardan dolayı yabancı yükümlülüklerini yerine getirmede isteksiz olması ya da getirememesidir (Bank of 
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Jamaica, 2005:3). Temelleri sınır aşırı borç vermeye dayanan ülke risk analizlerinin kökleri M.Ö. 4 yüzyılda Doğu 
Akdeniz ülkeleri arasındaki borç alışverişine kadar gitmektedir (Solberg, 1992:10). Başka bir ifadeyle ülke riski 
uygarlıkların gelişimine paralel bir biçimde varlığını sürdürmüştür. Örneğin,  14. yüzyıldan 16 yüzyıla kadar 
İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkeler en az bir kez alacaklarından vazgeçmek zorunda kalmışlardır. 1980’li 
yıllarda küresel ekonomi ve iş çevrelerinin istikrara kavuşmasına ve bu istikrar ortamının gelişimini 1990’lı yıllar 
boyunca sürdürmesine rağmen ülke riski konusu önemini korumaya devam etmiştir (Kosmidou vd., 2008:1). 
Özellikle başta 2008 küresel krizi olmak üzere son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde görülen ekonomik ve 
finansal sorunlar, ekonomik çevreler ve araştırmacılar arasından bu konuya olan ilgiyi gittikçe arttırmıştır.  

Tablo 1. Ülke Riski Üzerine Literatürdeki Çeşitli Yaklaşımlar 

Terimler Riskin Tanımı Riskin Kaynağı 
Yatırımın 
Niteliği 

Tarihi Bakış 
Açısı 

Metodoloji 

Politik Risk 
Ülke Riski 
Siyasal/Ulusal 
Risk 
Sınır Ötesi Riski 

Performans 
Değişimi 
Olumsuz 
Sonuçlar 

Siyasal 
müdahaleler 
Çevresel 
istikrarsızlık 

Doğrudan 
Yabancı 
Yatırımlar 
Bankacılıktaki 
ticari krediler 
Portfolyo 
yatırımları 

1960-1970’ler 
1980’ler 
1990-? 

Nitel 
Nicel 

Kaynak: Michel Henry Bouchet, Ephraim Clark and Bertrand Groslambert (2003), Country Risk Assessment: A Guide to 
Global Investment Strategy, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, p10. 

Genel anlamda ülke riski politik risk, ekonomik risk ve finansal riski kapsamaktadır. Politik risk bir ülkedeki 
mevcut siyasi ve hukuki yapı ile idari yapıya dönük oluşabilecek risk algısını yansıtır. Ekonomik risk genel 
itibariyle makroekonomik yapıda görülebilecek sorunların yarattığı riskler hakkında bilgi vermektedir. Üçüncü 
risk faktörü olan finansal risk ise, ülkenin finansal yapısının yanı sıra ekonomik görünümü hakkında önemli 
bilgiler vermektedir. Yani finansal riskin ekonomik ve mali sorunları birlikte yansıtmada ciddi bir gösterge 
olduğu söylenebilir. Ülke riskinin yüksek olduğu ülkelere çok düşük miktarlarda yatırım yapıldığı görülmektedir.   

Bu araştırmada Türkiye ile birlikte seçilmiş 10 ülkenin sahip oldukları ülke riski ile bu ülkelere yapılan DYSY 
arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Yani bu araştırmada ülkelerin sahip oldukları risk algısının bu ülkelere 
yapılan DYSY ne ölçüde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. Teori ve Literatür 

DYSY ile ülke riski arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek amacıyla Acedemic Source Complete, Jstor, Taylor & 
Francis, SpringerLink ve Web of Science veritabanları taranmıştır. Söz konusu ilişkiye dönük olarak literatür 
incelendiğinde çok sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmıştır.  Literatüel araştırmalar incelendiğinde birçoğunda 
veri sıkıntısından dolayı tek bir ülke aylık olarak ya da birden fazla ülke yıllık dönemlerde incelendiği 
görülmektedir.  

Tuman ve Emmert (1999), 1979-1999 yılları arasında Latin Amerika’da Japon DYSY’lerinin belirleyicilerini 
saptamaya yönelik araştırmalarında, Japon DYSY’lerinin piyasa büyüklüğü, ekonomi uyum politikaları ve politik 
istikrarsızlığın belirli türlerinden etkilendiğini bulmuşlardır. Vijayakumar vd. (2009), 1990-1999 yılları arasında 
100 ülkenin ülke riski ile DYSY’leri arasındaki ilişki inceledikleri araştırmalarında ülke riskinin DYSY’ler üzerinde 
önemli düzeyde bir etkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca ülke riskinin ABD’nin yurt dışına yapılan 
DYSY’leri ile bu ülkeye yapılan DYSY’lerin belli kategorileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. Krifa-Schneider ve Matei (2010), 1996-2008 yılları arasında 33 gelişmekte olan ülkeye yapılan 
DYSY’lerin belirleyicilerini inceledikleri araştırmalarında düşük politik risk düzeyinin DYSY girişlerini arttırddığını 
bulmuşlardır. Araştırmanın diğer sonucu ise şirketlerin çalışma koşullarının DYSY açısından önemli bir belirleyici 
olduğudur. Khan ve Akbar (2013), 1986-2009 yıllarını kapsayan dönemde 94 ülkenin politik risk düzeylerinin bu 
ülkelere yapılan DYSY’ler üzerindeki etkisini ölçtükleri araştırmalarında politik risk ile DYSY’ler arasında negatif 
yönlü bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada politik risk ile DYSY’ler arasındaki negatif ilişkinin yüksek gelirli ülkeler 
içinde geçerli olmasına rağmen orta-üst gelirli ülkeler için bu negatif ilişkinin daha güçlü olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. Artan ve Hayaloğlu (2015), 1990-2012 yılları arasında 29 OECD ülkesine yapılan DYSY’lerin 
kurumsal belirleyicilerini inceledikleri araştırmalarında OECD ülkelerinde DYSY’lerin başat belirleyicileri 
ekonomik göstergelerden ziyade hükümet istikrarı, sosyoekonomik durum, yatırım profili, iç karışıklık, 
askeriyenin politikaya etkisi, dinsel gerilimler, kanun ve düzen, etnik gerilimler ve bürokratik kalite gibi 
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kurumsal göstergelerdir. Elleuch vd. (2015), 1990-2014 yıllarını kapsayan dönemde Tunus’un politik ve ülke 
riskinin bu ülkeye yapılan DYSY’ler üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırmada belli risk düzeyleri ile DYSY 
arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Araştırmacılara göre söz konusu pozitif ilişki araştırmanın kapsadığı 
dönemde ülkenin kaydettiği politik istikrarın sonucudur.  Topal ve Gül (2016), 2003-2014 yılları arasında 
Türkiye’ye yapılan DYSY’ler ile bu ülkenin ekonomik riski arasındaki ilişkiyi ölçtükleri araştırmalarında ekonomik 
riskim cari açık ve enflasyon’dan pozitif, reel döviz kurundan ise negatif ve anlamlı düzeyde etkilendiği 
bulunmuştur. Ayrıca araştırmadaki bulgulara göre, ekonomik risk ile DYSY arasındaki ilişkinin tek boyutlu 
olmadığı ve ülkeye gelen DYSY arttıkça ülke riskinin azaldığı tespit edilmiştir. 

3. Metodoloji ve Veri 

3.1. Metodoloji 

Bugün birçok uluslararası şirket bir ülkeye yatırım kararını değerlendirirken küresel anlamda saygınlığını 
kanıtlamış kuruluşların ülkelere dönük hesaplamış olduğu risk puanlarını göz önünde bulundurur. Hiç şüphesiz 
bu kuruluşların başında International Country Risk Guide (ICRG) gelmektedir. PRS-ICGR olarak ta ifade edilen 
kuruluş tarafından hesaplanan ülke riski politik, ekonomik ve finansal risk olmak üzere üç alt grupta toplam 22 
değişkeni içermektedir. Alt grupların her biri için ayrı dizinler oluşturulmuştur. 0 ile 100 arası değer alan 
indekste sırasıyla; politik risk 100 puan, ekonomik ve finansal risk ise 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere PRS-ICRG kuruluşu tarafından hesaplanan politik risk, ekonomik risk ve 
finansal risk bir ekonomide DYSY’leri etkileyebileceği düşünülen bütün makroekonomik değişkenleri 
içermektedir.  

Tablo 2. PRS-ICRG Ülke Riskini Değerlendirme Bileşenleri 

Politik Risk  Ekonomik Risk Finansal Risk 

Hükümet İstikrarı                    12 Kişi Başına GSYH                     5 Dış Borç/GSYH                         10 

Sosyo-Ekonomik Koşullar      12 Reel GSYH Büyümesi             10 Dış Borç Servisi/GSYH             10 

Yatırım Profili                         12 Enflasyon Oranı (Yıllık)          10 Cari Hesap/İhracat                  15 

İç Çatışmalar                           12 Bütçe Dengesi (GSYH %)       10 Net Uluslararası Likidite          5 

Dış Çatışmalar                        12 Cari Hesap (GSYH%)              15 Döviz Kuru İstikrarı                  10 

Yolsuzluk6   

Askerin Siyasete Etkisi            6   

Dini Gerilimler                          6   

Kanun ve Düzenleme              6   

Etnik Gerilimler                        6   

Demokratik Sorumluluk         6   

Bürokrasinin Kalitesi               4   
                             Toplam: 100                                  Toplam: 50                                       Toplam: 50 
Kaynak: The Prs Group, “International Country Risk Guide Methodology”, https:// www.prs.group.com/  

Araştırma kapsamında kullanılan analiz yöntemi Panel Veri Analizidir. Panel veri, zaman boyunca tek tek 
birimlerden toplanan veriler olup, söz konusu birimler birey, hane halkı, şirket ülke olabilir (Metin, 2013:3). Yani 
panel veri seti belirli bir zamanda verilen birim örnekleri izlenerek her bir birim üzerinde birden çok gözleme 
ulaşılabilmektedir (Hsiao, 2003:1). Bu durumun bir sonucu olarak hem yatay hem de zaman kesitleri çalışmak 
mümkün olduğundan araştırmacılar daha fazla veriye ulaşabilmektedir. Gözlem sayısı ve dolaysıyla serbestlik 
derecesinin artması açıklayıcılar arasındaki çoklu doğrusal bağlantının derecesini azaltarak ekonomik 
tahminlerin etkinliğini ve güvenirliğini artırmaktadır (Tatoğlu, 2012:9). 

3.2. Veri 

Bu araştırma kapsamında Türkiye ve dokuz gelişmekte olan ülke seçilmiştir. Söz konusu ülkeler sırasıyla; 
Türkiye, Brezilya, Arjantin, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Meksika, Mısır ve Ukrayna’dır. 
Araştırma çerçevesinde ilk olarak ekonomik büyüklüklerine göre 16 gelişmekte seçilmiştir. Ancak veri 
kısıntından dolayı diğer ülkeler çıkarılarak adı verilen 10 ülkenin incelenmesinde karar kılınmıştır.  Araştırmada 
seçilen ülkelere ait DYSSY ile ülke riski ilişkisini tespit etmek amacıyla PRS-IGRG’nin söz konusu ülkelere ait 
2004:01 ile 2015:12 çeyreklik politik, ekonomik, finansal risk hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırmada ülkelerin 
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DYSY verileri ise aynı dönemi kapsamakta olup sırasıyla; Türkiye’ye ait veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasından, Brezilya’ya ait veriler Banco Central Do Brasil, Güney Afrika’ya ait veriler South African Reserve 
Bank, Hindistan’ ait veriler Reserve Bank of India, Meksika’ya ait veriler Banco De Mexico, Peru’ya ait veriler 
Banco Central De Reserva Del Peru, Mısır’a ait veriler ise Central Bank of Egypt’den alınmıştır. Arjantin, Filipinler 
ve Ukrayna’ya ait DYSY verileri ise Asset Macro’dan derlenmiştir.  

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Değişken Adı: Tanımı: 

DYSY Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı 

ER Ekonomik Risk 

FR Finansal Risk 

PR Politik Risk 

4. Analiz ve Bulgular 

Bu araştırmada ülke riskinin DYSY üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla daha öncede ifade edildiği üzere panel 
veri analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda kullanılan değişkenlere ilişkin verilen tanımlayıcı istatistikler aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Adı Gözlem Ortalama Std. Sapma Min. Max 

DYSY 480 27045.08 334897.6 -160500 7321017 

ER 480 35.2809 3.62996 19 42 

FR 480 38.83342 3.857628 25.5 46.5 

PR 480 63.65365 5.104909 46.83333 76 

  

Bu araştırmada değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisini veren korelasyon matrisi bulguları aşağıda 
verilmiştir. Söz konusu korelasyon ilişkisine göre DYSY ile ER ve FR arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif 
yönlü bir ilişki söz konusudur. DYSY ile bir diğer bağımsız değişken olan PR arasında ise istatistiki olarak anlamlı 
ve pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere değişkenler arasındaki korelasyon 
ilişkisi 0.08’den büyük değildir. Başka bir deyişle araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizlerde 
otokorelasyon sorunu olmadığı söylenebilir. 

Tablo 5. Korelasyon Matrisi 

 

 DYSY ER FR PR 

DYSY 1000    

ER -0.0537 1.000   

FR -0.0132 0.2955 1000  

PR 0.0752 0.4255 0.0185 1000 

 

Araştırma kapsamında yapılan testler sonucunda birim ve /veya zaman etkilerinin olduğu görülmüştür. Söz 
konusu etkilerin sabit mi tesadüfi mi olduğuna karar verilmesi amacıyla Hausman (1978) spesifikasyon testi 
kullanılmıştır. Zira bu test panel veri modellerinde ihtiyaç duyulan tahmincinin doğru bir şekilde seçilmesi 
amacıyla kullanılmaktadır. Yani bu test vasıtasıyla sabit etki model parametre tahmincileriyle, tesadüfi etkili 
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modelin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı incelenmektedir 
(Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007:39). Hausman testi, “tesadüfi etkiler tahmincisinin geçerlidir” biçiminde kurulan 
temel hipotezi, k dereceli x2 dağılımına uyan istatistik yardımıyla test etmektedir (Uluyol ve Türk, 2013:377). 
Yapılan Hausman testine ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Söz konusu test sonuçları incelendiğinde 
tesadüfi etkiler modelinin geçerli olduğu görülmektedir (p>0.05). 

Tablo 6. Hausman Testi Bulguları 

 

Model-1 

Chi2(3) 5.12 

Prob>Chi2 0.1629 

 

Araştırmada ülke riski değişkenlerinin bağımlı değişken olan DYSY üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kurulan 
modelin tahmini için genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) yöntemi kullanılmıştır. GLS yöntemi, değişen 
varyans modellerinin hesaplanmasında başvurulan ve hata terimlerinde meydana gelen varyans değişikliğini 
göz önünde bulunduran bir hesaplama yöntemidir (Yüksel, 2014:154). Bu yöntem Stata paket programı 
kullanılarak uygulanmıştır. GLS modeline ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Söz konusu bulgular 
incelendiğinde ER’nin DYSY üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir.  
PRS-ICRG tarafından hesaplanan ekonomik risk puanları % 0.0- %24.5 çok yüksek risk düzeyini, %40 ve daha 
üzeri ise çok düşük ekonomik risk düzeyini göstermektedir. Bu etkiye göre araştırmanın kapsadığı yıllarda ilgili 
ülkelerinin ekonomik yapılarında görülen olumsuz değişmelere rağmen bu ülkelere yapılan DYSY girişlerinde 
artış yaşanmıştır.   

Bir başka bağımsız değişken olan PR’nin ise DYSY üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin 
olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir sonuçtur. Zira PRS-ICRG tarafından hesaplanan ve 0-4 aralığında değişen 
politik risk puanları düşükse yüksek politik risk değerini, yüksek ise de düşük politik risk değerini 
göstermektedir. Bu bulgulara göre araştırma ülkelerinde yaşanan politik istikrarsızlıklar bu ülkelerdeki DYSY’leri 
doğrudan etkilemektedir. Yani başka bir ifadeyle politik riskin yükselmesi DYSY’leri olumsuz etkilemektedir. 
Araştırmada ülke riskinin son bağımsız değişkeni olan finansal risk ile DYSY’ler arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Wald testi istatistiğinin anlamlı çıktığı görülmektedir (p<0.05). Bu test modelde 
kullanılan tüm bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkeni açıklamada anlamlı olup olmadığını göstermektedir 
(Özcan ve Arı, 2010:83). 

Tablo 7. GSL Modeli Bulguları 

 

Bağımlı Değişken: DYSY Model-1  

 Katsayılar Standart Hata z P>[z] 

ER -10540.88 4983.882 -2.11 0.034** 

FR 1208.615 4290.221 0.28 0.778 

PR 7940.012 3413.824 2.33 0.020** 

Wald Chi2:7.05 Prob>Chi2:0.0704* Gözlem:480 Grup:10  

R-Sq: Within:0.0127 Between:0.1420   

** p<0.05 
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5. Sonuç 

DYY gelişmekte olan ülkelerin kalkınma amacı ile ihtiyacı olan fonları sağlamada önemli bir politika aracı olarak 
kullanılmaktadır. Sermaye yetersizliği olan ülkeler çeşitli politik, ekonomi ve hukuki düzenlemeler ile ülkelerine 
yabancı sermaye çekme yarışındadırlar. Gelişmekte olan ülkeler için bu yarışın diğer boyutu ise ülkelerin yapısal 
durumudur. Bu çalışma belirli bir yapısal özelliklere sahip (gelişmekte olan) ülkelerde DYY ile ülke riski 
arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada ülke riski verilerini oluşturan ekonomik, politik ve finansal risk ile DYY arasındaki ilişki ortaya 
konulmuştur. Politik risk ile DYY arasındaki pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki, DYY’nin siyasal istikrar ve 
siyasal sisteme duyarlı olduğunu göstermektedir. DYY’nin ekonomik risk ile negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 
ilişkisi ise ekonomik risk faktörünün belirli bir seviyenin altında olması sermayenin hareketlerini ciddi şekilde 
etkilediği biçiminde yorumlanabilmektedir. Düşük risk düzeylerinde yatırımcılar getirilerinin daha yüksek, ya da 
yatırımlar için fırsat olarak görmesi, yatırımları arttırabilmektedir.     
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Özet: Milli parklar, eşsiz doğal güzellikleri ve barındırdıkları biyolojik çeşitlilik ile sürdürülebilir turizm açısından ilgi çeken 
alanlardır. Trakya bölgesinin iki önemli doğal ekosisteminden biri olan Gala Gölü Milli Parkı da gerek bulunduğu konum 
gerekse biyolojik ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin belli başlı ekolojik sistemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Gala 
Gölü Milli Parkı, 28.02.2005 tarih ve 8547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park statüsüne kavuşmuştur. Üç bin doksan 
hektarı sulak, 3 bin hektarı da ormanlık alandan meydana gelen Milli Park, Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Gölü ve 
bunların etrafındaki 6090 ha. lık bir alanı kapsamaktadır. Türkiye’nin iki önemli kuş göç yolundan biri üzerinde bulunan Gala 
Gölü kış göçmeni kuşların barınması ve beslenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Flora bakımından da önemli bir 
potansiyele sahip olan Gala Gölü ve civarındaki sulak alanlarda 163 kuş türü, 42 bitki türü ve 19 balık türü yaşamaktadır. Bu 
çalışmada Gala Gölü’nün doğal potansiyeli incelenmiş ve mevcut sorunları ele alınarak uygulanabilecek sürdürülebilir 
rekreasyon faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, bölgede rekreasyonel kullanımın yanı sıra yürüyüş, doğal 
hayat veya kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı gibi faaliyetlerin önemine değinilerek bu faaliyetlerle ilgili öneriler ortaya 
konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gala Gölü, Rekreasyon faaliyetleri, Milli park 

Recreational Assessment of Gala Lake National Park 

Abstract: National parks are the places of interest in terms of sustainable tourism with their uniqe beauties and biodivesity. 
Gala Lake National Park, which is one of the two natural ecosystem in Thrace region, occupy an important place in the main 
ecological systems in Turkey with both its location and its biological and natural beauties. Gala Lake gained National Park 
status with the decision of the Council of Ministers numbered 8547 in 28.02.2005. National park consists of wetland of 
3090 ha and forested area of 3000 ha covers Gala Lake, small Gala Lake, Pamuklu Lake and an area of 6090 ha. around 
them. Gala Lake located on one of the Turkey's two major bird migration routes has great importance in terms of sheltering 
and feeding of winter migrant birds. One hundred and sixty three bird, 42 plant and 19 fish species live in Gala Lake, which 
has also an important potential in terms of flora, and the surrounding wetlands. In this study, natural potential of Gala Lake 
were considered and the current problems were addressed and suggestions were made about sustainable recreational 
activities. In addition, beside the recreational use, we referred to the significans of the activities such as trekking, natural 
life or bird watching and nature photography in the region and made suggestions related to these activities were revealed.  

Keywords: Lake Gala, recreational activities, National Park 

1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda teknolojik gelişmelerin son derece hızla ilerlemesi ve sanayi faaliyetlerindeki 
hızlı artışa bağlı olarak büyük şehirlere göçler artmaktadır. Nüfus yoğunluğunun neden olduğu plansız ve 
sağlıksız kentleşme, kalabalık, gürültü ve kirlilik gibi olumsuzluklar büyük şehirlerde yaşayan insanların beden ve 
ruh sağlığında çöküntüler yaratmaktadır (Yılmaz, 2006). Bu nedenle insanların yaşamdan zevk alarak mutlu ve 
sağlıklı yaşamaları için uygun ortamlar yaratacak ve teknolojik gelişmelerin ve kentleşmenin neden olduğu 
olumsuzlukları ortadan kaldıracak rekreasyonel faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Yoğun yerleşim alanlarında 
rekreasyon olanaklarının giderek azalmasından dolayı kentlerden uzak olan doğal alanlara ilgi giderek 
artmaktadır (Yılmaz, 2006). Doğal alanlar, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve ilgi çekici güzellikleriyle 
tercih edilen rekreasyon alanları olmaktadır. 

Ancak, dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte doğal kaynakların tükenmeye başlaması koruma ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynaklar üzerinde artan çevresel baskı, kirlenme ve bitki ve hayvan türlerindeki 
azalmanın tehlikeli boyutlara ulaşması ve bu alanların farklı amaçlarla kullanımı koruma ihtiyacını arttırmıştır. 
Hızlı şehirleşmenin yol açtığı doğal tahribat kırsal alanları da tehdit etmeye başlamıştır. Tüm bu tehlikelerden 
doğal alanları korumak için çeşitli statüler belirlenmiştir. Bunlardan biri de Milli park statüsüdür. 
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Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Milli Park’ı şu şekilde tanımlamaktadır; bilimsel ve 
estetik yönden olağanüstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban hayatı) ekolojik, jeolojik, coğrafi ve benzeri doğal 
yapısı ve arkeolojik, etnografik, antropolojik, mitolojik, tarih, ve benzeri kültürel özellik ve güzelliklerden bir 
veya bir kaçına sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, sportif, eğlence ve dinlenme bakımlarından ulusal ve uluslararası 
düzeyde öneme sahip en az 1000 hektar genişliğinde, kara ve su alanlarıdır (Anonim, 2017a). Bu alanlar çeşitli 
morfolojik şekiller (dağlar, vadiler, mağaralar, travertenler ve peri bacaları gibi), hidroğrafik kaynaklar (göller, 
nehirler, kıyılar ve şelaleler gibi), tarihsel kalıntıların yer aldığı geniş alanlar ve hatta bazı köy ve kasabaları da 
içerisine almaktadır (Yaşar, 2000).  

Bu alanlardan biri de kuş göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en 
önemli sucul ekosistemlerinden biri olan Gala Gölü milli parkıdır. Milli park sahip olduğu eşsiz güzellikteki flora 
ve fauna, doğal peyzaj değerleri, değişik medeniyetlerin izlerini taşımasından dolayı alternatif turizm türleri ve 
rekreasyonel faaliyetler açısından çok yüksek potansiyele sahiptir (Kiper ve Cengiz, 2012; TKA, 2012).  

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılabilmesi için korunan alanların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve 
gerekli önlemlerin alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bilinçsiz ve izinsiz 
avlanma, şehirleşme ve araçların yarattığı hava kirliliği, atık ve çöplerin birikmesiyle meydana gelen toprak 
kirliliği ve suyun bilinçsiz kullanımından kaynaklanan kirliliğin artması doğal alanların korunması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Tüm bu kirletici etkenler göz önünde bulundurulduğunda, ekolojik dengenin ve flora ve 
fauna varlığının korunması için doğal kaynakların sadece korunan alan olarak ilan edilmesi yeterli değildir.  

Bu nedenle, bu çalışmada Gala Gölü Milli Parkı’nın sahip olduğu doğal varlıkların sürdürülebilirliği için plan ve 
politikalar belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda doğal alan, korunan alan ve 
Gala Gölü ile ilgili literatür bilgileri araştırılarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak ziyaretçilerin milli parka 
entegrasyonu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.  

2. Korunan Alan ve Rekreasyon Kavramları 

Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’nin yaptığı tanımlama göre korunan alan, biyolojik 
çeşitliliğin, doğal ve doğalla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yasal ve 
diğer etkili yollarla yönetilen kara ya da denizalanı olarak tanımlanmaktadır. Milli park, bilimsel ve estetik 
bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve 
turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder. Tabiat parkı ise bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine 
sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını ifade eder (Anonim, 
2017b). Milli park tanımı içinde diğer doğal güzelliklerden farklı olarak bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından 
o bölgeye öz milli değerlerin bulunduğu yerler ifade edilmiştir. 

Rekreasyon kavramı ise, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince 
recreatio kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak 
kullanılmaktadır (Karaküçük, 2014). Rekreasyon terimi genellikle insanların iş zaman dışındaki boş zamanlarda 
yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır. Her boş zaman faaliyeti rekreasyon olarak değerlendirilemez. 
Rekreasyonun aktiviteye katılma yönünden sosyal, doğadan en fazla şekilde yararlanma, doğayla baş başa 
kalma ihtiyacı da psikolojik yönünü teşkil etmektedir. 

Turistler seyahat edecekleri yeri seçerken % 79 oranında doğanın korunduğu alanları göz önüne almaktadırlar 
(Gülez, 1998). Halkın, bir alanın sahip olduğu peyzaj güzelliği, florası ve faunasından yararlanması amacıyla o 
alanın koruma altına alınması fikri Hollanda’da doğmuştur. Ancak yasalar çerçevesinde sistemli doğa koruma 
çalışmalarının yapılması ve koruma alanlarının ayrılması ve bu konuda bilimsel çalışmaların yapılarak 
uluslararası kuruluşların ortaya çıkması 19. ve 20. yüzyıla rastlamaktadır. (Yücel ve Babuş, 2005). 
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Tablo 1. Korunan Alanlar (31.12.2015 itibariyle) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Korunan Alanlar Sayısı (adet) Alanı (ha) 

Milli Park 40 828.614 
Tabiat Parkı 204 99.394 
Tabiatı Koruma Alanı 31 64.224 
Tabiat Anıtı 112 6.993 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 81 1.192.794 
Sulak Alanlar (Ramsar Alanları) 14 184.487 
Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan 20 278.072 
Muhafaza Ormanı 55 250.033 
Şehir (Kent) Ormanı 133 10.315 
Gen Koruma Ormanı (in-situ) 283 38.828 
Tohum Meşceresi (in-situ) 337 44.664 
Tohum Bahçesi (ex-situ) 184 1.421 
TEK YÜZEY HALİNE GETİRİLMİŞ TOPLAM 1494 2.999.839 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Korunan Alanlar Sayısı (adet) Alanı (ha) 
Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Alanları 16 2.460.041 
Doğal Sit 1273 1.322.748 
TEK YÜZEY AHLİNE GETİRİLMİŞ GENEL TOPLAM 2783 5.964.099 
Kaynak: http://www.milliparklar.gov.tr/ 

Türkiye’de 2015 yılı sonu itibariyle ülke genelinde korunan alan sayısı 2783 olup, bunların toplam alanı 
5.964.099 ha. dır. Türkiye’nin zengin flora ve faunası korunan alan sayısının yüksek olmasını sağlayan 
etmenlerdendir. Ancak çeşitli kurumların araştırmalar yapmasıyla korunan alanların sayısının arttırılması, bitki 
türlerinin, hayvan çeşitliliğinin ve endemik türlerin korunması açısından önemlidir. 

Yoğun iş stresinden uzaklaşmak, dinlenmek, doğadan ve sportif faaliyetlerden yararlanmak aracılığıyla kendini 
yenilemek için yapılan boş zaman değerlendirme faaliyetleri rekreasyon faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır. 
Türkiye’de özellikle yoğun şehir hayatına sıkışmış insanların doğal çevreden yararlanma isteği psikolojik, 
sosyolojik ve fiziksel ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla doğal ortamların 
korunmasına ve buralardan yararlanmaya yönelik önlem alındı ve ‘korunan alan, milli park’ gibi kavramlar 
meydana gelmiştir. Trakya bölgesindeki Gala Gölü Milli Parkı da bu ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip bir 
rekreasyonel alandır.  

3. Gala Gölü’nde Rekreasyon Faaliyetleri 

Trakya bölgesinde bulunan Gala Gölü Mili Parkı Türkiye’nin 36 cı milli parkıdır. Enez ilçesine 10 km İpsala 
ilçesine ise 22 km uzaklıktadır. Milli parkın 1090 hektarlık kısmı meriç deltasında bulunur ve diğer kısmı Hisarlı 
dağı ve Çandır dağının kuzeyindeki 3000 hektarlık ormanlık alandan oluşmaktadır (Ceylan, 2011). 

Edirne ilinin Enez ve İpsala ilçe sınırları içerisinde yer alan Pamuklu ve Küçük Gala göllerini kapsayan 2369 Ha’lık 
alan 1991 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Daha sonra 2005 yılında 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu’ nun 3. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile sınırları genişletilip 6.087 
hektara çıkartılarak Milli Park olarak ilan edilmiştir. Gala Gölü Milli Parkı; sulak alan, göl ve orman 
ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini barındırmaktadır (Anonim, 2017b). 

Hisarlıdağ kuzeyinde Gala Gölü’nün kıyısında bulunan dik yamaçlardaki Oligosen yaşlı Hisarlıdağ volkanitlerinin 
çoğunun andezitik ve dazitik lav, tüf ve ignimbritlerden oluştuğu tespit edilmiştir. İpsala – Meriç arasında da 
aynı malzemeler görülmektedir (Ercan vd., 1998). Gala Gölü ve çevresi, karasal etkilerden çok denizel etkilerin 
görüldüğü bir coğrafi alandır. Deniz etkisini arttıran etmenler arasında Saroz Körfezi’ne, Ege Denizi’ne olan 
yakınlığı ve bu denizel etkileri engelleyecek belirgin bir yükseltinin olmayışı bulunmaktadır (Topgül, 2012). 

Gala Gölü Milli Parkı, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, geniş sazlıkları, tatlı su gölleri ve lagünleri ile başta su kuşları 
olmak üzere değişik türden ve oldukça zengin yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır (TKA, 2012). Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından Gala Gölü Milli Parkı’nda yapılan 2016 sayımında 71 kuş türüne ait 44 bin 236 adet 
birey tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen kış ortası kuş sayımında 6 bin 135 adet ile en çok Sakarmeke, 4 bin 400 
adet ile kuğu ve 3 bin 110 adet ile flamingonun yaşadığı görülmüştür. Milli Park alanı içerisinde, 165 kuş türü 

http://www.milliparklar.gov.tr/
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görülmekte olup bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır. Balık türü 
olarak da 16 tür balık tespit edilmiş olup yılan balığı, sudak, sazan ve turna gibi ekonomik değeri yüksek olan 
balıklar bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda bitkilere ilişkin çalışmalarda da 311 adet bitki türünün varlığını 
sürdürdüğü milli parkta 5 adet endemik türün yaşadığı ayrıca 22 adet tıbbi ve 13 adet de süs bitkisinin varlığı 
tespit edilmiştir (Anonim, 2017c).  

Büyük bir ekolojik öneme sahip olan Gala Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda yapılan araştırmalarda gölde 108 
fitoplanktonik alg türü, 72 sucul bitki türü, 71 Rotifera, 36 Cladocera ve 24 Copepoda olmak üzere toplam 131 
zooplankton türü, bentik organizmalardan 10 takson ve bunlardan Oligochaeta’dan 14 tür, Chironomidae’den 
22 tür, çoğunluğu ekonomik öneme sahip 20 balık türü, 3 kurbağa türü, 163 kuş türü tespit edilmiştir (Güher 
vd., 2011). Bu kuşlardan 64 ü yaz göçmeni, 26 sı Kış göçmeni, 29 yerli, 23 ü bölgede üreyen türlerdir. Ayrıca yine 
bu kuşların 3 A1,A2, 23 ü A2, 31 i A3, 19 u A4, 6 sı B2, 11 i B3 Kategorilerin den Kırmızı listeye giren türleri 
oluşturmaktadır (Güher vd., 2008). 

Ekolojik koridor görevi gören Enez ilindeki akarsu, göl ve göletler Avrupa ve Afrika arasında göç eden başta 
yaban ördeği, yaban kazı, kuğu gibi kuşlar için dinlenme noktasıdır (TKA, 2012).  

Gala Gölü Milli Parkı Manyas Kuş Cenneti’nden sonra ülkemizdeki ikinci büyük kuş cennetidir. Göl, “Uluslararası 
Sulak Alan” statüsündedir. Ekosistem, bünyesinde Gala, Çeltik, Dalyan, Bücürmene, Taşaltı ve Küçük Tuzla 
gölleri bulunmaktadır. Bu alan göl ve orman ekosistemine ait birçok canlıyı bünyesinde barındırmaktadır. Gölün 
nesli tehlike altındaki veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan (Pelecanus crispus) bayağı aynak (Plegads 
falcinellus) ve küçük karabatak (Phalac rocorox pygmeus) gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması 
buranın kaynak değerlerini oluşturmaktadır (TKA, 2012). 

Milli parkta bulunan önemli bir biyoçeşitlilik unsuru da Hisarlı dağı ve Gala Gölü çevresinde doğal ortamda 
serbestçe yaşamakta ve yabani tarzda yetişmekte olan yerli boz step sığır ırkıdır. Serbest yaşaması bu ırkın çok 
gelişmiş bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlamıştır (Kök, 1992). Ayrıca doğal ortamda beslendiğinden boz 
step sığırlarının etleri çok lezzetlidir. Fakat bu ırk yeterince tanıtılamamış ve başarılı bir şekilde 
pazarlanamamıştır. Ayrıca yörede özel ve geleneksel bir ürün üretimi için Bozstep ırkı sığır yetiştiriciliği 
yapılmamaktadır. Bu ırktan elde edilen geleneksel ürünler ekoturizm açısından değerlendirilebilir. Boz step ırkı 
Türkiye gen kaynaklarının korunması açısından da önemli bir yere sahiptir (Anonim, 2012).  

Enezin güneyindeki lagün gölleri olan Gala ve Pamuklu gölleri yerel halk için önemli bir gelir kaynağı 
oluşturmakta ve ekonomik katkı sağlamaktadır. Gala Gölü’nde bulunan balık türlerinden 10 tanesi ticari değer 
taşımaktadır.  Özellikle aynalı sazan ve yılan balığı gölde en bol türlerden olup oldukça fazla miktarlarda 
avlanmaktadır (Ceylan, 2011). 

Gala Gölü’nün önemli ekonomik değerlerinden biri olan yılan balığı önceki yıllarda aşırı avcılık nedeniyle 
nerdeyse bitme noktasına gelmişti. Bir çalışmada, Gala Gölü’ne uzun yıllar önce kitle halinde yumak şeklinde 
elver girişinin olduğunu, fakat son yıllarda bu şekilde girişlere rastlanmadığını ve pazar boyuna ulaşan yılanbalığı 
miktarlarında düşüş olduğu belirtilmiştir  (Güven vd., 2002). Fakat son yıllarda yılan balığının milli park 
içerisindeki sulak alanlarda tekrar bollaştığına ilişkin haberler medyada yer almaktadır. Enez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Yaşar Pınarcı, “Lagün göllerimizin denize döküldüğü boğazları açtık. Tatlı su ve tuzlu su 
karışımı olması nedeniyle yılan balıkları da ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılarımız her gün ortalama 150-200 kg 
yılan balığı yakalıyor” dedi (Anonim, 2017d). Bir başka haberde ise protein değeri yüksek olan yılan balıklarının 
derileri soyularak satıldığı ve ızgara olarak tüketilmesi gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2017e). 

Kuş gözlemciliği (ornitoloji) kuşların doğal yaşam alanlarını gözlemleme amaçlı yapılan faaliyetlerdir. Türkiye’nin 
kuş bakımından zengin olması, sulak alanların fazla olması ve kuşların göç yollarının üzerinde olmasından 
kaynaklanmaktadır. Gala Gölü’nün zengin flora ve faunası kuş ve yaban hayatı gözlemlemenin yanı sıra, doğa 
fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü (trekking- hiking), atlı doğa yürüyüşü, botanik turizmi gibi faaliyetlere de olanak 
vermektedir. 

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu gibi eski medeniyetler Anadolu ve Rumeli’yi kapsayan bir yol 
inşa ettiler. Merkezi İstanbul olan bu yollar üç ana güzergahtan oluşmaktaydı. Bu güzergahların sol kolunu 
oluşturan (Via egnatia) yan dallardan biri Gala Gölü Milli Parkı’ndan geçmektedir (Zachariadou, 1999). Bu da 
kültür turizmi açısından potansiyel yaratmaktadır. 

Sahilden gelen iyot ve yosun kokulu deniz havası, Kaz dağından gelen dağ havası ve orman havası ile sağlık 
turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olan Gala Gölü Milli Parkı’nda sağlık turizmine yönelik 
herhangi bir faaliyet planlanmamıştır (Yılmaz, 2006). 
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4. Gala Gölü’nde Rekreasyonu Etkileyen Çevresel Tehditler 

Turistik rekreasyon faaliyetleri planlı bir şekilde yürütülmezse bölgenin sürdürülebilir kullanımı mümkün 
olmamakla birlikte bir takım çevre ve tarımsal üretim sıkıntıları da yaşanabilir. Bölgeyi tehdit eden sorunların 
başında kirlilik gelmektedir. 

Türkiye’deki birçok sulak alan gibi Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Meriç deltası da birçok sorunla 
yüz yüze bulunmaktadır. Bunlardan düzensiz ve kontrolsüz avcılık,  erozyon, tarımsal kirlilik ve yeni tarım 
alanlarının açılması Meriç deltasının temel sorunlarını teşkil etmektedir (Güher vd., 2008). 

Gala Gölü çevresinde yürütülen yoğun tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gübre ve zirai ilaçlar ve Ergene 
Nehri'nden kaynaklanan endüstriyel atıklar göl suyunun kalitesinde önemli değişikliklere yol açmakta ve gölü 
önemli ölçüde kirletmektedir (Tokatlı vd., 2014). Bir çalışmada Gala Gölü ve Sulama Kanalı sularında azotlu ve 
fosforlu bileşiklerin miktarının oldukça yüksek olduğu ve en büyük riski nitrit azotunun oluşturduğu rapor 
edilmiştir (Tokatlı vd., 2014). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki ötrifikasyon kontrolü sınır değerlerine 
bakıldığında göldeki askıdaki katı madde, azot ve fosfor değerlerinin bu sınırları aşmakta olduğu görülmektedir 
(TKA, 2012). Dinçer ve Dökmeci (2006) Gala Gölü’nden alınan su ve toprak örneklerindeki kadmiyum, kobalt, 
kurşun ve mangan seviyelerinin Türkiye ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen kabul edilebilir 
sınırların üstünde olduğunu kaydetmişlerdir. Aynı zamanda, yazarlar İpsala ve Telmata ovalarının kirliliğinin 
bütün gölü etkilediğini de belirtmişlerdir.  

Enezde nüfusun önemli bir kısmı balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. Son zamanlarda kirlilik balıkçılığı tehdit 
eder hale gelmiştir. Balıkçılığın iyileştirilmesi gerekmektedir. Hatta ticari balıkçılıkla birlikte sportif balıkçılığın da 
geliştirilmesi ve turizmin bu yönde de çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Su kaynakları bu açıdan önemli bir 
potansiyel oluşturmaktadır (Balcı Akova, 2008). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 2012 yılı “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri 
Değerlendirme Raporunda” Trakya Bölgesi’nde Edirne ilinde hava kirliliği öncelikli sorun olarak ortaya 
konmaktadır. Ergene Nehri’nin geçtiği ve Trakya Bölgesi’nin tamamına yakın kısmını kapsayan Ergene 
Havzası’nın en önemli sorunu olarak ise su kirliliği ön plana çıkmaktadır (Anonim, 2017f). Edirne ve çevresindeki 
hava kirliliği, Meriç nehrindeki su kirliliği ve genel toprak kirliliği sulak alanları olumsuz etkilemektedir. Bölgede 
rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle kirliliğin ve kirlilik yapıcı etmenlerin ortadan 
kaldırılması gerekir. 

Yöre halkının bir kısmının geçim kaynağını çiftçilik ve balıkçılık oluşturmaktadır. Gala Gölü’nün milli park ilan 
edilmesiyle, sulak alanlardan çeşitli yollarla faydalanan çiftçi, balıkçı, avcı gibi tüketicilerin geçim kaynakları da 
kısıtlanmıştır. Bu da yerel halkın sulak alana olumsuz bakmasına sebep olmuştur (Topgül, 2012) 

5. Sonuç ve Öneriler 

Turizm olayının gerçekleşme süreci ve insanları turistik faaliyetlere çeken nedenler bakımından doğadan 
faydalanma amaçlı rekreasyon faaliyetleri benzerlik göstermektedir. Hacıoğlu vd. (2009)’ne göre turizm ve 
rekreasyon arasındaki ilişkiler belirgin olmamakla birlikte, turistik ve rekreasyonel faaliyetler bir çok yönden 
birbiriyle kaynaşmış durumdadır. 

Gala Gölü ve çevresi sahip olduğu doğal çeşitliliğiyle sportif olta balıkçılığı, kamp ve karavan turizmi, kuş ve doğa 
gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemleme (ornitoloji), trekking, atlı doğa yürüyüşü gibi turizm türlerine 
olanak vermektedir. Gölün kuş ve balık bakımından zengin olması, aynalı sazan, yılan balığı gibi türlerin 
bulunması alternatif turizm potansiyelini arttırmaktadır. Ancak atıkların arıtılmadan Meriç Nehri’ne salınmasıyla 
Gala Gölü’nün kirlenmesi, buradaki doğal hayatı ve dolayısıyla bölgenin turizm potansiyelini tehdit etmektedir. 

Gölün sürdürülebilir kullanımı ve kirliliğin önüne geçilebilmesi için taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak 
rekreatif faaliyetler planlanmalıdır. Sınırlı ve bireysel yapılan sportif balıkçılık, olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, 
gibi faaliyetlerin eğitim kurumlarınca profesyonel hale getirilmesi ve dernekleştirilmesi, bu faliyetlerin disiplinli 
olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Yerel etkinlikler, festivaller ve fuarlar düzenlenerek bölgenin tanıtımı 
sağlanmalıdır. Bölgede yetişen yerli boz step sığır ırkının sürekliliği sağlanarak, bu sığır ırkından elde edilen 
geleneksel ürünlerin kullanılması ekoturizm açısından fayda sağlayacaktır.  

Ayrıca, Gala Gölü çevresinde koruma ve kullanma dengesi içinde uygulanacak alternatif turizm faaliyetlerinin 
özellikle bölgeye yakın Saroz Körfezi’ne gelen turistlere tanıtımı yapılmalıdır.  
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Seyahat acentaları deniz turizmiyle birlikte Gala Gölü’nde uygulanabilecek alternatif turizm faaliyetlerini 
kapsayacak günübirlik veya konaklamalı turlar düzenlenmelidir. 

Bölgede bulunan canlılarla ilgili halkın bilinçlendirlmesi ve farkındalığının yaratılması amacıyla üniversitelerin 
yerel kurumlarla işbirliği yapması gerekir. Doğal kaynakların etkin kullanımı için buralardaki flora ve faunanın 
yaşam süresi göz önünde bulundurularak rekreasyon süreci düzenlenmelidir. 

Göl Yunanistan sınırına yakın olduğundan bellli noktalardan geçişe izin verilmemektedir. Dolayısıyla turistik 
faaliyetlerin bazıları için yasal izin alınması gerekebilir. Bu konuda sıkıntıların yaşanmaması için bölgeye has 
yasal düzenlemelerin yapılmalısı gerekir.  

Gala Gölü sulak alan olarak birçok canlı türüne yaşam alanı sağlamaktadır. Bu canlıların yok olmaması için 
gerekli önlemlerin zamanında alınması gerekir. Gölün çevresindeki tarım alanları, özellikle çeltik arazileri gölden 
izole edilmelidir. 

Enez ve çevresinin yerel kültürünü yansıtan, Gala Gölü ile ilgili hediyelik eşya, yöresel el sanatları (takı, oya, halı 
dokuma vb.), yöresel ev yapımı gıda (makarna salça vb.) ile kadınların turizmde istihdamı sağlanabilir. Ayrıca, 
yerel ürünler yerel pazarlarda veya standlarda sunularak yörenin tanıtımına katkı sağlanabilir. 
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Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze Üretimi ve Dış Pazarının İhracat Yapılan Ülkelere 
Göre Değerlendirilmesi 

Oğuz PARLAKAY1  Sinan DURU2    

 Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü – Hatay 

 T.C Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü - Mersin (Çukurova Üniversitesi FBE Tarım Ekonomisi 
ABD Doktora Öğrencisi- Adana) 

 
Özet: Türkiye, verimli toprakları, uygun iklimi ve ürün çeşitliliği ile tarım ürünlerinde üretim potansiyeli yüksek bir ülkedir. 
Bu potansiyeli iyi değerlendirdiği söylenebilir. Üretilen tarım ürünlerinin bir kısmı iç piyasada tüketilirken bir kısmı ise 
ihracata konu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan yaş meyve ve sebzenin 
2000-2016 yılları arasında, üretim ve ihracat değerleri eğiliminin incelenmesi ve mevcut politikalar ışığında öneriler 
sunulmasıdır. Araştırmanın materyalini FAO, TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen istatistiksel veriler 
oluşturmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili daha önceden hazırlanmış, makaleler, raporlar vb. çalışmalardan elde edilen 
verilerden faydalanılmıştır. Veriler analiz edilirken tablolara özetlenerek indeks hesaplamaları yapılmıştır. İhracat verilerinin 
Trend değerleri “En Küçük Kareler Yöntemi” ile elde edilmiştir. Sonuç olarak, ihracatı yapılan ilk on ürün mandarin, limon, 
domates, kiraz-vişne, portakal, üzüm, nar, biber, greyfurt ve elmadır. Yaş meyve ve sebze ihracatında turunçgillerle beraber, 
sebzelerden domates ve biberin önemli yer tuttuğu belirlenmiştir. Yaş meyve ve sebze ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin 
Rusya, Irak ve Almanya olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen dönemde dalgalanmalar olsa da gelecek yıllarda yaş meyve 
ve sebze ihracat miktarları ve buna bağlı olarak da ihracat değerlerinde artış beklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Dış pazar, Trend, üretim, yaş meyve sebze 

 

Abstract: Turkey is a country with a high production potential in agricultural products with its fertile lands, 
suitable climate and product variety. Some of the agricultural products produced are consumed in the 
domestic market while some of them are exported. The aim of this study is to examine the trend of Turkey's 
fruit and vegetable production and export values between 2000-2016 years and to present suggestions in the 
light of existing policies. The material of the study is statistical data obtained from FAOSTAT, TURKSTAT and 
other institutions and organizations. When the data are analyzed, index calculation is made by summarizing the 
table. In addition, Trend values of export data were obtained by "Least Squares Method". According to the 
results, the top ten products exported are mandarin, lemon, tomato, cherry-sour cherry, orange, grape, 
pomegranate, pepper, grapefruit and apple. It has been determined that citrus fruits, tomatoes and pepper are 
important in export of fresh fruit and vegetables. The countries where fresh fruits and vegetables are most 
commonly exported are Russia, Iraq and Germany. In addition, although there are fluctuations in the period 
under review, it is expected that the amount and value of fresh fruit and vegetable exports in the coming years 
will increase. 

Keywords: Foreign market, Trend, production, fresh fruits and vegetables 

1. Giriş 

Tarım, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları gıdaları ve diğer ürünleri sağlayan önemli 
bir sektördür. Ülkeler iç talebi karşılayacak düzeyde üretim gerçekleştiremezlerse diğer ülkelerden ihracat 
vasıtasıyla temin yoluna gitmektedir. 

Türkiye orta kuşakta yer almasının getirdiği ekolojik koşulların farklı iklim özellikleri göstermesi nedeniyle tarım 
ürünleri çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Ilıman iklim sayesinde özellikle yaş meyve ve sebze üretimi hem miktar 
hem de çeşitlilik bakımından yüksek olması nedeniyle dünyada üretilen 150’ye yakın meyve ve sebzenin 80’i 
ülkemizde üretilmekte ve dünyaya pazarlanmaktadır (Akbay ve ark., 2005). Yaş meyve ve sebze sektörü; tarım 
sektörü içerisindeki en önemli alt sektörlerden biridir. Yaş meyve ve sebze sektörü, meyve ve sebzelerin 
tarımsal faaliyetlerle yetiştirilmesi ve yetiştirilen ürünlerin doğal bozunum süresinin tamamlanmasından önce 
ve üzerlerinde asli yapılarını değiştirici bir işlem yapılmadan nihai tüketicilere ya da işleme tesislerine 
ulaştırılması faaliyetlerini içerir. Yaş sebze meyve kategorisine, yumru kökler (patates, yer elması vb.) ve ağaçta 
yetişen kabuklu yemişler (fındık, ceviz, fıstık, vb.) haricinde bilinen bütün meyve ve sebze türleri girmektedir 
(DOĞAKA, 2015). Sektörler itibariyle ticarete konu olan malların fiyatlarındaki gerilemeler 2015 yılı için en 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

791 
 

önemli belirleyici faktör olmuştur. Tarım ürünleri ihracatı; tarımsal ürünler ve gıda fiyatlarının 2015 yılındaki 
düşüşüne bağlı olarak 2014 yılında 1,77 trilyon $ iken, 2015 yılında 1,68 trilyon $’a gerilemiştir (TİM, 2015). 
Türkiye, 2015 yılında gerçekleştirdiği 143,9 milyar $ değerindeki ihracatıyla dünya ihracatında 31. Sıradaki yerini 
korumuştur.  (DTÖ, TİM, 2015). 

TÜİK verilerine göre; Türkiye’nin tarımsal ihracatı 2000 yılında 3 milyar 619 milyon USD olarak gerçekleşirken, 
bu değer yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlemesine rağmen yaklaşık 4 kat artarak 2014 (2015 verisi bulunmalı) 
yılında 18 milyar USD’ye ulaşmıştır. İncelenen dönemde tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki 
payı nispi olarak dönem başından (%13,03) dönem sonuna (%11,42) gerileme göstermiştir (TÜİK, 2016). Türkiye 
24 Ocak 1980 kararları sonrası dışa karşı korumacı politikalar yerine dışa açık ve ihracata yönelik politikalar 
uygulayarak sanayi ve tarım sektörünün ihracata yönelmesini sağlanmıştır (Demirbaş, 2003). 1 Ocak 1995’te 
yürürlüğe giren DTÖ anlaşması ile tarım ürünleri ticaretinde gümrük tarife indirimi, iç desteklemeler (DGD vb.) 
ve ihracat sübvansiyonların azaltılması kararlaştırılmıştır (Özalp ve Ören, 2014). Ülkemizde 1980 yılından beri 
uygulanan tarım politikaları DTÖ’nün tarım anlaşmalarına uyumunu kolaylaştırmıştır (Ay ve Yapar, 2005). 
Bununla birlikte ihracata yönelik uygulanan teşviklerle birlikte ihracat hızlı bir artış göstermiştir.  

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Akbay ve ark. (2005) yaş meyve ve sebze 
ürünleri üretim, dış ticaret ve pazarlaması için çeşitli öneriler ortaya koymuştur. Çurkan ve ark. (2012) 
dondurulmuş meyve-sebze ihracatı SWOT yöntemiyle analiz etmiş ve uygun iklim koşullarıyla hammaddenin 
sağlanması ve talep artışının ihracat üzerine olumlu etki yaratacağı sonucuna varmıştır. Bu çalışmada ülkemizin 
15 yıllık yaş meyve sebze üretimi ve ihracatı incelenecek ve mevcut ihracat pazarlarının durumu ortaya konmuş, 
sonuç kısmında ise sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 

2.  Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın materyalini FAO, TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen istatistiksel veriler 
oluşturmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili daha önceden hazırlanmış, makaleler, raporlar vb. çalışmalardan elde 
edilen verilerden faydalanılmıştır. Veriler analiz edilirken tablolarla özetlenerek indeks hesaplamaları 
yapılmıştır. Ayrıca, Trend analizi yardımıyla dönem verilerinin eğiliminin değerlendirilmesi yapılmıştır. 
Çalışmada konunun incelenmesi için yaş meyve ve sebze üretim ve ihracatının en fazla yapıldığı 10 ürün seçilmiş 
ve bu ürünlerin 2000-2016 yılları arasında üretim ve ihracat miktarları incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. 
Gelecek yıllara ilişkin değerlerin tahmininde Trend analizi yönteminden yararlanılmıştır. İhracat verilerinin 
Trend değerleri “En Küçük Kareler Yöntemi” ile elde edilmiştir. Ayrıca, yaş meyve ve sebze ihracatında önemli 
pazarların durumu ortaya konulmuş ve sonuç bölümünde yaş meyve ve sebze ihracatını gelişimine katkı 
sağlayacak çözüm önerileri sunulmuştur.  

3. Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Üretimi ve İhracat Durumu 

3.1. Yaş Meyve-Sebze Üretimi  

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında yaş meyve ve sebze ihracatı önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, yaş 
meyve ve sebze ihracatına konu olan ürünlerin üretim miktarlarının, ihracat miktarlarının, ihraç edildiği 
ülkelerin incelenerek değerlendirmeler yapılması sektörün daha iyi tanınması adına önem taşımaktadır.     

Türkiye’nin ihraç ettiği yaş meyve ve sebzeler arasında 2016 verilerine göre meyvelerden mandarin, limon, 
kiraz-vişne, portakal, üzüm, nar, greyfurt ve elma (miktar olarak %63, değer olarak %65), sebzelerden ise 
domates ve biber (miktar olarak %16, değer olarak %17) önemli yer tutmaktadır (AKİB, 2017). İncelenen 
dönemde Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretim ve ihracatına en fazla konu olan ürünlerin üretim miktarları 
Çizelge 1’de verilmiştir. TÜİK verilerine göre 2015 yılında yaş meyve üretimi 17,5 milyon ton, sebze üretimi ise 
29,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracatı yapılan 10 ürün içerisinde yer alan meyvelerin üretim 
miktarları toplamı, meyve üretiminin yaklaşık %65’ini oluşturmaktadır. 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

792 
 

Çizelge 1. Yıllara Göre Yaş Meyve ve Sebze Üretim Miktarları (Bin Ton) 

Yıllar Mandarin Limon Domates 
Kiraz-
Vişne 

Portakal Üzüm Nar Biber* Greyfurt Elma 

2000 560 460 8.890 336 1.070 3.600 59 1.480 130 2.400 
2001 580 510 8.425 370 1.250 3.250 60 1.560 135 2.450 
2002 590 525 9.450 310 1.250 3.500 60 1.750 125 2.200 
2003 550 550 9.820 410 1.250 3.600 80 1.790 135 2.600 
2004 670 600 9.440 383 1.300 3.500 73 1.700 135 2.100 
2005 715 600 10.050 420 1.445 3.850 80 1.829 150 2.570 
2006 791 710 9.855 432 1.536 4.000 91 1.842 180 2.002 
2007 744 652 9.937 579 1.427 3.613 107 1.757 163 2.458 
2008 756 672 10.985 524 1.427 3.918 128 1.796 168 2.505 
2009 846 784 10.746 610 1.690 4.265 171 1.837 191 2.782 
2010 859 787 10.052 613 1.711 4.255 209 1.987 214 2.600 
2011 872 790 11.003 621 1.730 4.296 218 1.975 219 2.680 
2012 875 710 11.350 657 1.661 4.234 315 2.042 227 2.889 
2013 942 726 11.820 674 1.781 4.011 383 2.159 229 3.128 
2014 1.047 725 11.850 628 1.780 4.175 397 2.232 230 2.480 
2015 1.156 751 12.615 719 1.817 3.650 446 2.307 250 2.570 
2016 1 0,6 0,4 1,1 0,7 0,1 6,5 0,5 0,9 0,1 

Kaynak: TÜİK, 2016  * Biber içinde kapya, dolmalık, sivri ve çarliston biber dahil edilmiştir. 

İncelenen dönemde oransal olarak en büyük üretim artışı meyvelerde 6,5 kat ile narda gerçekleşmiştir. Üzüm 
ve elmadaki üretim artışı (0,1 kat) ise diğer ürünlere göre daha az gerçekleşmiştir. Yine en fazla ihracatı yapılan 
10 ürün içerisinde yer alan sebzelerin (domates ve biber) üretim miktarı toplamı, sebze üretiminin 
yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Çizelge 1).  

3.2. Yaş Meyve-Sebze İhracatı 

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı incelendiğinde; ihracat değerine göre ilk 10 sırada yer alan ürünlerin 
ihracat miktarındaki payı  %78,9; ihracat değerindeki payı ise %82,8’dir. Bu nedenle yaş meyve ve sebze ihracatı 
değerlendirilirken ilk on ürün incelemeye alınmıştır. Türkiye’den 2016 yılında 1.9 milyar $ değerinde, 3.5 milyon 
ton meyve ve sebze ihraç edilmiştir. Mandarin ve limon en fazla ihraç edilen meyveler olarak ilk iki sırada yer 
almaktadır. Sebzelerden ise en fazla ihraç edileni domates olurken, biber ilk on sırada ihraç edilen ilk on ürün 
içerisinde yer almıştır (Çizelge 2).  

Çizelge 2. Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze İhracatında İlk 10 Ürün (2016 Yılı)   

  2015 2016 2016 Payı 

Sıra 
No 

Ürün 
Miktar  

(1000 Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar  

(1000 Ton) 
Değer 

(Milyon $) 
Miktar Değer 

1  Mandarin  566 299 651  313 18,2 15,8 
2  Limon  476 298 450  306  12,6 15,5 
3  Domates  544 367 480  238  13,5 12,1 
4  Kiraz-Vişne  69 122 79  183  2,2 9,2 
5  Portakal  335 169 388  174  10,9 8,8 
6  Üzüm  176 141 174  105  4,9 5,3 
7  Nar  151 98 180  104 5,0 5,2 
8  Biber  89 78 99  91  2,8 4,6 
9  Greyfurt  155 76 183  88  5,1 4,5 

10  Elma  143 50 132  37  3,7 1,9 
İlk 10 Ürün Toplamı 2.704 1.698 2.816 1.638 78,9 82,8 
YMS İhracat Toplamı 3.320 2.085 3.570 1.978 100 100 

AKİB, 2017 

İncelenen dönemde Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracat miktarları Çizelge 3’de; ihracat değerleri ise Çizelge 
5’de verilmiştir. Yapılan İncelenen on ürünün ihracat miktarında da artış meydana gelmiştir. Bu dönemde 
ihracat miktarındaki en yüksek artış oransal olarak narda gerçekleşmiştir (60 kat). Dönem başında yaklaşık 3 bin 
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ton nar ihraç edilirken bu değer 181 bin ton artarak dönem sonunda 184 bin tona ulaşmıştır. İncelenen 
dönemde ihraç edilen ürün miktarı bakımından; mandarin, limon, domates ve portakaldaki artış önemli yer 
tutmaktadır. Mandarinde 510 bin ton, domateste 366 bin ton, portakalda 312 bin ton, limonda ise 284 bin ton 
artışın olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Bir başka deyişle yaş meyve ve sebze ihracatında turunçgillerin önemli 
yer tuttuğu söylenebilir. Bu dönemde meydana gelen artıştan yola çıkarak yıllar itibariyle Türkiye’nin yaş meyve 
ve sebze ihracat pazarının genişlediği ifade söylenebilir. 

Çizelge 3. Yıllara Göre Yaş Meyve ve Sebze İhracat Miktarları (Bin Ton) 

YILLAR Mandarin Limon Domates 
Kiraz-
Vişne 

Portakal Üzüm Nar Biber* Greyfurt Elma 

2000 141 165 120 12 91 65 3 32 85 13 
2001 215 199 191 25 143 79 7 40 73 21 
2002 193 239 253 20 190 81 7 51 112 15 
2003 199 169 229 33 177 99 9 44 88 20 
2004 216 217 235 42 134 159 12 51 117 20 
2005 246 356 250 36 181 156 11 65 99 29 
2006 299 323 304 54 244 151 11 62 155 25 
2007 258 286 372 57 175 170 12 55 127 10 
2008 301 222 440 29 162 202 29 68 130 20 
2009 364 407 542 51 237 189 41 67 137 60 
2010 429 426 574 65 212 238 63 61 156 80 
2011 471 487 577 47 361 240 86 69 158 87 
2012 406 366 560 57 327 209 85 70 166 69 
2013 535 410 483 54 280 203 136 69 137 126 
2014 644 408 585 50 342 258 138 82 178 112 
2015 566 471 541 69 332 175 148 88 154 142 
2016 651 449 486 80 403 173 184 98 182 141 

**Oransal 
artış 

3,6 1,7 3,1 5,7 3,4 1,7 60 2,1 1,1 9,8 

***Mutlak 
artış 

510 284 366 68 312 108 181 66 97 128 

Kaynak: TÜİK, 2017 * Biber içinde kapya, dolmalık, sivri ve çarliston biber dahil edilmiştir.  

**Dönem başından sonuna oransal artışı ifade etmektedir. ***Dönem başından sonuna mutlak artışı ifade eder 

Çalışmada incelenen dönemde ihracatı yapılan ilk on ürünün yıllara göre ihracat miktarları kullanılarak Trend 
denklemleri elde edilmiştir (Çizelge 4). Dönemin mandarin ihracat miktarları için Trend denklemi Y= 80,15 + 
31,19 X (X=1; 2000) olarak hesaplanmıştır. Bu dönemde mandarin ihracat miktarı yıllık 31,19 ton artış 
göstermiştir. Analiz sonucuna göre, incelenen dönemde dalgalanmalar olsa de gelecek yıllarda mandarin ihracat 
miktarının artış göstereceği söylenebilir. Elde edilen Trend denklemlerinden faydalanılarak 2020 yılı ihracat 
miktarları tahmin edilmiştir. 2016 yılında 651 bin ton gerçekleşen mandarin ihracat miktarının 2020 yılında 735 
bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

Çizelge 4. Yaş Meyve ve Sebze İhracat Miktarlarına Göre Oluşturulan Trend Denklemleri  

Ürün Trend Denklemi R2 
2016 (bin ton) 

Gerçekleşme 
oranı 

2020 
Tahmini  
(bin ton) 

Tahmin  Gerçekleşen 

Mandarin  Y= 80,15 + 31,19 (X) 0,9191 610 651 93,8 735 
Limon  Y = 159,32 + 18,90 (X) 0,7540 462 449 102,9 477 

Domates  Y = 140,02 + 28,51 (X) 0,8091 625 486 128,6 739 
Kiraz-Vişne  Y= 18,46 + 3,05 (X) 0,7173 70 80 87,5 83 

Portakal  Y = 90,15 + 16,07 (X) 0,7339 363 403 90,1 428 
Üzüm  Y = 84,46 + 9,22 (X) 0,6411 241 173 139,3 278 
Nar  Y = -41,63 + 11,04 (X) 0,8521 146 184 79,3 190 

Biber  Y = 34,98 + 3,12 (X) 0,8663 88 98 89,8 101 
Greyfurt  Y = 80,33 + 5,81 (X) 0,7883 179 182 98,3 202 

Elma  Y = -19,26 + 8,61 (X) 0,8232 127 141 90,1 162 
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Dönem başından sonuna ihracat değerlerindeki artış incelendiğinde, turunçgillerle beraber domates ve kiraz-
vişnenin ihracat değerleri dikkat çekmektedir. İncelenen dönemde ihracat değerindeki en yüksek artış; 
mandarin, limon ve domateste gerçekleşmiştir.  Dönem başında yaklaşık 43 milyon $’lık mandarin ihraç 
edilirken bu değer 270 milyon $ artarak dönem sonunda 313 milyon $’a ulaşmıştır. Limonda 237 milyon $, 
domateste 202 milyon $, kiraz-vişnede 160 milyon $, artış gerçekleşmiştir (Çizelge 5).  

Çizelge 5. Yıllara Göre Yaş Meyve ve Sebze İhracat Değerleri (Milyon $) 

YILLAR Mandarin Limon Domates 
Kiraz-
Vişne 

Portakal Üzüm Nar Biber* Greyfurt Elma 

2000 43 68 38 23 31 29 2 20 23 5 
2001 72 75 49 49 46 33 3 20 19 8 
2002 62 86 70 52 56 35 4 25 29 6 
2003 86 80 89 77 59 51 6 35 33 10 
2004 96 99 110 118 51 82 8 46 52 10 
2005 109 169 146 94 70 91 9 59 50 12 
2006 108 153 174 129 98 84 11 58 69 10 
2007 112 195 297 144 92 131 15 64 72 5 
2008 196 203 389 113 96 170 28 68 82 12 
2009 253 277 406 133 147 156 39 62 88 23 
2010 291 313 476 148 143 204 59 69 102 33 
2011 338 354 432 131 259 176 70 78 110 37 
2012 293 267 401 158 230 163 74 76 108 29 
2013 354 299 391 155 184 188 112 85 137 49 
2014 368 283 427 145 190 202 108 81 178 41 
2015 298 294 365 123 167 141 97 78 154 50 
2016 313 305 240 183 180 105 104 91 182 39 

**Oransal 
artış 

6,3 3,5 5,3 7 4,8 2,6 51 3,6 6,9 6,8 

***Mutlak 
artış 

270 237 202 160 149 76 102 71 159 34 

Kaynak: TÜİK, 2017 * Biber içinde kapya, dolmalık, sivri ve çarliston biber dahil edilmiştir.  

**Dönem başından sonuna oransal artışı ifade etmektedir. ***Dönem başından sonuna mutlak artışı ifade eder 

Araştırmada incelenen dönem için ihracatı yapılan ilk on ürünün ihracat değerleri kullanılarak da Trend 
denklemleri elde edilmiştir (Çizelge 6). Dönemin mandarin ihracat değerleri için Trend Denklemi Y = 3,21 + 
21,81 X (X=1; 2000) olarak hesaplanmıştır. Bu dönemde mandarin ihracat değerleri yıllık 31,19 ton artış 
göstermiştir. Analiz sonucuna göre, incelenen dönemde dalgalanmalar olduğu görülse de gelecek yıllarda 
mandarin ihracat değerlerinin artış göstereceği söylenebilir. Elde edilen Trend denklemlerinden faydalanılarak 
2020 yılı ihracat değerleri tahmin edilmiştir. 2016 yılında 313 milyon $ gerçekleşen mandarin ihracat değerinin 
2020 yılında 461 milyon $ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

Çizelge 6. Yaş Meyve ve Sebze İhracat Değerlerine Göre Oluşturulan Trend Denklemleri  

Ürün Trend Denklemi R2 
2016 (milyon $) 

Gerçekleşme 
oranı 

2020 
Tahmini 

(milyon $) 
Tahmin  Gerçekleşen 

Mandarin  Y = 3,21 + 21,81 (X) 0,8765 374 313 119 461 
Limon  Y = 45,26 + 17,98 (X) 0,8428 351 305 115 423 

Domates  Y = 39,38 + 25,04 (X) 0,6498 465 240 193 565 
Kiraz-Vişne  Y = 49,03 + 7,46 (X) 0,7469 176 183 96 206 

Portakal  Y = 15,47 + 12,00 (X) 0,7571 219 180 122 267 
Üzüm  Y = 34,14 + 9,55 (X) 0,6261 196 105 187 235 
Nar  Y = -26,42 + 7,83 (X) 0,8888 107 104 103 138 

Biber  Y = 20,95 + 4,31 (X) 0,9066 94 91 103 111 
Greyfurt  Y = -3,29 + 10,09 (X) 0,9516 168 182 92 209 

Elma  Y = -3,87 + 2,91 (X) 0,8170 46 39 118 57 
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4. Ülkelere Göre İhracat 

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı yaptığı ülkeler incelendiğinde; 2016 yılında toplam ihracatının miktar 
olarak %77’sini değer olarak ise %75’ini on ülkeye gerçekleştirdiği görülmektedir. Rusya, Irak ve Almanya bu on 
ülke içerisinde yüksek ihracat değerleriyle Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli partneri olarak 
yer almıştır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Yaptığı İlk 10 Ülke  

 Ülkeler 
2015 2016 2016 Payı 

Miktar (Bin 
Ton) 

Değer (Milyon 
$) 

Miktar (Bin 
Ton) 

Değer (Milyon 
$) 

Miktar Değer 

1  Rusya  1.284  875  560  332  16  17  
2  Irak  667  264  845  293  24  15  
3  Almanya  114  157  138  201  4  10  
4  Ukrayna  166  94  270  133  8  7  
5  S. Arabistan  144  73  233  120  6  6  
6  B.Rusya  50  29  214  113  6  6  
7  Romanya  111  76  150  112  4  6  
8  Gürcistan  92  29  206  73  6  4  
9  Hollanda  43  44  50  55  1  2  

10  Polonya  48  35  79  51  2  2  
İlk 10 Ülke Toplamı 2.719 1.676 2.745 1.483 77 75 
YMS İhracat Toplamı 3.320 2.085 3.570 1.978 100 100 
AKİB, 2017; Ülkeler, 2016 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır. 

Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve enerji bağımlılığı ile gelirlerinin düşmesi sonucu 
2015 yılında birçok önemli pazarında daralma olmuştur. Rusya ve Irak bu pazarların başında gelmektedir. Buna 
rağmen ihracattaki gerileme dünya ihracatındaki düşüşün altında kalmıştır ve bu bir başarı olarak görülmelidir. 
2015 yılında küresel ölçekte yaşanan ticaret daralması ve tüm ülkelerin ithalatında görülen gerileme Türkiye’nin 
ihracat performansına da yansımıştır. 2015 yılında Türkiye’nin ihracatında yer alan tüm ülke gruplarına ihracat 
gerilemiştir (TİM, 2016). 

5. Yaş Meyve ve Sebze İhracat Pazarı  

5.1. Rusya 

Rusya, gerek nüfusuyla gerek jeopolitik konum ve ticari ilişkilerden dolayı yaş meyve ve sebze ihracatında 
ülkemiz için önemli bir pazar konumundadır. 2015 yılı yaş meyve ve sebze ihracat verilerine göre 1 milyar 300 
milyon ton ile en büyük ihracatçı ülke olmuştur (Anonim, 2016b). Rusya, ekonomik büyümenin 
gerçekleşmesiyle tarım ürünleri talebi artmış ve Çin’den sonra ikinci büyük tarım ithalatçısı olmuştur. Tarım 
politikası ve yapısındaki değişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki tarımsal ticareti etkilemiş ve iki ülke arasındaki 
karşılıklı ticarette Türkiye yaş meyve ve sebze, Rusya ise hububat ihracatı ticaretini oluşturmuştur (Demirdöğen 
ve Olhan, 2014). 

Son 20 yıllık süreçte iki ülkenin yaşamış olduğu ekonomik krizler karşılıklı ticareti olumsuz yönde etkilemiştir 
(Gültekin ve Üyümez, 2015). Ayrıca Rusya ile yaşamış olduğumuz siyasi olaylar da ticari ilişkilerimizi doğrudan 
etkilemektedir. Kırım krizi sonrası 7 Ağustos 2014 tarihinde Rusya Avrupa Birliği, ABD, Avustralya, Kanada ve 
Norveç ile içinde yaş ve sebzenin olduğu birçok gıda ürün ticaretini yasaklamıştır (Wegren, 2014). Ancak 
ülkemizin 2015 yılı sonundaki Rus uçağının düşürülmesiyle oluşan kriz sonrası Rusya’nın bazı gıda maddelerinin 
ihracatını yasaklaması yaş meyve ve sebze ihracatını olumsuz yönde etkilemiştir (Ataçay, 2016).  

Türkiye’nin Rusya’ya 2016 yılında gerçekleştirdiği yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yıla göre 724 ton 
yaklaşık 543 milyon $ değerinde azalış göstermiştir. Rusya ile yaşanan uçak krizinin bu azalışın sebebi olduğu 
açıktır. Ancak yakın dönemde iyileşen ilişkilerle birlikte bu azalışın yerini artışa bırakması beklenmektedir.  
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5.2. Orta Doğu 

Ortadoğu coğrafyasının iklim koşullarının yaş meyve ve sebze üretiminde uygun olmaması nedeniyle yaş meyve 
ve sebze ticaretinde ithalatçı konumundadır. Komşumuz olan Ortadoğu ülkeleriyle 1980 ile 1998 yılları arasında 
sınır ticareti aracılığıyla yaş meyve ve sebze ticareti gerçekleştirilmiştir. Ancak kivi, karpuz ve üzüm üreticilerinin 
zarar görmesi nedeniyle yaş meyve ve sebze sınır ticaretinden çıkarılmıştır (Öztürk, 2006). Ayrıca Ortadoğu 
coğrafyasında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar özellikle son dönemlerde Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler yaş-
meyve ve sebze ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiştir.  

5.3. Avrupa Birliği Ülkeleri 

Avrupa Birliği, ülkemize jeopolitik konumuna yakınlığı ve yaş-meyve sebze üretimindeki kendine yetmemesi 
nedeniyle yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir pazardır. Ancak Avrupa Birliği’nin rekabetçi bir pazar 
olması ve Ortak Tarım Politikaları nedeniyle Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UN/ECE) belirlediği standartlara 
uyum zorunluluğu yaş meyve sebze ihracatında uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca Gümrük Birliği’nde tarım 
ürünlerinde tarife dışı engellerin kalkmaması AB’ye ihracatımızı kısıtlayan önemli bir etkendir (Özdemir ve 
Şengül, 2008). 

Dünya Ticaret Anlaşması sonrası Avrupa Birliği üreticilerini korumak adına ihraç edilecek ürün fiyatı pazar 
fiyatından yüksek veya düşük ise advalorem tarife uygulayarak ihraç ürünün fiyatını pazar fiyatına 
eşitlemektedir (Ramos ve Gomez, 2016). Bu giriş fiyatı uygulaması nedeniyle ülkemiz Gümrük Birliği 
avantajından doğan kolaylıklardan tam olarak istifade edememektedir (Gençosmanoğlu, 2015). Ancak 
Türkiye’ye uygulanan düşük gümrük vergisi sayesinde az da olsa meyve ve sebze ihracatında avantaj 
sağlamaktadır (Emlinger ve ark., 2008). 

AB ülkeleri Türkiye için iyi bir pazardır. Almanya, Romanya, Hollanda ve Polonya Türkiye’nin Yaş meyve ve sebze 
ihracatı yaptığı ülkeler arasında ilk on içerisinde yer almaktadır.  2016 yılında Almanya’ya 201 milyon $’lık 
ihracat yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir.    

5.4. AB Üyesi Dışındaki Avrupa Ülkeleri 

Avrupa Birliği dışında bulunan bazı ülkelerle Gümrük Birliği sayesinde oluşturduğumuz serbest ticaret 
anlaşmaları sayesinde yaş meyve sebze ihracatçılarımız rekabet açısından avantaj sağlamıştır. Serbest Ticaret 
Anlaşması, ülkelerin kendi aralarında gümrük vergileri ve kısıtlamaları kaldırarak ulusal gümrük tarifesinin 
uygulandığı ticari ilişkidir (Koçtürk ve Kocaefe, 2014). AB üyesi dışındaki İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein 
aralarında Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ni (EFTA) oluşturmuştur (Hepaktan, 2011). Türkiye Gümrük Birliği’ne 
taraf olması dolayısıyla bu ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması vardır. Diğer Serbest Ticaret Anlaşması olan 
Avrupa ülkeleri ise Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ gibi balkan ülkeleridir. Tarihten gelen 
ilişkilerimiz sayesinde bu ülkeler önemli Pazar konumundadır. Avrupa ülkeleri dışında Serbest Ticaret Anlaşması 
yaptığımız ülkeler ise Gürcistan, İsrail, Suriye, Mısır, Fas, Tunus ve Moritanya gibi ülkelerdir. Gürcistan’a 2016 
yılında gerçekleştirilen 73 milyon $’lık yaş meyve ve sebze ihracatıyla, Gürcistan ilk on sıra içerisinde yer 
almaktadır. 

6. Sonuç 

Türkiye’de ihracata konu olan yaş meyve ve sebzenin 2000-2016 yılları arasındaki, üretim ve ihracat 
değerlerinin analiz edilerek değerlendirildiği bu çalışmadan elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre ihracatı yapılan ilk on ürün mandarin, limon, domates, kiraz-vişne, portakal, üzüm, 
nar, biber, greyfurt ve elmadan oluştuğu belirlenmiştir. Yaş meyve ve sebze ihracatında Turunçgillerin önemli 
yer tuttuğu, sebzelerden ise domates ve biberin aldıkları paylarla ilk on ürün içerisinde önemli ürünler arasında 
yer aldığı belirlenmiştir. İncelenen dönem içerisinde ihracat miktarında en fazla artışın oransal olarak narda 
gerçekleştirildiği, mutlak olarak ise en fazla artışın mandarin, domates, portakal ve limonda gerçekleştiği 
belirlenmiştir. İhracat değerinde ise en fazla artış oransal olarak yine narda, mutlak olarak ise mandarin, limon 
ve domates te gerçekleşmiştir. Yaş meyve ve sebze ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin Rusya, Irak ve 
Almanya olduğu belirlenmiştir. 
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Ayrıca, elde edilen Trend denklemlerinden faydalanılarak 2020 yılı ihracat miktarları ve ihracat değerleri tahmin 
edilmiştir. Tahminlere göre incelenen dönemde dalgalanmalar olsa da gelecek yıllarda yaş meyve ve sebze 
ihracat miktarları ve buna bağlı olarak da ihracat değerlerinde artış beklenmektedir.  

Yaş meyve ve sebze ihracatımızın artması cari açığı azaltmamıza yardımcı olacaktır. Bu kapsamda yeni pazarlar 
bulunması ve ihracat teşviklerinin artırılması uzun vadede yararlı olacaktır. En büyük ihracat pazarımız olan 
Rusya ile 2015 yılında yaşamış olduğumuz siyasi kriz ihracatımızı da etkilemiş ve Pazar kaybını telafi etmek için 
yeni pazar arayışına girmiş ve özellikle Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri ile olan yaş meyve sebze ihracatımızı 
artmıştır. Ülkemiz ihracatçı veya ihracat potansiyeli olan firmalara bu tür krizleri fırsata çevirecek her türlü 
desteği vermesi olumsuz durumlardan etkilenmesini minimum düzeye indirecektir. 

Bununla birlikte, yaş sebze ve meyve ihracatının artırılmasına yönelik alınması gereken önlemler şu şekilde 
özetlenebilir. Dış pazarlar incelenerek, tüketicilerin tercih ettiği çeşitlerin üretimi artırılabilir. Ürün tanıtım 
çalışmalarında, özellikle coğrafi işaretli ürünler ve markalaşmış ürünlere daha fazla yer verilebilir. İklim 
değişikliğinden daha az etkilenecek çeşitler geliştirilerek bunların üretimi artırılabilir. Depolama ve taşımada 
soğuk zinciri koruyacak önlemlerle pazara ulaşımda kayıplar önlenebilir ve ürün kalitesi korunabilir. Üretimde 
pestisit uygulaması kontrollü yapılarak kalıntı düzeyi istenen standartlara uygun hale getirilebilir.    
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Özet: Küreselleşmenin hız kazandığı finansal liberalleşmeyle birlikte, gelişmekte olan ülkelerin birbirilerine bağımlılıklarının 
arttığı görülmektedir. Bu bağımlılığın gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik yapıları üzerinde bir takım etkiler meydana 
getirdiği düşünülmektedir. Nitekim küresel akıma 1980 sonrası katılım gösteren Türkiye’nin, dışa açık ihracata yönelik sanayi 
stratejini benimsemesiyle birlikte, faiz, kur, enflasyon ve kişi başına gelir göstergelerinde bir dalgalanma yaşandığı 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de son dönemlerde iktisat yazınının konsensüs sağlayamadığı sorunların başında; 
faiz, enflasyon ve döviz kuru ilişkisi gelmektedir. Bu değişkenlerle kişisel gelir arasındaki nedensellik ilişkisi çalışmanın esas 
konusunu oluşturacaktır. Çalışmada 1980 – 2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak ampirik analiz yapılmıştır. Yapılan 
Johansen eş bütünleşme testi sonucunda faiz, kur, enflasyon ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 
tespit edilmiştir. Değişkenler arasında eş-bütünleşik vektörün bulunması, nedensellik testinin yapılmasını gerekli kılmış ve 
yapılan Granger nedensellik testi sonucunda; döviz kurundan faiz oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
saptanırken; aynı zamanda enflasyondan faize doğru da tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Faiz-Kur, Johansen Eş-Bütünleşme 

Jel Kodu: C10, F31, F41   

The Causality Relationship Between Globalization, Interest Rate, Exchange Rate, 
Inflation and Per Capita Income: Turkey Case(1980-2016) 

Abstract: Together with financial liberalization that globalization spurs, it is seen that emerging countries’ dependency 
between each other increases. This dependency effects the macroeconomic structure of the emerging countries. Therefore, 
Turkey that participated the globalization after 1980 adopted the export oriented industry strategy so a volatility has 
occurred in interest rate, exchange rate, inflation and per capita income. However, the problem in the economic literature 
that has no consensus in Turkey is the relationship between interest rate, inflation and exchange rate. The causality 
relationship between these variables and per capita income is the main subject of this study. The annual data from the 
period 1980-2015 is used for empirical analysis. As a result of Johansen cointegration test, there exist at least one long run 
relationship. Since there is a cointegrating vector, Granger Causality is examined. As a result of Granger Causality, a uni-
directional relationship from exchange rate to interest rate and also from inflation to interest rate has been identified.  

Keywords: Globalization, Economic growth, interest rate, exchange rate, Johansen cointegration 

Jel codes: C10, F31, F41   

1. Giriş ve Teorik Altyapı 

Küresel akımla birlikte ekonomiler arasındaki finansal sınırların ortadan kalktığı dünyanın küresel bir köy haline 
geldiği görülmektedir. Bu bağlamda ekonomilerde meydana gelen herhangi bir negatif veya pozitif şokun diğer 
ekonomilerde domino etkisi yaratabildiği görülmektedir. Bu nedenle ülkeler, makroekonomik istikrarını 
sağlamak için bir takım öncül değişkenleri kontrol altında tutmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda küresel 
akımın meydana getirdiği paradoksal ilişkilerin başında; faiz, kur, enflasyon ve gelir göstergelerindeki hareketler 
gelmektedir. Bu öncüllerin her birini, ayrı ayrı farklı objelerin fiyatı olarak nitelendirmek mümkündür. 

Bilindiği üzere enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli ve önemli artışları ifade 
ederken; faiz oranları, finansal piyasalardaki ulusal paranın değerini belirlemektedir.  Döviz kurları ise; ulusal 
para dışındaki yabancı paraların satım ve alım değerlerini ifade etmektedir. Bu üç göstergenin entegre biçimde 
hareket etmesi sonucu makroekonomik yapı içerisinde üretim ve tüketimde dengenin sağlanmış olduğunu 
göstermektedir. Belirli bir süre için enflasyon, faiz ve kur üçlüsünün istikrar dengesinden sapmış olması, söz 
konusu ekonominin işleyen çarkının aksamasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir göstergede 
ortaya çıkan bir sorunun, diğer göstergeler üzerindeki etkisi ya da diğer göstergelerde meydana gelen bir şoktan 
etkilenme gücünün saptanması, ekonomi politikalarının yapılmasında önemli rol oynamaktadır. Elbette farklı 
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ülkelerde farklı makroekonomik yapıların mevcut olması enflasyon, faiz ve döviz kuru serileri arasındaki 
duyarlılık hadlerini de değiştirebilmektedir (Sever ve Mızrak, 2007: 266). 

Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmanın etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için mal, hizmet ve finansal 
piyasaların birbirleriyle entegre durumda olmaları gerekmektedir. Firmaların çıktılarından elde edilen hasılanın, 
doğrudan tüketim mekanizmalarına ya da tasarruf kanalı aracılığıyla mal piyasasına dahil olduğu görülmektedir. 
Bu durum, makroekonomik yapı içerisinde dengeli bir biçimde dağılım gösterdiği takdirde, üretim ve tüketimde 
istikrarın sağlanmış olduğunu göstermektedir. Mal, hizmet ve finansal piyasalarda herhangi bir karışıklığa izin 
vermeden sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmanın gerçekleşmesi için; enflasyon, döviz kuru, faiz ve gelirde 
meydana gelebilecek artışların birbirleriyle uyum içerisinde hareket etmesi, bir ekonomik gereklilik olarak 
görülmektedir. Söz konusu seriler üzerinde ortaya çıkan sorunlar ekonominin iç ve dış dengesi arasındaki göreli 
ilişkilerini negatif etkileyebilmekte ve fırsat maliyetlerinin etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu durum 
makroekonomik yapıyı negatif yönde etkileyebilmektedir. Söz konusu seriler arasındaki dengenin düşük 
hadlerde tutulmuş olması, makroekonomik performansın pozitif etkilenmesine katkı sağlamaktadır. Ancak bu 
dengenin yüksek düzeyde tutulmuş olması büyümenin daha düşük düzeyde kalmasına ve söz konusu 
ekonominin küresel kaynaklardan daha az pay alınmasına yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında söz konusu 
değişkenlerin hadlerinin yüksek tutulması, ekonomide bir krizin ortaya çıkabileceğini göstermemektedir. Ancak 
genel refah düzeyinde bir düşüş yaşanmasına ve gelir dağılımında bir bozulmanın görülmesine neden 
olabilmektedir (Özel, 2000: 7-9); (Ekren, 2000: 10). 

Fiyatlar genel seviyesinde, belirli bir zaman diliminde meydana gelen önemli ve sürekli yükselmeye enflasyon 
denmektedir. Başka bir ifadeyle; tipik bir tüketici tarafından tüketimi gerçekleştirilen, farklı mal ve hizmetlerden 
oluşan bir sepetin, tüketici tarafından satın alma maliyetinde meydana gelen yükselmeye enflasyon 
denmektedir. Enflasyonda göz önünde bulundurulması gereken noktalardan ilki, ekonomide enflasyonun 
sadece iki veya üç malın fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmadığı, baz alınan sepetin tamamındaki fiyat 
artışlarından kaynaklandığı anlaşılması gerekmektedir. Diğer bir nokta, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen 
bir seferlik yükselişlerin değil, önemli olan sürekli yükselişlerin gerçekleşmesidir. Bu bağlamda kontrol altına 
alınabilen bir enflasyon; üretim, tüketim, yatırım ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için de gerekli temel 
dinamiklerden bir tanesi olarak görülmektedir. Dolayısıyla ekonomilerde bir miktar (%2-3 gibi) enflasyonun 
bulunması, yatırımcıyı yatırım yapmaya, üreticiyi üretim yapmaya ve tüketiciyi de tüketim yapmaya 
özendirmektedir. Buna karşın, fiyatlar genel seviyesinin yüksek olduğu bir ekonomide ise, enflasyonun üretim 
ve tüketimin özendiricisi konumunda olmak yerine, üretim ve tüketimin erteleyicisi ve caydırıcısı konumunda 
olabileceği düşünülmektedir. Özellikle de enflasyon nedeniyle faiz hadlerinde meydana gelen bir yükselmeden 
olumsuz etkilenen yatırımlar, ekonomide enflasyon beklentisi arttıkça yatırımcıların uzun dönemli yatırımlarını 
ertelemelerine neden olmaktadır. Bu durum yatırımcının ekonomiye reel katkısı olmayan finansal 
enstrümanlara yönelmesine ve ekonomik büyümenin de bu durumdan negatif etkilenmesine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla ekonomide büyümenin negatif etkilenmesi karar mercilerinin reel gelirlerinde bir azalmaya yol 
açmaktadır. Ayrıca enflasyonun yüksek olması ödemeler bilançosu üzerinde bir baskı yaratarak, yurt dışındaki 
malların yurt içindeki karar birimlerine göre daha ucuz hale getirmesine neden olmaktadır. Bu durum ithalatın 
artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca ithalatın artmış olması döviz talebinin artmasını da beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle döviz kuru yükselerek ihracatın azalmasına ve ihracata konu olan malların üretimin 
azalmasına neden olarak, ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki oluşturabilmektedir. Buna ek olarak 
enflasyonun yükselmesi, ihracatın azalmasıyla birlikte cari açıkların artmasına, ekonomide döviz darboğazının 
yaşanmasına neden olarak ekonomik yapının dış şoklara açık ve kırılgan bir yapı sergilemesine yol açmaktadır 
(Ataç, 2009: 162-168); (Doğan, Eroğlu ve Değer, 2016: 2-4) 

Genel olarak fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine etki eden nedenlerin başında kamusal açıklar gelmektedir. 
Siyasi otoritenin kamu gelirlerini arttırma adına uygulamış olduğu vergi arttırıcı gibi politikalar karar birimlerinin 
hoşuna gitmemektedir. Ancak kamu harcamalarını arttırıcı politikaların güdülmesi karar birimlerince hoş 
karşılanmakta veya herhangi bir negatif tepki vermesine neden olmamaktadır. Bu bağlamda oy kaygısıyla 
hareket eden siyasi otorite kamu harcamalarını gerçekleştirirken vergi artışına gitmeyerek ya borçlanma yoluna 
ya da emisyon politikalarına başvurmaktadırlar. Şu halde merkez bankası kaynaklarına başvurulması (emisyon) 
durumunda enflasyonist baskıların artacağı görülmektedir. Ancak borçlanma politika araçlarına başvurması 
durumunda ise, faiz oranları üzerinde bir baskı meydana getirmektedir. Çünkü yurt içi ve yurt dışı kaynaklara 
başvurulması durumunda faiz hadlerinde bir yükselme meydana gelmektedir (Sonat, 1996: 123). Borçlanma 
menşeinin yurtdışı kaynaklar olduğu bir durumda, ekonomiye kazandırılan yurtdışı tasarruflarının, kendini 
sübvanse edebilecek ve reel üretimi arttıracak alanlara kaydırılması, ekonomik büyümeyi pozitif etkilemektedir. 
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Ancak hükümetin popülist politikaları için kullanılan dış tasarruflar hem faiz oranlarını hem de enflasyonist 
baskıyı daha da arttıracağı düşünülmektedir (Gökçe, 1992: 47). 

Faiz hadlerinin yükselmesi makroekonomik yapı üzerinde iki farklı etki meydana getirmektedir. Bunlardan ilki, 
yatırımların maliyetini arttırarak yatırım miktarının ve dolayıyla da üretimin azalmasına, buna bağlı olarak da 
işsizliğin artmasına ve kişisel gelirin düşmesine haliyle de ekonomik büyümenin daralmasına neden 
olabilmektedir (Sever ve Mızrak, 2007: 269). Bir diğer husus ise; faiz oranlarının yükselmesi, yurt içi faiz 
oranlarının dünya faiz oranlarının üzerinde bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Bunun doğal bir sonucu 
olarak ekonomiye yurt dışından sermaye girişi olmakta ve bu durum piyasada döviz miktarının bollaşmasına 
neden olmaktadır. Döviz miktarının piyasada bol olması ekonomide döviz kurunun düşmesine yol açarak, yurtiçi 
mal ve hizmetlerin yurtdışı vatandaşları için pahalı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum da söz konusu 
ekonominin ihracatının azalmasına ithalatının artmasına ve net ihracatının düşmesine neden olarak, 
ekonominin daralmasına yol açmaktadır (Uysal, Mucuk ve Alptekin, 2008: 49). 

İktisat literatürüne baktığımız zaman, döviz kuru ile faiz oranları arasındaki ilişki üzerine, net bir fikir birliğinin 
bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişki, doğurduğu sonuçlar neticesinde 
görece netlik kazanabilmektedir. Bu bağlamda döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için, 
para talebinin şiddetini bilmek gerekmektedir. Çünkü para talebi faizin temel belirleyicilerinden bir tanesidir. 
Faiz oranları yükseldiği takdirde para talebi azalmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesi, kredi maliyetlerini 
arttırmaktadır. Bu ise yatırımların borçlanma maliyetini arttıracağından yatırımların karlılığının azalmasına 
neden olmaktadır. Dolayısıyla faiz oranlarının artmış olması durumunda yatırımcı için iki seçenek 
bulunmaktadır. Birincisi, yatırımcı yatırımını yüksek kredi maliyetlerine katlanarak yapabilmesi iken; ki bu 
durum üretim maliyetlerinin artmasına sebep olmakta ve kar güdüsüyle hareket eden yatırımcının çıktılarının 
fiyatlarını arttırmasına neden olmaktadır. Haliyle bu olgu fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden 
olmaktadır. İkincisi ise; faiz oranlarının yükselmesi para talebini azaltmış olmasıdır (Özdurak, 2012: 430-
431);(Orhan ve Erdoğan, 2008: 107-122); (Ataç, 2009: 95-100);(Ünsal, 2005: 373-394). 

Bir önceki paragrafta ifade edildiği üzere faiz oranlarının yükselmesi, kredi maliyetlerinin artmasına neden 
olmaktadır. Bu durum yatırımın borçlanma maliyetini arttıracağından, yatırımların karlılığı azalmaktadır. Haliyle 
yatırımların azalmasına ve bununla birlikte üretimin azalmasına yol açmaktadır. Bu döngünün doğal bir sonucu 
olarak daha az işçi istihdam edilmesine ve işsizliğin artmasına neden olarak, karar birimlerinin gelirlerinin 
azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla para talebi de gelire bağlı olarak azalmaktadır. Ancak diğer yandan 
yurtiçi faiz oranlarının yüksek düzeyde seyir izlemesi yabancı sermayeyi cezbetmektedir. Dolayısıyla ülkeye 
yabancı sermaye girişi artmaktadır. Ülkeye yabancı sermayenin girmesiyle birlikte, yurt içinde yabancı para 
miktarı bollaşmaktadır. Yabancı sermayedar dövizi verip ulusal para almak isteyecektir. Bu durumda aynı anda 
iki durum ortaya çıkacaktır. Birincisi faiz oranlarının artmasıyla ulusal gelirin azalmasından doğan para talebinin 
azalması, diğeri ise sermaye girişinden dolayı ulusal para talebinin artması durumlarıdır. İktisatçıların, faiz 
oranları ile döviz kuru arasındaki ilişki hakkında net bir fikir beyan edememesinin temel nedeni budur. Bu 
noktadan sonra görece mevcut durumlar geçerli olacaktır. Eğer faiz oranlarının yükselmesi sonucunda, ülkeye 
giren yabancı para karşılığındaki ulusal para talebi artışı, yurt içinde faizlerin yükselmesi sonucu yatırımların 
dolayısıyla da gelirin azalmasından dolayı para talebi azalışından büyük ise, bu durumda ulusal para 
değerlenmiş olacak ve kur düşecektir. Bu açıdan bakıldığında faiz oranları ile döviz kuru arasında negatif bir ilişki 
ortaya çıkmaktadır. Ancak yurtiçi faiz oranlarının artmasıyla birlikte yabancı sermaye girişi fazla olmadığı bir 
durumda, yurt içinde sermaye girişinden dolayı para talebi artışı, faiz oranlarının yükselmesinden dolayı yurt 
içindeki yatırımların dolayısıyla da gelirin azalmasından dolayı para talebinin azalmasından daha az ise, bu 
durumda döviz kuru artacaktır. Dolayısıyla faiz oranları ile döviz kuru arasındaki ilişki doğru yönlü olacaktır 
(Karaca, 2005: 3-6). (Özdurak, 2012: 430-431);(Orhan ve Erdoğan, 2008: 107-122); (Ataç, 2009: 95-100);(Ünsal, 
2005: 373-394). 
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2. Literatür Taraması 

Tablo 1. Seçilmiş Bazı Literatür Çalışmaları 

Yazar Dönem Yer Yöntem Sonuç 

Tunalı ve Erönal 
(2016) 

Türkiye 
(2003:01-2014:02) 

Gregory-Hansen 
Eşbütünleşme 
Testi 

Türkiye’de Fisher Etkisinin kısa dönemde 
geçerli olmadığı sonucuna varılırken;  
uzun dönemde geçerli olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Torun ve Karanfil 
(2016) 

Türkiye 
(1980-2013) 

Johansen 
Eşbütünleşme, 
Granger 
Nedensellik 

Faiz’den ve GSYİH’dan enflasyona doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. Buna ek olarak faiz ile 
GSYİH arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin varlığı da dikkat çekici olarak 
görülmüştür. 

Yıldırım 
(2016) 

Gelişmekte Olan 5 
Ülke 

Pedroni 
Eşbütünleşme 
Testi, Pedroni 
FMOLS, Pedroni 
DOLS, Dumitrescu 
Ve Hurlin (2012), 
Panel Granger 
Nedensellik 

TÜFE ve faiz serileri arasında uzun 
dönemde eş-bütünleşik vektör 
bulunduğu tespit edilmiştir. Faiz ve 
enflasyon arasında çift yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin varlığına 
ulaşılmıştır. 

Doğan, Eroğlu ve 
Değer 
(2015) 

Türkiye 
(2003:012015:02) 

Granger 
Nedensellik, 
Johansen 
Eşbütünleşme 
Analizi 

Enflasyondan faiz haddine doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmış 
olup, faiz haddinden enflasyon haddine 
doğru herhangi bir nedenselliğin 
varlığının söz konusu olmadığı ileri 
sürülmüştür. 

Atgür ve Altay 
(2015) 

Türkiye 
(2004-2013) 

Johansen, 
Lütkepohl-
Saikkonen 
Eşbütünleşme 
Testleri Ve 
Dinamik En Küçük 
Kareler 

Enflasyon ve nominal faiz oranı arasında 
uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Selim ve 
Ayvazgüven 
(2014) 

Türkiye 
(1990-2012) 

Granger 
Nedensellik Testi 
Ve Johansen Eş 
Bütünleşme 

Çalışmanın buğusuna göre, reel efektif 
döviz kurunun Tüketici fiyat endeksini 
etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ayvazgüven ve 
Uysal 
(2013) 

Türkiye 
(1983-2012) 

Granger 
Nedensellik 

Enflasyonla reel efektif döviz kuru 
arasında çift yönlü bir nedensellik bağının 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bal 
(2012) 

Türkiye 
(1994-2008) 

Granger 
Nedensellik 

Hazine bonoları ve devlet tahvili ile TEFE 
ve MFO arasında doğrudan nedensellik 
ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Öztürk ve Durgut 
(2011) 

Türkiye 
(2004:1-2010:2) 

Johansen 
Eşbütünleşme 
Testi 

 
 
Türkiye’de iç borç stoku, LIBOR haddi, faiz 
ve döviz kurları arasında pozitif ve anlamlı 
bir ilişki tespit edilirken; faiz ve para arzı 
arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. Enflasyon ve faiz arasında ise 
istatistiki açıdan anlamlı ancak negatif bir 
ilişki çıkmıştır. 
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Sever ve Mızrak 
(2007) 

Türkiye 
(1987:01-2006:06) 

VAR Yöntemiyle 

Serilerin hem kendi değerlerinden hem 
de diğer serişlerde ortaya çıkan şoklardan 
etkilendikleri saptanmıştır. Ancak kurlar, 
faiz ve enflasyon haddinden daha dışsal 
konumda olduğu tespit edilmiştir. Döviz 
kuru değişimleri faiz ve enflasyon haddi 
üzerine etkisi daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Bu sebeple enflasyon 
ve faiz hadlerinin istikrarlı bir yapı 
sergilemesinde kur istikrarının önemli 
etmenlerden biri olduğu 
savunulmaktadır. 

Karaca 
(2005) 

Türkiye 
(Ocak 1990-Temmuz 
2005) 

ARDL 

Döviz kuru ile faiz arasında anlamlı bir 
ilişkinin bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. Analiz sadece sebest kur 
dönemi için düşünüldüğünde, iki söz 
konusu seriler arasında pozitif yönlü 
ancak zayıf bir ilişkini bulunduğu öne 
sürülmüştür. 

3. Veri Seti ve Metodoloji 

Faiz, enflasyon, döviz kuru, küreselleşme ve gelir arasındaki ilişkiyi ortaya konulmasının amaçlandığı bu 
çalışmada yer alan değişkenler; faiz, enflasyon döviz kuru, küreselleşme ve kişi başına gelir değişkenleridir. 
Analiz periyodu 1980-2015 dönemi yıllık verilerinden oluşmaktadır. Değişkenlere ait veriler Dünya Bankası veri 
tabanından derlenerek hazırlanmıştır. Verilerin analizinde Eviews programı kullanılmıştır. Çalışmada, birim kök 
sınamaları Augmented Dickey - Fuller (ADF)  ve Phillips-Perron (PP) birim kök yöntemleri ile ayrı ayrı test 
edilerek çalışmanın sonuçlarının güvenirliğini arttıracağı düşünülmüştür. Seriler arasında uzun dönemde bir eş-
bütünleşmenin varlığını saptamak için Johansen Eş-bütünleşme testi uygulanmıştır. Analizde aynı mertebeden 
durağan olan mevcut seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi aranmıştır. Zira değişkenler arasında eş bütünleşme 
bulunmadığı takdirde, serilerin fark değerleri bulunarak seriler durağan hale getirilecektir. Son olarak kısa 
dönem analizleri sıradan en küçük kareler varsayımları sınandıktan sonra Granger Nedensellik testi ile söz 
konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya konulacaktır. 

3.1. Augmented Dickey Fuller Testi 

Augmented Dickey Fuller testi, zaman serilerinin durağan olup olmadığını, diğer bir ifadeyle birim kök içerip 
içermediğini ortaya koyan bir testtir. Bu teknik ilk defa, Dickey D.A. ve W.A.Fuller’ın 1979 yılında ‘Journal of 
American Statistical Association’ adlı dergide yayımlanan makalede önem kazanmıştır. Birim kök testi yapmaya 
yarayan bu tekniğin ilk çıktığı dönemden bugüne kadar değişik biçimlerde kullanılageldiği görülmektedir. 
Değişkenler üzerinde yapılan ampirik analizlerde değişkenlerin durağan olup olmadığını saptayabilmek için 
mutlak suretle Augmented Dickey Fuller testinin yapılması, kurulacak olan modelin güvenirliği açısından bir 

gereklilik niteliği taşımaktadır. Basit bir birinci dereceden otoregresif modelde; gözlenen değeri ifade eden 𝑌𝑡  

ve t zaman endeksi olmak üzere 𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛, │𝜌│ ≥ 0.05 ise birim kökün varlığından söz 

edilmektedir. Regresyon modeli; 𝛥𝑌𝑡 = (𝜌 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 olarak da sunulabilmektedir. 

Burada 𝛥, I(1) operatörünü temsil etmektedir. Bu model tahmin edildikten sonra 𝜹=0 hipotezi test 
edilebilmektedir. 𝜹=0 olduğunda dönemler arasındaki değişim rassal bir değişkene bağlı bulunacağından, boş 
hipotez birim kök vardır biçiminde ifade edilmektedir. Ancak, bu test, ham veri üzerinde değil de artık terimler 
üzerinde uygulandığından standart T dağılımı ve t istatistiği değil, kritik değerlerini Augmented Dickey Fuller 
tablosu denilen özel bir tablodan alan T istatistiği kullanılmaktadır (Altunç, 2011: 152); (Uçan, 2013: 161-162). 
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3.2. Phillips Perron Testi 

Augmented Dickey Fuller tekniği hata terimlerinin otokorelasyon problem içermediğini savunmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle serilerin birbirinden bağımsız seyredip varyanslarının da sabit olduğunu ileri sürmektedir. Buna 
karşın pek çok zaman serisi bu varsayımlara ters düşmekte olup hem az veya çok bağımlı hem de homojen 
olmayan bir yapı göstermektedir. Phillips ve Perron bunları göz önünde bulundurarak PP birim kök tekniğini 
geliştirmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda serilerin gecikmeli fark değerlerini dikkate almadan parametrik 
olmayan istatistik test yöntemlerini kullandığı görülmektedir (Gujarati, Porter, 2012: 740). 

Tablo 7. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Test Sonuçları 

Düzey Değerde Birinci Fark Değerde 

Seriler 
ADF 

Değeri 
Olasılık Değeri Seriler 

ADF 
Değeri 

Olasılık 
Değeri 

Kişi Başı Gelir -2.454891 0.3470 Kişi Başı Gelir -4.645752 0.0000 

Küreselleşme 0.962407 0.9365 Küreselleşme -5.876811 0.0000 

Faiz -2.116593 0.5186 Faiz -7.436376 0.0000 

Enflasyon -2.549739 0.3041 Enflasyon -7.504705 0.0000 

Döviz Kuru -1.712145 0.7245 Döviz Kuru -4.807646 0.0000 

Analizde değişkenlerin durağanlık mertebeleri Augmented ve Phillips Person birim kök testleriyle sınanmıştır. 
Araştırmaya konu olan serilerin birinci mertebeden bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Tablo 7 ve 8’de de 
görüldüğü üzere kişi başına gelir, faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz kuru değişkenleri düzey değerde birim 
kök içermekte ve birinci fark seviyede entegre oldukları anlaşılmıştır. Seriler durağan hale getirildikten sonra bu 
serilerin kendi aralarındaki dinamik ilişkilerin ortaya konabilmesi için inceleme çerçevesinde optimal gecikme 
uzunlukları VAR analizi gecikme ölçüm tekniğiyle belirlenmiştir. 

Tablo 8. Phillips-Perron (PP) Birim Kök Test Sonuçları 

Seriler 
ADF 

Değeri 
Olasılık Değeri Seriler 

ADF 
Değeri 

Olasılık 
Değeri 

Kişi Başı Gelir -2.509978 0.3217 Kişi Başı Gelir -4.722107 0.0000 

Küreselleşme -0.885845 0.9465 Küreselleşme -5.917651 0.0000 

Faiz -2.601652 0.2819 Faiz -7.320766 0.0000 

Enflasyon -2.520604 0.3169 Enflasyon -7.999682 0.0000 

Döviz Kuru -1.907085 0.6296 Döviz Kuru -4.804235 0.0000 

3.3. Cusum Testi 

Ekonomide yaşanan yapısal kırılmaların, uzun dönemli katsayıların istikrarı üzerindeki etkisi Brown, Durbin ve 
Evans’ın (1975) CUSUM testine göre analiz edilecektir. CUSUM testi ardışık hataların birikimli toplamına 
dayanmaktadır. Eğer ardışık hataların birikimli toplamı sürekli çizgilerle gösterilen % 95 güven aralığında alt ve 
üst güven sınırlarının kesikli çizgilerle gösterilen alanların dışına taşmaması durumunda yapısal kırılmanın 
olmadığı yani modelin katsayılarının istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılır. Yapısal kırılma olması durumunda, 
kırılmanın etkileri dikkate alınmadan yapılan tahminler sapmalı ve tutarsız olacaktır. Böyle bir durumla 
karşılaşıldığı takdirde, yapısal kırılmaların katsayılar üzerindeki etkileri kukla değişkenler kullanılarak 
giderilebilmektedir. CUSUM testi ardışık hata kareleri ile hesaplanan bir testtir. Belli bir güven aralığında 
modelin hatalarının grafiğin çizilmesiyle güven sınırları tespit edilir. Güven sınırları dışına çıkılmışsa yapısal 
değişiklik olduğuna, çıkılmamışsa yapısal değişikliğin olmadığına karar verilir (Ploberger ve Kramer, 1992:271-
285).  Grafik 1’de de görüldüğü üzere söz konusu değişkenlere ait örneklem dönemiyle kurulan modelde 
herhangi bir yapısal kırılmaya rastlanılmamıştır. 
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Tablo 9. VAR analizi gecikme Uzunluğu ölçüm sonuçları 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
1 -541.7454 NA    1.69e+09  35.42159   36.56669   35.80116 
2 -517.9184  32.76220  1.99e+09  35.49490  37.78511  36.25404 
3 -493.4840  25.96148  2.76e+09  35.53025  38.96557  36.66896 
4 -455.6775  28.35491  2.46e+09   34.72984  39.31027  36.24812 

Not: LR: Olabilirlik oranı test istatistiği (%5 düzeyinde); FPE: Son tahmin hatası kriteri; AIC: Akaike bilgi kriteri; SC:Schwarz 
bilgi kriteri; HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri. 

Gecikme uzunluğu AIC’nin de işaret ettiği üzere dört olarak tespit edilmiştir. VAR analizi gecikme ölçümü 
sonucunda görüldüğü üzere kişi başına gelir, faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz kuru serilerinin dört dönem 
önceki değerleri ile bir ilişkisinin olduğu anlaşılmıştır.  

3.4. Johansen Eş-bütünleşme Testi 

Eş-bütünleşme, aynı mertebeden durağan seriler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin varlığını ortaya 
koyan bir test türüdür. Serilerin durağan olmadığı yani düzey değerde birim kök içerdiği durumlarda dışsal ve 
kalıcı şoklara rağmen, seriler arasında uzun döneme ilişkin doğrusal bir yapının olabileceği fikri ileri 
sürülmektedir. Birim kök içeren zaman serileri eğer aynı mertebeden entegrasyonu sağladıklarında bu seriler 
için eş-bütünleşiktir denmektedir. Dolayısıyla seriler arasındaki ilişki artık sahte olmaktan sıyrılıp trend 

etkisinden arındırılmış anlamlı bir regresyon haline gelmektedir. Bu nedenle serilere ait 𝑈𝑡  hata teriminin 
durağanlık kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Ekonometrik modellerde birim kök içeren iki veya daha fazla 
serinin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerinin anlaşılması için eş-bütünleşme testi kullanılmaktadır. 
Uzun dönemde değişkenler arasında ilişki ise durağan olmayan serilerin farkları alınarak yapılmaktadır. Seriler 
aynı seviyede durağan hale getirildikten sonra Engle-Granger veya Johansen-Juselius (JJ) teknikleri kullanılarak 

test edilmektedir. Denklem biçiminde sunulduğunda; 𝑌𝑡= 𝛼+ βX𝑡 + ε𝑡   ve ε𝑡 =  𝑌𝑡 − α −  βX𝑡  biçiminde 

gösterildiğinde, hata terimi olan ε𝑡 ′𝑛𝑖𝑛 birim kök içermemesi gerekmektedir. Bu çalışmada kişi başına gelir, 
faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz kuru değişkenlerinin uzun vadeli hareketlerini yönlendiren ortak 
faktörlerin analizi için Johansen eş-bütünleşme tekniği uygulanmıştır. Johansen, eş-bütünleşme vektör sayısını 
ve anlamlı olup olmadıklarını açıklamak üzere iz testi ve en büyük özdeğer testi sonuçlarının dikkate alınması 
gerekmektedir (Esen, 2012: 94);(Altunç, 2008: 121);(Barışık, Demircioğlu, 2006: 71-84). 
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Tablo 11.  Johansen Eş-bütünleşme Sonuçları 

İz testi %5 Kritik Değer Olasılık Değeri Eş-bütünleşme Sayısı 
100.4226 69.81889 0.0000 Hiç Yok* 
52.98941 47.85613 0.0153 En çok bir tane* 
25.25803 29.79707 0.1524 En çok iki tane 
7.233132 15.49471 0.5507 En çok üç tane 
1.106818 3.841466 0.2928 En çok dört tane 

Maximum Özdeğer İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık Değeri Eşbütünleşme Sayısı 

47.43323 33.87687 0.0007 Hiç Yok* 
27.73138 27.58434 0.0479 En çok bir tane* 
18.02490 21.13162 0.1289 En çok iki tane 
6.126314 14.26460 0.5970 En çok üç tane 
1.106818 3.841466 0.2928 En çok dört tane 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere Johansen eş-bütünleşme analizi iz testi ve maksimum özdeğer testine ilişkin 
sonuçlara yer verilmektedir. Tüm değişkenleri yani, kişi başına gelir, faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz kuru 
serileri, uzun dönemde dengeye getiren en az bir eş-bütünleşik vektör bulunmaktadır. Değişkenler arasında eş-
bütünleşmenin olması değişkenler arasında uzun dönemli ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Birinci 
mertebeden birbiriyle entegre bulunan kişi başına gelir, faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz kuru serileri, 
level %5 anlamlılık düzeyde birim kök içermektedirler. Birim kök içeren bu zaman serileri arasında en az bir tane 
uzun dönemli ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Analiz konu edilen seriler birim kök içerdiğinden ötürü farkları 
alınarak aynı mertebeden I(1) bütünleşik hale getirilmiştir. Ancak söz konusu değişkenlerin verilerinde de bir 
değer kaybı oluşabileceği ve bu değer kayıplarının da sonuçlar üzerinde olumsuz etki bırakabileceği 
düşünülmüştür. Hata düzeltme modeli ile birlikte bu kayıplar önlenmiştir. 

3.5. Hata Düzeltme Modeli 

Eş-bütünleşme tekniğinden söz edilirken zaman serilerinin eş-bütünleşik olabilmesi için ele alınan serilerin 
doğrusal bir yapısının olması ve aynı zamanda uzun dönemli bir denge ilişkisine sahip olması gerekmektedir. 
Ancak aynı denge ilişkisi kısa dönem söz konusu olduğunda istikrarlı bir yapı sunamamakta ve dengesiz bir 
yapıya dönüşebilmektedir. Böyle bir durumda uzun dönemli ilişkide olan eş-bütünleşik serilerin kısa dönemde 
de aralarında bir ilişki olup olmadığını araştıran ve dengesizlik olması durumunda bunu düzeltmeye yarayan 
yapıya hata düzeltme mekanizması denmektedir. Bu düzeneği ilk olarak Sargan kullanmıştır. Daha sonrasında 
Engle ve Granger tarafından yaygınlaştırmıştır. İki değişkenin eş-bütünleşik olması aralarındaki ilişkinin hata 
düzeltme mekanizması olarak ifade edilmesine imkan tanımaktadır. Bu da Granger Temsil Teoremi denilen 
önemli bir savını ifade etmektedir (Gujarati, Porter, 2012: 764).  

X ve Y gibi iki değişkenin eş-bütünleşik olduğunu varsayarsak hata düzeltme denklemi; ∆𝑌𝑡= α0 + α1∆X𝑡 +
 α2𝑈𝑡−1 +  𝑉𝑡  burada ∆𝑌𝑡, 𝑌𝑡’nin gecikmeli değerini ifade etmektedir. ∆X𝑡  ise, X𝑡’nin gecikmeli değerini 

temsil etmektedir. α0 sabit terim, α1kısa dönem katsayısı ve α2 dengeleyici hata terimi (uyarlama hızı ya da 

sapma) 𝑈𝑡−1 uzun dönem denge ayarlanmalarını ifade eden hata teriminin gecikmeli değerini temsil 

etmektedir. 𝑉𝑡  white noise hata terimi şeklinde gösterilmektedir (Dikmen, 2012: 312).  

Tablo 10. Hata Düzeltme modeli sonuçları 

Hata düzeltme modeli D(kişi başına gelir) D(KUR) D(K_RESE) D(FAIZ) D(ENFLASYON) 

Hata düzeltme katsayısı -0.074278 0.006804 0.001951 0.016856 0.028752 
Standart sapma (0.02761) (0.00177) (0.00206) (0.00580) (0.01464) 

T hesaplanan değeri [-2.69067] [ 3.83553] [ 0.94510] [ 2.90717] [ 1.96353] 

 

Hata düzeltme modelinden elde edilen sonuçlara göre, hata düzeltme katsayısı negatif ve sıfır ile eksi bir 
arasında değerler alması gerekmektedir. Ayrıca T hesaplanan değerin de 2 ve üzerinde değer alması 
gerekmektedir. Hata düzeltme katsayısının 1’den küçük olması sistemin dengeli olduğunu ve aynı zamanda 
negatif işaretli olması da dengeden sapma halinde tekrar dengeye doğru hareketin olduğunu göstermektedir. 
Diğer bir ifadeyle hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır (Erdoğan ve Bozkurt, 2009: 166). Hata düzeltme kat 
sayısı (ECM) değeri 1’e ne kadar yakınsa uzun dönem dengesi o kadar kısa zamanda yakalanır. Tablo 11’de 
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sunulduğu üzere hata düzeltme katsayısı -0.074278 bulunmuştur. Hata düzeltme parametresi istatistiksel 
olarak anlamlıdır ve negatiftir (-0.074278). Buna göre kişi başına gelir, faiz, enflasyon, küreselleşme ve döviz 
kuru serileri arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların her dönemde %7.42 kadarı yok olmaktadır. Yani 

bu sapmalar 
1

|ECM| 
 =

1

|−0.074278| 
 yaklaşık 13.47 dönem sonra yeniden uzun dönem dengesine ulaşacaktır. 

3.6. Granger Nedensellik 

Granger nedensellik testi serilerin birbirlerini etkileyip etkilemediğini saptamak için uygulanan bir test türüdür. 
Eş-bütünleşik değişkenler arasında tek ya da çift yönlü bir nedensellik ilişkisi oluşmaktadır. Dolayısıyla Granger 
1969’da, nedenselliği tanımlarken; “Y’nin öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında X’in geçmiş değerleri 
kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin Granger nedenidir” ifadesini kullanmıştır. Bu ifadenin 
doğruluğu test edildikten sonra ilişki X→Y şeklinde gösterilebilmektedir.. Bu test ile bir tahmin değil nedensellik 
çıkarsaması yapıldığı için değişkenler önceden durağanlaştırılması gerekmektedir (Granger, 1988: 554). Bu 
ilişkiyi klasik yöntemlerden biri olan el ile yapılması 

𝒀𝒕 =  ∑𝛂𝒊𝐧𝒊 = 𝟏 𝒀𝒕 − 𝒊 + ∑𝛃𝒊𝐧𝒊 = 𝟏  𝑿𝒕 − 𝒊 + 𝛆𝟏𝒕 ve  𝑿𝒕 =  ∑𝛌𝒊𝐧𝒊 = 𝟏 𝑿𝒕 − 𝒊 + ∑𝜹𝒊𝐧𝒊 = 𝟏  𝒀𝒕 − 𝒊 + 𝛆𝟐𝒕.  

Burada; İ=1,2,……,n olmak üzere, 𝛂𝒊, 𝛃𝒊 𝒗𝒆 𝜹𝒊 gecikme katsayılarını temsil etmektedir. Ayrıca 𝛆𝟏𝒕 𝒗𝒆 𝛆𝟐𝒕 ise 
white noise olan hata terimlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu denklemler sayesinde seriler arasındaki 
nedensellik ilişkisi açıklanabilmektedir. Ayrıca olasılık değeri 0.05’ten büyük ise 𝑯𝟎  boş hipotezi kabul edilir ve 
serinin Granger nedeni olmadığı anlaşılır (Şahin; Özenç, 2007: 139-156). 

Tablo 12. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

H0 Granger Nedeni Değildir F İstatistik Olasılık Değeri Karar 

Döviz Kuru =//=>> Kişi Başına Gelir 2.28684 0.1022 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Kişi Başına Gelir  =//=>> Kur 0.39731 0.7560 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Küreselleşme =//=>> Kişi Başına Gelir 2.15692 0.1173 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Kişi Başına Gelir  =//=>> Küreselleşme 0.13098 0.9408 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Faiz =//=>> Kişi Başına Gelir 1.06611 0.3805 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Kişi Başına Gelir  =//=>> Faiz 2.16097 0.1168 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Enflasyon =//=>>  Kişi Başına Gelir 2.24534 0.1068 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Kişi Başına Gelir  =//=>> Enflasyon 1.15639 0.3452 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Küreselleşme =//=>> Döviz Kuru 0.59737 0.6224 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Döviz Kuru =//=>> Küreselleşme 0.71576 0.5515 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Faiz   =//=>> Döviz Kuru 1.10444 0.3651 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Döviz Kuru  =//=>> Faiz 3.41787 0.0320 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 

Enflasyon   =//=>> Kur 1.13219 0.3544 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Kuru   =//=>>  ENFLASYON 1.45619 0.2495 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Faiz   =//=>>  Küreselleşme 1.09424 0.3692 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Küreselleşme    =//=>>  Faiz 1.66922 0.1980 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Enflasyon   =//=>>  Küreselleşme 0.56303 0.6442 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Küreselleşme   =//=>>  ENFLASYON 1.45170 0.2507 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Enflasyon   =//=>> Faiz 7.86460 0.0007 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 

Faiz   =//=>>  ENFLASYON 1.10747 0.3639 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

Granger nedensellik test sonuçlarının yer aldığı tablo 12’de görüldüğü üzere döviz kurundan faiz oranlarına 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanırken; aynı zamanda enflasyondan faize doğru da tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.  

4. Sonuç 

1980 sonrası finansal liberalleşmeyle birlikte küresel akıma birçok ülke gibi Türkiye’nin de katıldığı 
görülmektedir. Son dönemlerde araştırmacılar arasında konsensüsün sağlanamadığı konulardan biri olan; faiz, 
enflasyon döviz kuru ve gelir arasındaki nedensellik ilişkisi gelmektedir. Bu ilişkinin ortaya konulması açısından 
öncelikle birinci mertebeden durağan olan söz konusu serilerin, AIC bilgi kriteri ışığında VAR analizi gecikme 
uzunluğu ölçümü yapılmış ve serilerin dört dönem önceki değerleriyle bir ilişinin bulunduğu saptanmıştır. Bu 
gecikme Johansen Eş-bütünleşme tekniğinde kullanılmış ve seriler arasında en az bir tane eş-bütünleşik 
vektörün bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak serilerin I(0) düzey değerde durağan olmaması, yani birim kök 
içermesinden dolayı serilerin verilerinde bir değer kaybının meydana geldiği düşünülmüştür. Dolayıyla hata 
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düzeltme katsayısı yardımıyla bu kayıplar önlenmiştir. Nitekim kısa dönemde uzun dönem dengesinden 
sapmaların 13.47 dönem gibi bir sürede tekrardan uzun dönem dengesine yakınsayacağı saptanmıştır. Yani 
diğer bir ifadeyle her dönem %7.43 uzun dönem dengesine yaklaşacağı tespit edilmiştir. Bunun yanında 
Granger nedensellik testi yapılmış ve bu test sonucunda ise döviz kurundan faiz oranlarına doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi saptanırken; aynı zamanda enflasyondan faiz oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 
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Özet: Girişimcilik, hem akademik anlamda hem de iş dünyasında son yıllarda önemi hızla artan bir kavram haline gelmiştir. 
Bununla birlikte girişimcilik, ülke kalkınmasında; istihdam sorunundan kitlesel rekabete kadar etkinliği olan bir kavramdır. 
Girişimcilik kavramının öneminin artması, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında girişimcilik ile ilgili faaliyetlerin 
artmasına etki etmektedir.  

Girişimcilik niyeti girişimcilik kavramı ile birlikte önemi artan bir kavram haline gelmiştir. Girişimcilik niyetini etkileyen pek 
çok faktör bulunmaktadır. Bu faktrörlerden eğitim demografik özellikler, kişiliik özellikleri gibi faktörler yerli literatürde sıkça 
tartışılmıştır. Bu çalışmada girişimcilik ile ilgili bilginin, girişimcilik eğitiminin, girişimcilik ile ilgili yakın çevrenin ve genel 
olarak toplumun sosyal değerlendirmelerinin,  girişim kurma ve sürdürme ile ilgili kişisel kapasitenin ve yeteneklerin, 
girişimciliğin profesyonel olarak çekiciliğinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bunun yanında girişimciliğe 
etki eden faktörlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir.  

Araştırmada anket yöntemi kullanılarak üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinden veri toplanmıştır. Elde edilen 
verilen istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Girişimcilik ile ilgili değişkenlerin bir ksımının girişimcilik niyetini 
etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Niyeti, Girişimcilik Bilgisi, Girişimcilik Kapasitesi.  

1. Giriş 

Ülkelerin sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına geçişi, modern işletmelerin kurulması, iş olanaklarının 
sağlanması ve bunlarla birlikte istihdamın arttırılmaya, refahın arttırılmaya çalışılması girişimcilik faaliyetlerinin 
en belirgin özellikleri arasındadır (Bozgeyik, 2005: 75).  Girişimcilik kavramının belli sınırlamalarının olmaması 
sebebiyle kesinleşmiş bir tanımı olmadığı söylenebilir (Marangoz, 2011: 41). Dolayısıyla bu kavramında oldukça 
geniş bir çerçevesi olduğunu söylemekte mümkündür. 

Girişimcilik fikrinin ortaya çıkışının önemli isimleri Richard Cantillon ve Jean-Baptise Say olarak bilinmektedir. Bu 
iki isimde girişimcilik kavramının ekonomik gelişmenin girişimcilik akımı sonucunda gerçekleştiğine 
değinmiştirler (Kumkale, 2015: 8). Akademik anlamda ise girişimcilik kavramı 1980’lerde literatürde sivrilmeye 
başlamış ve günümüzde oldukça rağbet gören ve üzerinde farklı çalışmalara konu olan birçok kolada ayrılan bir 
kavram haline gelmiştir. Konu genelinde girişimcilik, bilgi çağına ve globalleşmeye ışık tuttuğu, ülkelerin 
gelişmesini sağladığı, toplumların refah yaşam biçimlerini keşfettiği ve hatta ortak dilin oluşmasında ön ayak 
olduğu da söylenebilir. Bu sebeplerle girişimcilik kavramının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu 
belirtmek mümkündür (Kılıç, Keklik ve Çalış,  2012: 424). 

Toplumları bu derecede etkileyen bu kavram, eğitim alanında da etkilerini göstermiştir. Üniversitelerde önceleri 
bir dersin bir konusu ikin zaman içerisinde bir ders haline gelmiş ve günümüzde başlı başına bir departman 
olarak üniversite öğrencilerine eğitim olanakları sağlamaktadır. Bu olumlu gelişmeler nezdinde yapılan 
çalışmada üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasiteleri ölçülmesi amaçlanmış ve girişimcilik eğitimi alan 
öğrencilerin girişimci olma niyetlerini ölçmek hedeflenmiştir. 
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2. Literatür 

2.1. Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik, kişinin ekonomik anlamada fayda sağlayacak düşüncelerini;  emek sarf ederek, riski üstlenerek, 
yenilik yaparak, fırsatları kovalayıp ekonomik anlamda arz oluşturup talep görmesini sağlayarak üretim 
faktörlerinin bir araya getirilip ürün veya hizmet üretme etkinliği içinde bulunma işlevidir. Girişimcilik ile ilgili 
olarak ekonomik işleyiş yapıda aynı anlamda olup farklı kesimlerin farklı kullandığı tabirlerde mevcuttur. Bunlar; 
tacirlik, esnaflık, profesyonel yöneticilik ve liderlik gibi (Tutar, 2014: 5). 

Lakin girişimciliği belli bir tanıma sığdırmak mümkün değildir. Aşağıdaki tabloda literatürde önemli olarak 
görülen yazarların yaptıkları tanımlamalar yer almaktadır. Fakat bu yazarların bu tanımlamaları yaparken 
kullandıkları üç önemli ortak nokta mevcuttur. Bu noktalardan birincisi, kişisel yaşam şeklini değiştirme 
sorumluluğunun kendi elinde tutabilme, ikinci olarak, kendi kapasitesini en iyi biçimde değerlendirip 
çevresindeki yetenekleri keşfedip onların yeteneklerinden fayda sağlayıp ekonomik ve sosyal değerler 
üretebilme, üçüncü olarak ise hayal edip problemleri çözme ve bunların karşılığında kar ve zararı üstlenebilme 
(Özdevecioğlu ve Karaca, 2015: 19). 

Tablo 1. Girişimcilik Tanımları 

Yazar Tanım 

Jean Baptiste Say 
İktisadi kaynakları düşük üretkenlik alanından yüksek üretkenlik alanına 
geçirebilmektir. 

Joseph A. Schumpeter 
Değişimi memnuniyetle karşılayıp ekonominin içinde bulunduğu kaostan 
yararlanan ve değer yaratmak için değişimden faydalanan, fırsat arayıp değişim 
ajanlığı yapılmasıdır. 

Frank H. Knight 
Belirsizlik ortamı içerisinde, neyin, ne zaman ve nasıl üretileceğine ilişkin, üretken 
süreçte karar verici konumunda ve kar elde etme beklentisiyle bunun 
sorumluluğunun alınmasıdır. 

Timoty S. Hatten  
Fırsatların görülüp özellikle bu fırsatların avantaja dönüştürülmesi, risk 
üstlenilmesi. 

Albert Shapero 
Teşebbüs, insiyatif, bazı sosyal ve ekonomik mekanizmaların organzasyonu, iflas 
riskinin göze alınması. 

Robert Hisrich 
Finansal, sosyal ve psikolojik risklerle birlikte parasal ve kişisel tatmin, bu 
amaçlarla gerekli zaman ve çabanın harcanması, değer yaratılması. 

Mehmet Marangoz 
Risk ve sorumluluk üstlenilip, dinamik bir yapıya sahip olunması, yeniliklere açıklık, 
büyüme tutkusu sahipliği. 

Kaynak: Özdevecioğlu-Karaca, Mahmut-Mustafa, (2015), Girişimcilik Girişimci Kişilik Kavram Ve Uygulama, Eğitim Yayınevi, 
1. Baskı, Konya 

2.2. Girişimcilik Bilgisi 

Girişimcilik ile ilgili kavramlardan birisi olan girişimcilik bilgisi doğuştan kazanılan bir özellik değildir. Bu özellik 
eğitim kurumlarınca kişiye kazandırılan bir nitelik olmaktadır. Kişiye girişimcilik bilgisinin verilmesi ilköğretimde 
başlayıp eğitim hayatı devam ettiği sürece devam edilmelidir. Girişimcilik bilgisinin kazanılmasında sosyal 
çevrenin ve ailenin de önemli etkileri bulunmaktadır (Wang ve Wong, 2004). Girişimcilik bilgisinin edinilmesinde 
kişiye önemli ölçüde destek veren kuruluşlarda bulunmaktadır. Bu kuruluşlar devletin girişimciye destek 
programı neticesinde kurulmuş ve girişimci olmaya niyetli kişilere maddi ve manevi olarak tüm desteği vermeyi 
amaçlamışlardır. Girişimci adaylarına girişimci bilgisi verilmesi amacıyla birçok merkezde eğitimler ve seminerler 
düzenlenmektedir.  

Akademik olarak girişimcilik bilgisi ise; işletme ve üretim faktörlerinin farkındalığı, girişim girişimci ve girişimcilik 
özelliklerinin bilinmesi, girişimci olma şekilleri ve nedenlerinin yorumlanabilmesi, girişimcilik fonksiyonlarının 
açıklanması, girişimciliğin süreçlerinin irdelenmesi, girişimcilik ruhu ve stratejik anlamda girişimciliğin ortaya 
konabilmesidir (Karadal, 2016). 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

811 
 

2.3. Girişimcilik Eğitimi 

Tüm bireylerin yaratıcılık özelliği bulunmaktadır. Fakat yaratıcılığın gelişimi birtakım sebeplere bağlıdır. Bunları 
en önemli üçü şunlardır; zaman kullanımı, çaba harcamak, sıkı ve düzenli çalışma ortamı. İşte bu sebepler bize 
yaratıcılık kavramının zaman içinde öğrenilen bir kavram olduğunu açıklayarak girişimcilik kavramının da 
öğrenilebilir bir kavram olduğu belirtilmektedir. Girişimcilik eğitiminin temel amacı girişimcilik ve yaratıcılık 
kapasitesinin arttırılması hususunda bireylerin bilinçlendirilmesidir. Aynı zamanda girişimcilik eğitiminin kişiye 
katkıları arasında; fırsatları görebilme, fikir üretme, eleştirel düşünme ve işletme kuruluş-işleyiş aşamalarını 
yönetebilme yetkinliklerini kazandırmaktadır (Arpacı, 2015; 140-141). Girişimcilik eğitiminin amacı kişinin 
farkında olmadığı girişimcilik potansiyelini ortaya çıkartmaktır. Bir diğer amaç ise yine potansiyel ile alakalı olup 
bu potansiyeli doğru kullanma ve verimli çalışmalara çaba harcanması yönündedir. İşte bu sebeplerle 
üniversitelerin girişimcilik eğitimine önem vermesi beklenmektedir (Çetinkaya, Bozkurt ve Alparslan, 2013; 12-
13). 

2.4. Girişimcilik Kapasitesi 

Girişimcilik Kapasitesi kişinin girişimci olmak, iş kurmak ve sürdürmek için gereken özelliklerin kendinde ne 
kadar bulunduğunu, kendini iş kurmaya ne kadar hazır hissettiğini, bir işletme kurmak için gereken ayrıntıları ne 
kadar bildiğini, yeni bir iş kurma projesini nasıl kuracakları konusunda bilgi düzeyini içermektedir. Bunun 
yanında kişinin fırsatları görme, yaratıcılık, sorunların giderilmesi, liderlik, iletişim gibi yeteneklere ne kadar 
sahip olduğunu belirtmektedir (Linan, Rodrigez-Cohard ve Rueda-Cantuche, 2011). 

2.5. Sosyal Değerler 

Sosyal Değerler kişinin bir girişim gerekleştirmesini yakın arkadaşlar ve okula arkadaşlar olarak 
adlandırılabilecek olan yakın çevresinin onaylama düzeyini, bunun yanında toplumun girişimci ile ilgili 
tutumlarını, toplumun gözünde girişimcinin saygınlığını içermektedir (Linan, Rodrigez-Cohard ve Rueda-
Cantuche, 2011). 

2.6. Profesyonel Çekim 

Profesyonel Çekim girişimciliğin kişiye profesyonel olarak ne kadar cazip geldiği ile ilgilidir. Bunun yanında 
profesyonel çekimin kişinin uzun ve orta vadedeki profesyonel hedefleri, bir girişimci olmak ile ne kadar 
kesiştiğinin bir ölçüsü olduğu söylenebilir. Bunlar kişinin önündeki pek çok seçenek arasında girişimci olmayı 
cazip kılan kariyer konularıdır (Linan, Rodrigez-Cohard ve Rueda-Cantuche, 2011). 

2.7. Girişimcilik Niyeti 

Girişimciliğin en önemli adımı karar vermedir. Bu adım bize girişimcilik niyetinin ne kadar önemli bir kavram 
olduğunu göstermektedir. Bu kavram girişimci kişinin girişimcilik faaliyetinde bulunması ve bu faaliyetin süreç 
içerisinde başarılı veya başarısız sonuçların ihtimallerine yönelik tahminlerin yapılmasında önemli bir kavram 
olduğu belirtilmektedir (Çelik, İnce ve Bozyiğit, 2014: 114). Girişimcilik eğiliminin, ailenin finansal desteğinin 
kişinin farkında olması durumunda girişimcilik niyetinin olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Naktiyok ve 
Timuroğlu, 2009: 92). Kişinin girişimcilik ile ilgili niyetinin tespiti yapılarak bu tespitin geliştirilmesi pek çok 
faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında sosyo-demografik faktörler girişimcilik niyetinin fark edilip 
geliştirilmesinde dolaylı bir etkiye sahiptir (Çetinkaya ve Bozkurt, 2014: 32). 
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Tablo 2. Literatür Çalışmaları 

Yayın Araştırma Amacı Araştırma Sonucu 

Avşar (2007),   

Bu araştırmanın ilk amacı üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini 
belirlemek ikinci amacı farklı fakültelerde 
öğrenimini görmekte olan öğrencilerin farklı 
düzeylerde girişimcilik eğilimine sahip olup 
olmadıklarını belirlemek ve üçüncü olarak ta 
demografik özelliklerin girişimcilik eğilimlerini 
etkileyip etkilemediğini belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

4 farklı fakülteye uygulanan çalışmada 
girişimcilik eğitimi alan fakülte 
öğrencilerinin girişimci olma niyetleri 
yüksek, girişimcilik eğitimi almayan 
öğrencilerin ise girişimci olma niyetleri 
düşük görülmüştür. Demografik özellikler, 
cinsiyet ve gelir seviyeleri bakımından da 
öğrencilerin girişimci olma niyetlerinde 
farklılıklar saptanmıştır.  
 

Frank-Lueger-
Korunka (2007) 

Öğrencilerin kişilik özelliklerinin eğitimle 
desteklenerek girişimcilik niyetine etkisi 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Eğitimin girişimciliğe olumlu etkisi 
belirlenmiş olup kişinin girişimciliğe olan 
eğilimi, girişimci ruhun ortaya çıkışı, işe 
başlama süreci ve iş fikrinin iş başarısına 
dönüşmesinde pozitif anlamda etki ettiği 
saptanmıştır. 

Karabulut 
(2009) 

İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde işletme 
alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin 
yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik 
motivasyonu özelliklerinin bulunma düzeyini 
belirlemek ve bu özelliklerin ilgili öğrencilerin 
girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerini 
saptamak. 

Öğrencilerin birçoğunun girişimcilik eğitimi 
almalarına rağmen yeni kurulmuş bir işte 
çalışmadığı, kendi işini kurmadığı ve mezun 
olduktan sonra girişimci olmak istemediği 
saptanmıştır. 

Yılmaz ve 
Sünbül (2009) 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
düzeylerinde anlamlı farklılıklar olmadığı 
saptanmıştır. 

Kalkan (2011) 

Öğrencilerin kişisel tutumlarının, algılanan 
davranış kontrolünün ve demografik 
etkenlerden cinsiyetin, girişimcilik niyeti 
üzerindeki etki ölçülmeye çalışılmıştır 

Üç bağımsız değişken (kişisel tutum, 
algılanan davranış kontrolü, cinsiyet) 
girişimcilik niyetini pozitif yönde etkilediği 
saptanmıştır. 

Kılıç-Keklik-Çalış 
(2012) 

Potansiyel girişimciler olan üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik özellikleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin yenilik özellikleri 
ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır ve erkek öğrenciler kız öğrencilere 
göre daha yenilikçi bir yapıya sahiptirler. 
Öğrencilerin aylık gelirleri ile yenilik, 
kendine güven, risk alma, dışa açıklık, 
başarıya inanma özellikleri arasında anlamlı 
bir ilişki vardır ancak öğrencilerin aylık 
gelirleri ile fırsatçılık özelliği arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur 

Basım-Şeşen 
(2012) 

Demografik faktörlerin ve öğrencilerin kişilik 
özelliklerinin öğrencilerin girişimcilik 
niyetlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Öğrencilerin yaş, cinsiyet, önceki iş 
deneyimi ve ailenin aylık gelirinin 
öğrencilerin girişimcilik niyetlerini 
farklılaştırdığı; kontrol odağı ve öz yeterlilik 
özelliklerinin ise girişimcilik niyetlerini 
etkilediği görülmüştür. 

İrmiş-Barutçu 
(2012) 

İşletme Bölümü öğrencilerinin kendilerini 
girişimci bir kişilik olarak görmelerinde ve 
gelecekte kendi işlerini kurma isteklerinde 
etkili olan faktörler incelenmiştir. 

Girişimcilik ülkelerin ve bölgelerin 
gelişmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bu 
sebeple ailelerin ve özellikle üniversite 
eğitiminin, girişimciliğin teşvik edilmesinde 
ve geleceğin girişimcilerinin 
yetiştirilmesinde çok daha etkin olması 
gereklidir  
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Duran-Büer-
Eren 
Gümüştekin 
(2013) 

Bireysel yaklaşımın temelini oluşturan 
girişimcilik hislerine eğitimin katkısı teorik ve 
ampirik olarak incelenmiştir. 

Eğitimin, girişimcilik potansiyeli üzerine 
etkisi olmadığını göstermektedir 

Bozkurt-
Alparslan 
(2013) 

Amaç girişimci özelliklerinin ne olması 
gerektiği ve üniversitelerdeki girişimcilik 
eğitiminin nasıl olması gerektiğine yönelik 
hem girişimcilerin hem de öğrenci 
görüşlerinin belirlenmesidir. 

En önemli girişimci özellikleri sorulduğunda 
önem sırasına göre özgüven, dürüstlük, risk 
alma, yenilikçi düşünme ve sosyal olma 
olduğu belirlenmiştir. 

Bozkurt-Erdurur 
(2013) 

Girişimci kişilik özelliklerinin (başarma ihtiyacı 
duyma, kendine güven, yenilikçi olma, 
kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı) 
girişimcilik eğilimine etki edip etmediğini ve 
bu etkinin derecesini belirlemeye 
çalışılmıştır. 

Girişimci kişilik özelliklerinden kendine 
güven faktörü hariç diğer girişimci kişilik 
özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, girişimci 
kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin 
olduğu da saptanmıştır. 

Sezer (2013) 
Girişimcilik dersi alan öğrencilerin kariyer 
hedefleri ve girişimci olma niyetleri 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin (%35) 
okulu tamamladıktan sonra girişimci olmaya 
niyetlendikleri saptanmıştır. 

Karabey (2013) 

Çalışmada öğrencilerin girişimsel düşünceyi 
anlayıp düşünme tarzı ve risk tercihlerinin 
girişimsel öz yetkinlik ve girişimcilik niyeti 
ilişkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada birkaç sonuca ulaşılmıştır. 
Bunlar; girişimsel düşüncenin bireyleri 
girişimci olmaya yönelttiği söylenemez, bir 
diğer sonuç olarak riski üstlenmeyi seven 
öğrencilerin diğer öğrencilerden daha fazla 
girişimciliğe niyetli oldukları saptanmıştır. 

Çelik-İnce-
Bozyiğit (2014) 

Öğrencilerin girişimcilik niyetleri ile ailesel 
faktörler arasında ilişki olup olmadığı 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Girişimcilik niyeti ile girişimci kişiliğe sahip 
olma, ailede girişimci olması ve ailede 
verilen kararlara katılma derecesi arasında 
ilişki olduğu saptanmıştır. 

Güreşçi (2014) 
Girişimcilik eğitimini alanların girişimci olma 
niyetleri ölçülmeye çalışılmıştır.  

Üniversitede verilen mesleki eğitimin, 
öğrencilerin kısmen de olsa mesleki açıdan 
yönlendirdiğini söylemek yerinde bir 
değerlendirme olacaktır. Ancak mesleki 
eğilimlerine ülkenin genel ekonomik düzeyi, 
toplumsal gelişmeler ve diğer birçok kişisel 
faktörde etkili olabilmektedir. 

Mutlu (2014) 

Öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin 
KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimine 
katılmalarıyla girişimci olma niyetlerinde 
oluşan değişimler değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 

KOSGEB’in girişimciliği teşvik etme 
noktasındaki işlevini önemli derecede yerine 
getirdiğini saptanmıştır. 

3. Materyal ve Metod 

3.1. Araştırma Yöntemi 

Girişimcilik niyeti girişimcilik kavramı ile birlikte önemini arttıran bir kavram haline gelmiştir. Girişimcilik niyetini 
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Araştırma konusu üniversite öğrencilerinin girişimcilik ile ilgili niyetleri 
ve bu niyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve incelenmesidir. Dolayısı ile araştırmanın amacı üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik niyetine etki eden değişkenlerin belirlenmesidir. Bu faktrörlerden eğitim demografik 
özellikler, kişiliik özellikleri gibi faktörler yerli literatürde sıkça tartışılmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı, girişimcilik ile ilgili değişkenler olara da ifade edilebilecek olan girişimciliğe etki eden 
faktörlerden girişimcilik ile ilgili bilginin, girişimcilik eğitiminin, girişimcilik ile ilgili yakın çevrenin ve genel olarak 
toplumun sosyal değerlendirmelerinin,  girişim kurma ve sürdürme ile ilgili kişisel kapasitenin ve yeteneklerin, 
girişimciliğin profesyonel olarak çekiciliğinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. 
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Girişimcilik niyetinin ve diğer değişkenlerin skorlarını belirlenmesi ve böylelikle her değişken için durumun 
analiz edilmesi araştırmanın bir diğer amacıdır. Değişkenlerin demografik özellikler ve çalışma tecrübesine sahip 
olup olmama durumu gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi araştırmanın bir diğer 
amacıdır. Bu amaçlara göre aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Girişimcilik ile ilgili değişkenlerin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi vardır 

H2: Farklı yaş gruplarının girişimcilik ile ilgili faktörleri algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
vardır. 

H3: Cinsiyete göre farklı gruplarda yer alan cevaplayıcıların girişimcilik ile ilgili faktörleri algılamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Çalışma tecrübesine sahip olan ve sahip olmayan gruplarda yer alan cevaplayıcıların girişimcilik ile ilgili 
faktörleri algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçek 

Araştırmada anket yöntemi ile veri toplanmıştır. 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde Trakya Üniversitesinde lisans ve 
lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrencilere anket uygulanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme 
kullanılmıştır. Toplam 220 öğrenci ile anket çalışması yapılmış ve anketlerin 209 tanesi kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan anket formu üç farklı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm eğitim ve çalışma tecrübesini 
içeren maddeleri içermektedir. Anket formunun ikinci bölümünde girişimcilik ile ilgili değişkenler ile ilgili ölçek 
yer almaktadır.  Anket formunda (1: en az katılma durumunu, 7: en çok katılma durumunu belirtecek şekilde) 
Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Üçüncü bölüm ise demografik verilerden oluşmaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünde bulunan ölçekte, girişimcilik bilgisi, girişimcilik ile ilgili profesyonel çekim, 
sosyal değerler, girişimcilik kapasitesi, girişimcilik niyeti, girişimcilik amaçları ve girişimcilik eğitimi değişkenleri 
yer almaktadır. Bu ölçek Linan vd.’ne (2011) ait çalışmadan uyarlanmıştır. Girişimcilik Bilgisi boyutunun içinde 
aile ve arkadaşlar olarak tanımlanabilecek olan Yakın Çevre ile İlgili Girişimcilik Bilgisi alt boyutu (madde 1-2), 
Girişimcilik ile ilgili destek veren İŞKUR, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ile ilgili bilgileri içeren Kurumlar ile İlgili Bilgi 
Düzeyi alt boyutu (madde 3,4,5,6,7,8) ve girişimcilik ile ilgili Destek Ölçütler ile İlgili Bilgi Düzeyi (9,10,11,12,13) 
alt boyutu yer almaktadır. Profesyonel Çekim boyutu girişimciliğin profesyonel olarak ne denli cazip olduğu ile 
ilgili maddeleri içermektedir (14,15,16,17,18). Sosyal Değerler boyutu,  kişinin bir girişim gerekleştirmesini yakın 
arkadaşlar ve okula arkadaşlar olarak adlandırılabilecek olan kişinin Yakın Çevresinin Onaylama düzeyi alt 
boyutunu (19,20,21) ve toplumun bir girişimi onaylama düzeyi ve toplumun risk ve fırsat algısı ile ilgili 
maddeleri (22,23,24,25,26) içeren Toplumun Girişimi Onaylama alt boyutunu içermektedir. Girişimcilik 
Kapasitesi boyutu kişinin girişimci olmak, iş kurmak ve sürdürmek için gereken özelliklerin kendinde ne kadar 
bulunduğunu ölçen İş Kurma ve Sürdürme alt boyutunu (27,28,29,30,31,32) ve girişimci olmak için gereken 
yeteneklerin kendisinde ne kadar bulunduğunu ölçen Girişimcilik Yeteneği alt boyutunu içermektedir 
(33,34,35,36,37,38). Alt boyutları olmayan Girişimcilik Niyeti girişim yapma eğilimi ile ilgili maddeleri içerirken 
(39,40,41,42,43,44), Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda ise girişimcilik ile ilgili verilecek eğitimlerin ne 
ölçüde faydalı olacağı ile ilgili algıları içermektedir (45,46,47,48,49).    

4. Bulgular ve Tartışma 

Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3.’deki gibidir. 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 

Yaş Frekans Frekans % 

20-22 106 51% 

23-25 90 43% 

26 + 13 6% 

Toplam 209 100% 

Cinsiyet Frekans Frekans % 

Kadın 110 53% 

Erkek 99 47% 

Toplam 209 100% 
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Eğitim Frekans Frekans % 

4.sınıf ve üstü 190 91% 

Yüksek Lisans 19 9% 

Toplam 209 100% 

Çalışma Deneyimi Frekans Frekans % 

Var 129 62% 

Yok 80 38% 

Toplam 209 100% 

 

Katılımcıların, girişimcilik değişkenlerine  yönelik değerlendirmelerini ortaya koymak için kullanılan, on adet 
değişkenden oluşan ölçeğin içsel tutarlılığını (güvenilirliğini) belirlemek üzere, Cronbach Alpha Güvenilirlik 
Analizi’nden yararlanılmıştır. Güvenilirlik analizi sonucunda alfa katsayısı 0,928 olarak bulunmuştur. Elde edilen 
0,928’lik alfa değeri ölçeğin güvenilirliğinin çok yüksek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006). Buradan 
hareketle kullanılan ölçeğin içsel tutarlılığının yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Katılımcıların değerlendirmelerinin hangi boyutlar altında toplanacağını belirlemek ve bu boyutların, literatürde 
ifade edilen boyutlarla uygunluk gösterip, göstermeyeceğini ortaya koymak adına açıklayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizinde Varimax Rotasyonu uygulanmıştır. Faktör Analizinin ön koşulları 
incelenerek, KMO değerinin 0,828 olduğu gözlenmiştir ve bu değerin istenen 0,50 değerinin çok üzerinde 
olduğu görülmektedir Ayrıca Barlett test değeri anlamlı olarak bulunmuştur (p= ,000). Buradan hareketle eldeki 
verinin, faktör analizi uygulanmasına elverişli olduğu söylenebilir (Hair, Black, Babin ve Anderson,1998).  

Toplamda 49 madde ile gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo 4’de olduğu gibidir. 
Faktör analizi sonucunda, katılımcıların girişimcilik ile ilgili tutumlarının onbir faktör altında toplandığı ve bu 
faktörlerin %72,74’ünü açıkladığı görülmektedir. Bu değer tanımlayıcı araştırmalarda istenen %60’lık değerin 
üzerindedir. 

Tablo 4.’ün son satırında ayrıca her bir faktörün açıkladığı varyans ve her bir faktörün Cronbach Alpha 
güvenilirlik değeri yer almaktadır. Çalışılan örnek büyüklüğü için 0,4’ün altındaki faktör yükleri istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığından bu yükler tabloda belirtilmemiştir (Hair vd., 1998). 

Tablo 4.’ de görüldüğü üzere ölçekteki boyutlar ile Faktör Analizinde elde edilen faktörler uyumluluk 
göstermektedir. Faktör Analizinde örnek büyüklüğünün madde sayısının en az beş katı kadar olması 
önerilmektedir (Hair vd., 1998). Araştırmada 49 madde için gereken 245 adet cevaplayıcıya ulaşılmamasına 
rağmen ölçek boyutlarının faktör analizinde elde edilen faktörler ile bir alt boyutun (Toplumun Girişimi 
Onaylaması) iki faktöre ayrılması dışında birebir uyumlu olması ölçeğin geçerliliği açısından kayda değerdir.  

Girişimcilik Bilgisi boyutunun içinde aile ve arkadaşlar olarak tanımlanabilecek olan Yakın Çevre ile İlgili 
Girişimcilik Bilgisi (F10), Kurumlar ile İlgili Bilgi Düzeyi (Faktör 7) ve girişimcilik ile ilgili Destek Ölçütler ile İlgili 
Bilgi Düzeyi (Faktör 2) alt boyutları ayrı faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Profesyonel Çekim boyutunun tüm 
maddeleri bir faktör olarak ortaya çıkmıştır (Faktör 5).  

Sosyal Değerler boyutunun Yakın Çevrenin Onaylaması alt boyutundaki maddeler tek faktör olarak ortaya 
çıkmıştır (Faktör 8). Toplumun Girişimi Onaylama alt boyutundaki maddeler iki faktöre bölünmüş ve bu 
faktörler toplum Toplumun Girişimi Onaylaması (Faktör 9) ve Toplumun Risk Fırsat Algısı (Faktör 11) olarak 
adlandırılmıştır. Girişimcilik Kapasitesi boyutunun İş Kurma ve Sürdürme alt boyutu (Faktör 4) ve Girişimcilik 
Yeteneği alt boyutu (Faktör 6) faktörlerde birebir olarak ortaya çıkmıştır. Altboyutları olmayan Girişimcilik Niyeti 
boyutundaki maddeler birebir olarak tek faktörde ortaya çıkmıştır (Faktör 1). Benzer şekilde Girişimcilik 
Eğitiminden Beklenen Fayda boyutundaki maddeler de birebir olarak tek faktörde ortaya çıkmıştır (Faktör 3).    
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Tablo 4. Açıklayıcı Faktör Analizi 
    Faktörler 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Girişimilik bilgisi yakın çevre 1                   ,545   

2 Girişimilik bilgisi yakın çevre 2                   ,567   

3 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 1             ,544         

4 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 2             ,565         

5 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 3             ,817         

6 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 4             ,767         

7 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 5   ,505         ,533         

8 Girişimcilik Bilgisi Kurumlar 6   ,511         ,575         

9 Girşimcilk bilgisi destek ölçütler 1   ,712                   

10 Girşimcilk bilgisi destek ölçütler 2   ,800                   

11 Girşimcilk bilgisi destek ölçütler 3   ,781                   

12 Girşimcilk bilgisi destek ölçütler 4   ,767                   

13 Girşimcilk bilgisi destek ölçütler 5   ,823                   

14 Profesyonel Çekim 1         ,827             

15 Profesyonel Çekim 2         ,882             

16 Profesyonel Çekim 3         ,839             

17 Profesyonel Çekim 4         ,858             

18 Profesyonel Çekim 5         ,739             

19 Girişimi Onaylama Yakın Çevre 1               ,660       

20 Girişimi Onaylama Yakın Çevre 2               ,751       

21 Girişimi Onaylama Yakın Çevre 3               ,821       

22 Girişimi Onaylama Toplum 1                 ,690     

23 Girişimi Onaylama Toplum 2                 ,725     

24 Girişimi Onaylama Toplum 3                 ,663     

25 Girişimi Onaylama Toplum 4                     ,714 

26 Girişimi Onaylama Toplum 5                     ,652 

27 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 1       ,695               

28 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 2 ,433     ,689               

29 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 3       ,739               

30 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 4       ,779               

31 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 5       ,713               

32 İş kurma ve Sürdürme Kapasitesi 6       ,690               

33 Girişimcilik Yeteneği 1           ,613           

34 Girişimcilik Yeteneği 2           ,621           

35 Girişimcilik Yeteneği 3           ,819           

36 Girişimcilik Yeteneği 4           ,759           

37 Girişimcilik Yeteneği 5           ,740           

38 Girişimcilik Yeteneği 6           ,725           

39 Girişimcilik Niyeti 1 ,716                     

40 Girişimcilik Niyeti 2 ,788                     

41 Girişimcilik Niyeti 3 ,810                     

42 Girişimcilik Niyeti 4 ,876                     

43 Girişimcilik Niyeti 5 ,867                     

44 Girişimcilik Niyeti 6 ,836                     

45 Girişimcilik Eğitimi 1     ,836                 

46 Girişimcilik Eğitimi 2     ,861                 

47 Girişimcilik Eğitimi 3     ,871                 

48 Girişimcilik Eğitimi 4     ,769                 

49 Girişimcilik Eğitimi 5     ,776                 

  Faktörün Açıkladığı Varyans (%) 10,3 9,2 8,0 8,0 7,9 7,7 6,2 4,5 4,4 3,3 3,1 

  Faktör  Güvenilirliği (Cronbach α) 0,94 0,92 ,926 0,91 0,90 0,89 0,86 0,79 0,67 0,62 0,52 

 
Faktör analizi sonrası yapılacak diğer analizler için faktör skorları veya aynı faktör altındaki maddelerin aritmetik 
ortalamaları yeni değişkenler olarak kullanılabilir (Hair vd., 1998). Aynı faktör altındaki maddelerin aritmetik 
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ortalaması alınarak yeni değişkenler olan faktörleri temsil eden değerler oluşturulmuştur. Faktörlere ait 
tanımlayıcı istatistikler ortalama değerleri büyükten küçüğe sıralanmış şekilde Tablo 5.’te görülmektedir. 

Tablo 5. Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Faktör N Ortalama Std. Sapma 

F8.  Yakın Çevrenin Girişim Onaylaması 209 5,84 1,15 

F6. Girişimcilik Yeteneği 209 5,24 1,09 

F3. Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda  209 5,18 1,39 

F10. Yakın Çevre ile İlgili Girişimcilik Bilgisi 166 4,76 1,18 

F5. Profesyonel Çekim 209 4,65 1,66 

F11.Toplumun Fırsat Risk Algısı 209 4,41 1,56 

F1.Girişimcilik Niyeti 209 4,02 1,71 

F9. Toplumun Girişimi Onaylaması 209 3,84 1,42 

F4. İş Kurma ve Sürdürme Kapasitesi 209 3,77 1,44 

F7. Kurumlar ile İlgili Girişimcilik Bilgisi 209 3,47 1,26 

F2. Destek Ölçütler ile ilgili Girişimcilik Bilgisi 209 3,43 1,39 

 
Tablo 5’te görüldüğü üzere en yüksek skorlu faktör 5,84 değeri ile F8. Yakın Çevrenin Onaylaması olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu durum kişinin yakın çevreleri olarak adlandırılan aileleri ve arkadaşlarının kişinin girişim 
teşebbüsünü yüksek düzeyde onayladığı anlamına gelmektedir. Bir sonraki en yüksek skor ise Girişimcilik 
Kapasitesi boyutunun alt boyutu olan F6. Girişimcilik Yeteneği faktörüne aittir. Bu durum cevaplayıcıların 
kendilerini fırsatları görme, yaratıcılık, sorun çözme liderlik gibi Girişimcilik Yeteneği olarak ifade edilen 
konularda yetenekli olarak gördüklerini göstermektedir. Girişimcilik Kapasitesi boyutunun bir diğer alt boyutu 
olan F4. İş Kurma ve Sürdürme faktörü ise çok daha düşük skorlar almıştır. Bu iki faktör arasında farklılığı 
kişilerin kendilerini pek çok konuda yetenekli görmelerine ama işletme kurma ve işletmeyi sürdürme 
konusunda o kadar yetenekli görmediğinden kaynaklanabilir. Bir başka dikkate değer konu ise orta noktanın 
hemen altında kalan Kurumlar ile İlgili Bilgi Düzeyi (Faktör 7) ve Destek Ölçütler ile İlgili Bilgi Düzeyi (Faktör 2) 
faktörleridir. Girişimcilik niyetinin oluşması için ilgili bilgi düzeyinin de yüksek olması beklenmektedir fakat 
Tablo 5.’te görüldüğü üzere bu iki bilgi düzeyi de orta noktanın altında ve en sondadır. Bu durumun her iki konu 
ile ilgili eğitim eksikliğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda faktörünün 
üçüncü en büyük skora sahip olması da cevaplayıcıların bu iki konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanıyor 
olabilir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda Girişimcilik ile ilgili faktörlerin Girişimcilik Niyeti üzerinde etkisi olup olmadığı 
çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. 

H1: Girişimcilik ile ilgili değişkenlerin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Çoklu Regresyon Analizi sonuçlarına göre Çoklu Korelasyon Katsayısı (R)  değeri 0,656’dır. Bu değer, girişimcilik 
faktörleri ile girişimcilik niyeti arasında orta derecede bir ilişki olduğunu göstermektedir. Belirlilik katsayısı olan 
R2 değeri 0,43’tür ve bağımlı değişken olan girişimcilik niyeti değişkenindeki değişimin %43’ünün bağımsız 
değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir. Çoklu Regresyon modelinin anlamlılık düzeyi p=0,000 
olarak bulunmuştur ve kurulan modelin (girişimcilik faktörleri girişimcilik niyetini etkilemektedir) anlamlı 
olduğunu göstermektedir. Analiz ile ilgili diğer sonuçlar Tablo 6.’da görülmektedir. 

Tablo 6. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları  

  
Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Anlamlılık 

  

  B 
Std. 
Hata 

Beta   

Sabit -,415 ,851   -,487 ,627   
F2. Destek Ölçütler ile ilgili Girişimcilik Bilgisi -,110 ,107 -,090 -1,029 ,305   
F3. Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda ,260 ,088 ,205 2,970 ,003 * 
F4. İş Kurma ve Sürdürme Kapasitesi ,555 ,091 ,459 6,130 ,000 * 
F5. Profesyonel Çekim ,140 ,068 ,138 2,078 ,039 * 
F6. Girişimcilik Yeteneği ,074 ,133 ,043 ,558 ,578   
F7. Kurumlar ile İlgili Girişimcilik Bilgisi -,019 ,112 -,014 -,174 ,862   
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F8.  Yakın Çevrenin Girişim Onaylaması -,060 ,105 -,039 -,575 ,566   
F9. Toplumun Girişimi Onaylaması -,115 ,083 -,099 -1,392 ,166   
F10. Yakın Çevre ile İlgili Girişimcilik Bilgisi ,240 ,105 ,166 2,283 ,024 * 
F11.Toplumun Fırsat Risk Algısı ,050 ,076 ,046 ,655 ,513   

 
Tablo 6 incelendiğinde girişimcilik niyetini anlamlı derecede etkileyen faktörlerin  F4. İş Kurma ve Sürdürme 
Kapasitesi, F5. Profesyonel Çekim, F10. Yakın Çevre ile İlgili Girişimcilik Bilgisi, F3. Girişimcilik Eğitiminden 
Beklenen Fayda olduğu görülmektedir. Girişimcilik Niyeti üzerinde etkili olan bu dört değişkenin de Girişimcilik 
Niyeti ile arasındaki ilişki pozitif yönlüdür, dolayısı ile bu değişkenlerdeki artış düzeyi girişimcilik niyetini de 
arttıracaktır. Girişimcilik niyetini en fazla arttıracak bağımsız değişkenin F4. İş Kurma ve Sürdürme Kapasitesi 
olduğu söylenebilir. Bu kapasitenin arttırılması için iş kurma projelerinin nasıl hazırlandığı, iş kurma ile ilgili 
süreçlerin neler olduğu ile ilgili bilgilerin farklı kanallardan verilecek eğitimlerle sağlanması gerekmektedir. 

Araştırmanın diğer amaçları doğrultusunda Girişimcilik ile ilgili Faktörlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı analiz edilmiştir.  

H2: Farklı yaş gruplarının girişimcilik ile ilgili faktörleri algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
vardır. 

H2 Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Farklı yaş gruplarının faktörleri algılamaları arasında F2. Destek 
Ölçütler ile İlgili Girişimcilik Bilgisi faktörünün algılanması arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenirken, diğer 
faktörlerin algılanmasında yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0,046). H0 
reddedilmiştir. 

H3: Cinsiyete göre farklı gruplarda yer alan cevaplayıcıların girişimcilik ile ilgili faktörleri algılamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H3 Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyete göre farklı gruplarda yer alan cevaplayıcıların faktörleri 
algılamaları arasında F1.Girişimcilik Niyeti, F2. Destek Ölçütler ile İlgili Girişimcilik Bilgisi ve F4. İş Kurma ve 
Sürdürme Kapasitesi ile ilgili anlamlı bir farklılık gözlemlenirken, diğer faktörlerin algılanmasında yaş grupları 
arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0,046). H0 reddedilmiştir. Anlamlı farklılık gözlenen her üç 
faktör için de erkeklerin ortalama skorları kadınlardan yüksektir.  

H4: Çalışma tecrübesine sahip olan ve sahip olmayan gruplarda yer alan cevaplayıcıların girişimcilik ile ilgili 
faktörleri algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H4 Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Çalışma tecrübesine göre farklı gruplarda yer alan cevaplayıcıların 
faktörleri algılamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. H0 kabul edilmiştir. Bununla birlikte 
çalışma tecrübesi olanların skorları çalışma tecrübesi olmayanlara göre daha yüksektir.  

5. Sonuç 

Mevcut çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetine etki eden değişkenlerin 
belirlenmesidir. Bu değişkenlerin aldıkları skorların belirlenmesi ve bu değişkenlerin demografik özelliklere göre 
farklılaşıp farklılaşmadıklarının belirlenmesidir. Öncelikle çalışmanın veri toplama aşamasında kullanılan 
örnekleme yöntemi kolayda örnekleme olduğu için çalışmanın sonuçlarının genellenemeyeceğini belirtmek 
gerekmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre ele alınan ölçek güvenilirlik ve geçerlilik açısından uygundur.  

Faktör analizi sonrası en yüksek skorlu faktör F8. Yakın Çevrenin Onaylaması olarak ortaya çıkmıştır. Bir sonraki 
en yüksek skor ise Girişimcilik Kapasitesi boyutunun alt boyutu olan F6. Girişimcilik Yeteneği faktörüne aittir. 
Girişimcilik Kapasitesi boyutunun bir diğer alt boyutu olan F4. İş Kurma ve Sürdürme faktörü ise çok daha düşük 
skorlar almıştır. Bu iki faktör arasında farklılığı kişilerin kendilerini pek çok konuda yetenekli görmelerine ama 
işletme kurma ve işletmeyi sürdürme konusunda o kadar yetenekli görmediğinden kaynaklanabilir. Bir başka 
dikkate değer konu ise orta noktanın hemen altında kalan Kurumlar ile İlgili Bilgi Düzeyi (Faktör 7) ve Destek 
Ölçütler ile İlgili Bilgi Düzeyi (Faktör 2) faktörleridir. Bu durumun her iki konu ile ilgili eğitim eksikliğinden 
kaynaklandığı düşünülebilir. Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda faktörünün üçüncü en büyük skora sahip 
olması da cevaplayıcıların bu iki konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Çoklu Regresyon Analizi sonuçlarına göre F4. İş Kurma ve Sürdürme Kapasitesi, F5. Profesyonel Çekim, F10. 
Yakın Çevre ile İlgili Girişimcilik Bilgisi, F3. Girişimcilik Eğitiminden Beklenen Fayda girişimcilik niyetini anlamlı 
derecede etkilemektedir ve girişimcilik niyeti ile pozitif yönlü ilişki içindedir. Girişimcilik niyetini en fazla 
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arttıracak bağımsız değişkenin F4. İş Kurma ve Sürdürme Kapasitesi olduğu söylenebilir. Bu kapasitenin 
arttırılması için iş kurma projelerinin nasıl hazırlandığı, iş kurma ile ilgili süreçlerin neler olduğu ile ilgili bilgilerin 
farklı kanallardan verilecek eğitimlerle sağlanması gerekmektedir. 
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Özet: Günümüz pazar koşullarında tüketicilerin hangi ürün ve hizmeti ne miktarda, nereden, nasıl ve ne zaman satın 
alacağına karar vermesi gerçekten zordur. Üretim noktalarının ve rekabetin artması ile tüketicilerin karar verme süreçleri de 
o oranda artmıştır. Ancak her tüketici zor ya da kolayda olsa bir karar sürecinden geçerek ihtiyacı olan ürün ve hizmeti satın 
alır. Satın alma karar sürecindeki en önemli şey hedef pazardaki farklı tüketici tiplerinin çok iyi belirlenmesidir. İşletmelerin 
ürün ve hizmetlerini üretirken farklı demografik özellikler gösteren bu tüketicilere göre pazarlama faaliyetlerini belirlemeleri 
gereklidir. Mevcut tüketicilerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin satın alma karar süreci ve bu 
süreçte aldıkları kararları etkileyen tüketici davranışlarının bilinmesi ise bizim çalışmamızın ana amacını oluşturmuştur. Bu 
çalışmanın birinci bölümü, tüketicilerin satın alma karar süreci ve bu süreçteki yaşam tarzlarının ne kadar etkili olduğu ile 
ilgilidir. Çalışmanın İkinci bölümü ise,21 yy’da çok önemli bir yere sahip olan ve sıkça kullanılan yaşam değeri ve tarzı ölçme 
yöntemi olan VALS modelinin oluşturduğu araştırma bölümü yer almaktadır. Araştırma bölümünde Kocaeli Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin yaşam değerleri ve tarzlarını analiz için rassal olarak seçilen 250 öğrenci ile Vals 
Modelindeki ölçeklerden hazırlanan anket soruları ile yüz yüze yöntem ile yapılmıştır. Kantitatif araştırmamamızı SPSS 
istatistik programında frekans analizi, faktör analizi, güvenirlilik testleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda, Kocaeli 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin yaşam değerleri ve tarzlarını yorumlanarak nasıl bir satın alma karar süreçleri 
hakkında bir yorum elde edilmiştir. Yaşam tarzı grupları tespit edilerek, bu tarzların günümüzdeki satın alma karar 
sürecindeki rolü incelenerek işletmelere ve akademik diğer çalışmalara öncülük etmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, Satın Alma Karar süreci, Yaşam değeri ve tarzı (VALS) Modeli  

 

Abstract:It is important that the knowledge of the consumer behaviors affecting the decision making processes of the 
university students, which are the majority of today's consumers, and the decisions they make in this process, will provide 
great convenience in reaching the marketing targets of today's companies.It is a great advantage for companies to know 
these things well and to determine the life style of the goods and services they are going to market. In the first part of this 
study, it is mentioned how consumers' life styles are influential in procurement decision process.  
The second part of the study is the research section of the VALS model, which has a very important place in the 21st 
century and is a frequently used method of measuring life style and style. In the research section, Kocaeli University 
Maritime Faculty was conducted face to face with 250 randomly selected students to analyze life values and styles of 
students and questionnaires prepared from scales in Vals Model. Our quantitative research was tested by frequency 
analysis, factor analysis and reliability tests in SPSS statistical program. As a result of the analyzes, Kocaeli University 
Maritime Faculty interpreted the life values and styles of the students and got a comment on how to make a buying 
decision. Lifestyle groups were identified and their role in today's procurement decision process was examined and it was 
aimed to pioneer businesses and other academic work. 

Keywords: Consumer behavior, Purchasing Decision process, VALS Lifestyle 

1. Giriş 

Tüketici davranışı, bireylerin ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri satın alma, fayda sağlama,seçme ve bunlarla ilgili 
aktiviteleri olarak belirtilebilinir.Günümüzde tüketicilerin davranışlarını ve seçimlerini sezinlemek ve bu 
doğrultuda pazarlama planları hazırlamak ticari işletmeler için kolay olmayan ve riski yüksek bir çabadır.Ticari 
faaliyette ve hizmet alanında çalışmada bulunan işletmeler günümüzde globalleşmenin de etkisi ile daha çeşitli 
ve istekleri farklı bir insan topluluğu ile yüz yüze kalmaktadır.Bu durum, işletmelerin tüketiciler üzerinde satın 
alma davranışlarının çok daha iyi analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır dolayısıyla müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak modern pazarlama anlayışının 
gerekliğini işletmelerde zorunlu kılmaktadır. 
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2. Literatür 

2.1. Satın Alma Karar Süreci 

‘Pazarlamacılar, hedef pazarı tespit edebilmek, daha iyi pazarlama stratejileri geliştirebilmek, pazarın geleceğini 
değerlendirebilmek ve pazarlama karmasına ilişkin kararları doğru alabilmek için tüketicilerin ihtiyaçlarını, 
isteklerini ve davranışlarını bilmek zorundadırlar’(İslamoğlu, 1999:108). ‘Bunları bilmek için ise, öncelikle 
tüketicilerin paralarını harcayıp harcamadıkları, paralarını harcıyorlarsa ne satın aldıkları, satın aldıkları mal ve 
hizmeti niçin satın aldıkları, nasıl satın aldıkları, ne zaman satın aldıkları ve ne kadar sıklıkta satın aldıklarının 
bilinmesi gerekir’ (Hoyer ve Maclnnis, 1997:6). ‘Bu soruların cevapları ancak tüketici davranışlarının incelenmesi 
sonucu bilinebilir. Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için, ürün ve 
hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri içeren bir 
süreç olarak tanımlanabilir’ (Solomon, 1996:7). ‘Esasen tüketici davranışı satın alma öncesi, satın alma anı ve 
sonrası olmak üzere üç safhalı bir süreci kapsar. Özellikle pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma 
ve uygun pazarlama karmasının geliştirilmesi ile ilgili stratejik kararlar bu süreç esas alınarak verilir. Satın alma 
karar süreci denilen bu süreç şu beş aşamadan oluşur: İhtiyacın ortaya çıkması, alternatiflerin belirlenmesi, 
alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası davranıştır’.(Erciş 2007,2) 

 ‘Tüketici satın alma karar süreci büyük çoğunlukla giderilmesi gereken bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar’ 
(Hoyer ve Maclnnis, 1997:190). ‘Tüketicinin ihtiyacı mevcut durumu ile arzu edilen durum arasında fark 
oluşmasıyla ortaya çıkar Diğer taraftan arzu edilen durum ile mevcut durum arasında farklılık olmazsa ihtiyaç 
ortaya çıkmaz diğer bir değişle satın alma karar süreci başlamaz’ (Blackwell ve diğerleri, 2001:72). ‘Satın alma 
karar sürecinin ikinci aşaması, ürün ve marka alternatiflerinin belirlenmesidir. Tüketici, ihtiyacı oluştuktan sonra 
alternatifleri belirlemek için harekete geçer veya geçmez. Şayet ihtiyacın yarattığı baskı çok şiddetli ve 
tüketicinin bu ihtiyacını karşılamak için yeterli zamanı ve parası varsa alternatifleri belirlemeye başlar’ (Shao, 
2002:43). ‘Satın alma karar sürecinin en zor aşaması alternatiflerin değerlendirilmesidir. Çünkü pazarda binlerce 
farklı marka, aynı markanın birçok çeşidi ve tüketicinin dikkatini çekmek için hazırlanmış reklamın mevcut 
olması alternatiflerin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır ‘(Solomon, 1996:279). ‘Tüketici bu aşamalardan 
geçerek seçenekleri değerlendirip kendine göre uygun gördüğü üründen farklı bir ürün de satın alabilir. Farklı 
ürün satın almanın nedenlerini, diğer tüketicilerin tutumları ve beklenmeyen durumsal faktörler olarak 
sıralayabiliriz’ (Hoyer ve Maclnnis, 1997:245). Karar sürecinin son aşaması satın alma sonrası davranışlardır.  

2.2. Yasam Tarzı 

 ‘Yaşam tarzı genel bir ifade ile “Biri nasıl yaşar?” sorusuna verilen cevaptır. İnsanların neler yaptıklarını, niçin 
yaptıklarını ve bunu yapmanın kendileri ve başkaları için ne anlama geldiğini anlatmaya yardımcı olur’ (Chaney, 
1999:14; Mowen, 1993:236; Blackwell ve diğerleri, 2001:253). ‘Yaşam tarzı, değerleri ve zevkleri ortak olan 
tüketicilerin benzer tüketim modeli göstermesi sonucu ortaya çıkar’ (Solomon, 1996:658; Chaney, 1999:14; 
İslamoğlu, 2003:148). ‘Yaşam tarzı fikri ilk olarak MaxWebertarafından ortaya atılmıştır. Weber 
araştırmalarında bu kavramı, sosyal gruplar arasındaki farklılıklar ve statü olarak tanımlamıştır’ (Kesiç ve Rajh, 
2003:162). Yaşam tarzı araştırmalarında kullanılan ölçme yöntemleri beş tanedir. Bunlar: Faaliyetler, İlgi Alanları 
ve Fikirler (Activities, InterestsandOpinionsAIO), Rokeach Değerler Sistemi (Rokeach Value Survey-RVS), 
Değerler Listesi (List of Value-LOV), Değerler ve Yaşam Tarzları (Value andLifestyles -VALS ) ve Değerler ve 
Yaşam Tarzları 2 (VALS2)’ dir.  

En çok bilinen ve çok kullanılan yaşam tarzı ölçme yöntemi değerler ve yaşam tarzları (VALS)’dır. VALS 1980 
yılında, Stanford Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Mitchell ve Spengler tarafından geliştirilmiştir. VALS 
araştırması için, tüketicilerin demografik özelliklerinden, faaliyetlerinden, finansal durumlarından ve ürün 
tüketim tarzlarından oluşan 800 soruluk anket formu hazırlanmıştır. Bu anket, 18 yaşından büyük, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yaşayan 1600 kişiye uygulanmış ve böylelikle VALS yaşam tarzı yönteminin temeli 
oluşturulmuştur (Lin, 2003:14). 1980’lerin sonuna doğru VALS günün şartlarına uymadığı ve tüketici 
davranışlarını tahmin etmede yetersiz kaldığı gerekçeleriyle eleştirilmeye başlanmıştır (Hoyer ve Maclnnis, 
1997:433). Bu eleştirilerin sonucu olarak Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından tüketici davranışlarını daha iyi 
tahmin etmek için VALS2 geliştirilmiştir (Piirto, 1991:6). VALS2 yönteminin hazırlık aşamasında tüketici 
davranışlarını tahmin etmek amacıyla toplam 400 soru hazırlanmıştır. Bu soruların birinci bölümü pazar 
bölümleme amacıyla, ikinci bölümü ise satın alma ve medya kullanımını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır (Lin, 
2003:18). Geliştirilen bu ölçek sayesinde8 yaşam tarzı grubu belirlenmiştir. VALS2 yaşam tarzı grupları iki faktör 
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temel alınarak hazırlanmıştır. Bu faktörler, tüketicinin kaynakları ve kişisel yönelimidir (Hoyer ve Maclnnis, 
1997:434). Kaynaklar; gelir, eğitim, kendine güven, sağlık, satın alma isteği, zekâ ve sahip olunan enerji 
seviyesini içermektedir (Witchel, 2002:271). Kişisel yönelimi ise, prensip, statü ve faaliyet uyumu olmak üzere 
üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi nail olanlar ve inananlar yaşam tarzı gruplarını içeren ve satın alma 
kararlarını kendi bilgi ve tecrübelerine güvenerek alan prensip uyumlulardır. İkinci bölüm başarılılar ve gayret 
edenlerden oluşan ve kararlarını verirlerken diğer bireyleri referans ve örnek alan statü uyumlulardır. Üçüncüsü 
tecrübeliler ve yapıcılar gruplarından oluşan faaliyet uyumlu bölümdür. Tüketicilerin kaynaklarının seviyesi ve 
kişisel yönelimine göre belirlenen yaşam tarzı grupları şu şekildedir: 

(Kaynak: Http://www.slideshare.net/sonubehera921/vals-33122912) 

Gerçekleştirenler: Araştırmacı, başarılı, kültürlü, aktif ve liderlik özellikleri taşıyan bireylerin oluşturduğu 
gruptur. Yeni fikir ve teknolojiyi takip eden bu bireyler, bazen prensiplerine dayanarak, bazen de etki yaratma, 
değişiklik yapma isteğiyle kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Çok aktif tüketicilerdir ve üst sosyal sınıfın 
özelliklerini yansıtan ürün ve hizmetleri satın alırlar. Bu bireyler için imaj, güç ve statünün kanıtı olmaktan çok 
özgürlüklerini ve kişiliklerini ifade ettiği için önemlidir. Hayatlarında çok fazla çeşitlilik vardır. Sosyal olaylarla 
ilgilenirler ve değişime açıktırlar. Alışverişleri rafine olmuş zevklerini yansıtacak niteliktedir.  

Nail Olanlar: Bu grubun üyeleri, düzene, bilgiye ve sorumluluğa değer veren, olgun, halinden memnun, rahat ve 
sakin insanlardır. Çoğunluğu iyi eğitimli ve bir olay hakkında karar vermeden önce çok iyi araştırma yapan 
kişilerdir. Dünyadaki ve ülkelerindeki olaylara büyük ilgi duyarlar ve bilgilerini geliştirmek için her türlü fırsatı 
değerlendirirler. Toplumsal kurallara ve sosyal otoriteye saygı ile yaklaşırlar aynı zamanda yeni fikirlere de 
açıktırlar. Gelirleri birçok ürünü satın almalarına müsait olmasına rağmen tutucu ve mantıklı tüketicilerdir. Bu 
grup için satın alacakları ürünlerin dayanıklılığı, işlevi ve değeri önemlidir. 

Başarılılar: Hayatlarının kontrolünü ellerinde tutmayı seven, iş hayatlarına ve buradaki başarılarına önem veren 
bireylerdir. Sosyal hayatları, aileleri ve kariyerleri etrafında yapılanır. Geleneksel bir yaşam sürerler, politik 
görüşleri muhafazakârdır, otoriteye ve mevcut duruma saygılıdırlar. Risk almaktan, samimi ilişkiler kurmaktan 
ve kendilerini keşfetmekten çok uzmanlaşmaya, ileriyi görme becerisine ve temkinli olmaya önem verirler. 
İhtiyaç ve istekleri çok fazla olduğu için pazarda aktif tüketicilerdir. İmaj bu grup için önemlidir. Başarılarını 
kanıtlamak için isim yapmış, saygın ürün ve hizmetleri tercih ederler.  

 Tecrübeliler: Genç, dinamik, ara sıra düşüncesizce hareket eden asi tüketicilerdir. Yeniliği, sıra dışılığı ve 
heyecanı ararlar. Değişiklik ve heyecan arayışları gelip geçicidir. Çabuk heveslendikleri gibi bir o kadar da çabuk 
vazgeçebilirler. Faaliyetlerinin çoğunluğunu spor, açık hava eğlenceleri ve sosyal faaliyetler oluşturur. 
Gelirlerinin büyük kısmını giyim, hazır yiyecekler, müzik, filmler ve sinemaya harcayan hevesli tüketicilerdir. 

İnananlar: Alışıla gelmiş tutum ve davranışlara bağlı, geleneklerine önem veren muhafazakâr bireylerdir. Aile, 
din, toplum ve ulusal kurallara itaat ederler. Köklü dini inançlara sahiptirler. Faaliyetlerini aileleri, evleri ve üyesi 
oldukları toplumsal ve dini organizasyonlar oluşturur. Gelirleri ancak ihtiyaçlarını karşılayacak kadardır. 
Genellikle alışılmış, yerleşmiş ve yerli ürünleri tercih ederler. 

Yapıcılar: Pratik, kendi kendine yetebilen, geleneklerine bağlı ve aileye önem veren bireylerin oluşturduğu 
gruptur. Çocuk yetiştirme, araba tamir etme, sebze yetiştirme ve evlerindeki küçük onarımları yapma dışında 
çok az ilgi alanları vardır. Devlet otoritesine ve kurulu düzene saygı duymakla birlikte özel hayatları söz konusu 
olduğunda yaptırım uygulanmasından hoşlanmazlar. Politik yönden muhafazakârdırlar ve yeni fikirlere kuşkuyla 
yaklaşırlar. Lüks ürünler yerine pratik ve fonksiyonel olan ürünleri satın alırlar. 

Gayret Edenler: Son moda ürünleri ve eğlenceyi severler. Ekonomik, sosyal ve psikolojik kaynakları yetersiz 
olduğu için diğerlerinin onayına ve fikirlerine önem verirler. Düşünmeden hareket eden ve çabuk sıkılan bu 
bireyler için para başarı anlamına gelir. Zengin kimselerin satın aldıklarına benzeyen gösterişli ürünleri tercih 
ederler. 

Mücadele Edenler: Fakir, eğitim seviyesi düşük, yaşlı, becerisi az, güçlü sosyal bağı olmayan, sağlıklarından 
endişe eden ve çekingen bireylerdir. Günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayacak yeterli gelire sahip olmadıkları için 
zevklerine yönelik tüketim gerçekleştirmezler. Birçok ürün ve hizmet için önemsiz pazar bölümünü oluştururlar. 
Bununla birlikte, sevdikleri ürün ve markalara bağlıdırlar. 

                

 

http://www.slideshare.net/sonubehera921/vals-33122912
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3. Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir 
Araştırma 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı  

Bu araştırmanın amacını VALs yaşam tarzlarının satın alma sürecindeki üniversite öğrencileri üzerindeki etkisi 
olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda üniversitede okuyan öğrencilerin yaşam tarzı grupları ve satın 
alma karar sürecinde etkili olan değişkenleri belirlenmeye ve öğrencilerin yaşam tarzları ile satın alma karar 
süreçleri arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın kapsamını Kocaeli ili Karamürsel ilçesinde Denizcilik Fakültesinde okuyan tüketiciler 
oluşturmuştur.  

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı aşağıda oluşturulan hipotezler ile geliştirilmiştir: 

Hipotez 1:Yaşam tarzları ile öğrencilerin tüketici davranışları arasında paralel bir ilişki vardır. 

Hipotez 2:Yaşam tarzları ile denizcilik fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçları arasında mantıksal bir paralellik vardır. 

3.3. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli Tablo 1’de gösterildiği gibidir.(Erciş 2007,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

4.1. Örnekleme Süreci 

Çalışmanın yapıldığı yer Kocaeli ili Karamürsel ilçesinde okuyan 18 yaş ve üzeri denizcilik fakültesi öğrenci 
tüketicileri oluşturmuştur. Denizcilik Fakültesinde 2016 yılı temel alınarak toplamda 263 öğrenci okumaktadır. 
Anket çalışması 20-28 Aralık tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 250 anket uygulanmış ve değerlendirmeye 
alınmıştır. 
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4.2. Ön Çalışma 

Kesin anket formu hazırlanmadan önce 10 uzman kişi ile görüşülmüş ve anket ile ilgili görüşler alınmıştır. 
Sonrasında anket formunun son hali hazırlanmıştır. 

4.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler, kapalı uçlu soruların yer aldığı anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda 
yaşam tarzlarının değişkenliğini belirlemek amacı ile 6 grup hazırlanmıştır. Yaşam tarzları değişkenleri olarak 
VALS2 ölçeği kullanılmıştır. Yaşam tarzı ve satın alma karar süreci ile ilgili sorular 5’li likert ölçeğinde 
(5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum) hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket 
istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada ortalamalar, standart sapma, frekans dağılımları,  Faktör analizi ve 
Kanonik  korelasyon analizleri yapılmıştır. 

5. Verilerin Analizi 

5.1. Demografik ve Ekonomik Özellikler 

Tablo 2’de ankete katılan cevaplayıcıların demografik ve ekonomik özellikleri gösterilmiştir. 

Tablo 2. Demografik Ve Ekonomik Özellikler 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) Gelir Durumu Frekans(f) Yüzde(%) 
Kadın 65 25,8 0-499 TL 77 30,5 
Erkek 185 74,2 500-999 TL 45 17,9 

Medeni Durumu Frekans(f) Yüzde(%) 1000-1499 TL 16 6,6 
Evli 15 6,0 1500  ve üstü 13 5,3 

Bekar 235 94,0 Aile gönderiyor 60 23,8 

İkamet Durumu Frekans(f) Yüzde(%) Devlet Bursu 30 11,9 

Ev 145 58,3 
Özel burs 
alıyorum 

5 2,0 

Yurt 105 41,7 
Part time işte 
çalışıyorum 

4 1,3 

Yaş Grupları Frekans(f) Yüzde(%) Burs geliri Frekans(f) Yüzde(%) 
18 47 18,5 0-499 112 45 
19 68 27,2 500-999 13 4,6 
20 74 29,8 1000-1499 3 1,3 
21 32 12,6 1500 ve üstü 2 0,7 
22 9 3,3 Burs almıyorum 120 46,4 

23 10 4    

Part time iş 
kazancı 

Frekans(f) Yüzde(%) 
Öğrenim görülen 

sınıf 
Frekans(f) Yüzde(%) 

0-499 30 12 1.sınıf 88 34,4 
500-999 15 6  

2.sınıf 
 

90 
 

35,11 1000-1499 7 2,7 

1500 ve üstü 5 2 3.sınıf 45 
17,2 

 
Çalışmıyorum 193 76,7 4.sınıf 25 11,9 

   Diğer 2 1,39 

 
Ankete katıla cevaplayıcıların %25,8’i kadın ve %74,2’si erkektir. Çoğunluğu 19-20 yaş grubunda yer almaktadır 
( %57). %94 ü bekâr %6 sı evlidir. Öğrencilerin %58,3 ü evde %41,7 si yurtta ikamet etmektedir. Ankete 
katılanlardan en çok 2.sınıflardan katılım olmuştur(%35,11).Katılımcıların %46,4 ü burs almıyor geri kalan %53,6 
sı farklı kategorilerde burs almaktadır. Aylık gelir dağılımında öğrencilerin %23,8 ine para aile tarafından 
verilmektedir. 
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5.2. Cevaplayıcıların Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi 

Ankete katılan öğrencilerin VALS ölçeğine göre vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, bulunmuş oldukları 
VALS yaşam tarzı grupları belirlenmiştir. Yapılan anket araştırmasına göre VALS 2 ölçeğine göre belirlenen 
yaşam tarzı gruplarının toplam katılımcıya göre dağılımı Tablo 3 de verilmektedir. 

Katılımcıların VALS ölçeğine verdikleri cevaplara göre, ait bulundukları yaşam tarzı grupları belirlenmiştir. Bu 
belirlemede araştırmacılar incelemeyi ayrı ayrı yapmakla beraber, kararsız kalınan katılımcılarla ilgili olarak bir 
başka uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda VALS 2 ölçeğine göre belirlenen 
yaşam tarzı gruplarının toplam katılımcılara göre dağılımı aşağıdaki tabloda (Tablo 2) verilmektedir. 

Tablo 3. ankete katılan cevaplayıcıların yaşam tarzları gösterilmiştir 

Yaşam Tarzı Grupları Sayı Toplam katılımcıya oranı (%) 

Yapıcılar 30 11,3 

Gayret Edenler 24 9,7 

İnanlar 18 7,5 
Nail Olanlar 14 5,7 
Tecrübeliler 12 4,5 
Mücadele Edenler 11 4,4 

Başarılılar 10 3,8 

Gerçekleştirenler 8 3,3 

              

Tablo 3’de de görüldüğü üzere VALS 2 yaşam tarzlarına verilen anket cevaplarına göre tüketici grupları sayıları 
el ile karşılarına yazılarak gruplara ayrılmıştır. Bu grafikte gösterilenlere göre Yapıcılar:30 kişi, Gayret edenler:24 
kişi, İnananlar 18 kişi, nail olanlar:14 kişi, Tecrübeliler: 12 kişi, Mücadele edenler :11 kişi  ve Başarılılar:10 kişi 
Gerçekleştirenler:8 kişi olarak toplam katılımcıya göre çıkartılmıştır.En soldaki sütün da ise grupların toplam 
ankete katılanlara yüzdelik olarak oranı verilmektedir. 

Denizcilik Fakültesinde okuyan öğrencilerinin doldurmuş olduğu ankete göre yaşam tarzı grubu olarak en fazla 
olduğu sayı 30 katılımcının oluşturduğu ile  “Yapıcılar’’ olarak tabloda 3 de gözükmektedir. 

 

 

Tablo 4. Yaşam Tarzı Faktörleri 

Değişkenler Faktör Yükleri Varyans Yüzdesi Özdeğeri 

Faktör 1:Yapıcılar  11,946 4,202 

Her işimi kendim yapmak için çaba sarf ederim 0,849   

Hayatımın gittikçe daha iyi olmasını isterim 0,733   
Yönetici olabilmek için maddi manevi gayret içinde 

olmayı hedeflerim 
0,573   

Arkadaşlarımın kıyafetlerine bakarak alışverişte benzer 

kıyafetler almaya çalışırım 
0,308   

Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı tercih 

ederim 
0,509   

Faktör 2:Gayret Edenler  9,754 3,511 

Alışverişlerimi çoğu zaman internet üzerinden yaparım 0,636   

Zamanımın büyük bir kısmını sosyal medyada harcarım 0,633   
Cep telefonu piyasasını güncel olarak takip ederim ve en 

yeni modeli almaya çalışırım 
0,459   

Sosyal medya bana göre sosyal gelişim ve tüketim 

açısından faydalıdır 
0,447   

Derslerimi kitaplardan çok internet kanalı ile yaparım 0,443   

Fast food ürünlerini çoğu zaman kullanırım 0,406   

Son moda giyinmekten hoşlanırım 0,392   
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Faktör 3:İnananlar 
 

 
7,559 

 
2,721 

Dini inancıma göre içki kullanmam 0,883   

İçki ve sigara için para harcamam 0,715   

Dini inançlarımla yaşamayı ve harcamayı severim 

 

0,478 
 

  

Faktör 4:Nail Olanlar  5,721 2,059 

Ekonomi alanında dergi ve yayınları takip ederim 0,674   
Okulu bitirdikten sonra iş bulabilmem için gerekli olan 

yabancı dil kursuna gidiyorum 
0,655   

Ders için orijinal kitap almaya çalışırım 0,448   

Faktör 5:Tecrübeliler  4,564 1,643 

Bir grubun sorumlusu olmaktan hoşlanırım 0,508   

Hazır ürünleri almayı tercih etmem 0,469   

Pazardan ihtiyaçlarımı alırım 0,437   

Hayatımda çeşitlilik olmasından hoşlanırım 0,395   
Bana faydası olmayan şeyler hakkında bilgi sahibi 

olmaktan hoşlanırım 
0,304   

Faktör 6:Mücadele Edenler  4,476 1,611 
Dünya görüşümde okul bittikten sonra hayatımı 

sürdürebilecek kadar para kazansam yeter  
0,707   

Çevremdeki öğrencilerin dini bilgiler öğrenmeleri 

gerektiğine inanıyorum 
0,332   

Faktör 7:Başarılılar  3,820 1,375 
Sanat, kültür ve tarih hakkında bilgi edinmek için para 

harcarım 
0,686   

Okuduğum meslek ile alakalı geliştirmeler için para 

harcarım 
0,361   

Ek işte çalışarak okul harçlığımı çıkartıyorum 0,358   

Faktör 8:Gerçekleştirenler  3,389 1,350 

En çok harcamam kıyafet içindir 0,553   
Harcamalarım çoğunlukla eğitim ve araştırmalarım 

konusundadır 
0,407   

5.3. Cevaplayıcıları  Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi 

Bu araştırmada sorulara cevaplayanların yaşam tarzlarını belirlemek için 38 değişkenden oluşan yaşam tarzı 
belirleyicileri (VALS2) faktör analizine sokulmuştur. Değişkenlere uygulanan güvenirlilik analizi sonucu 2 
değişken elenmiş ve 6 değişken de sistem faktör analizine sokulmamıştır. Sonuç olarak faktör analizine 30 
değişken sokulmuştur. Kullanılan ölçeğin güvenirlilik analizinde Cronbach’s alpha katsayısı 0,775 olarak tespit 
edilmiştir. 30 değişkenin faktör analizine sokulmasından sonra 1 den büyük 12 değişken tespit edilmiştir. 
Değişkenlere sistemden 8 değişken belirlenmesi uygulanmış olup bu 8 değişken üzerinden uygulama 
yapılmıştır. Değişkenlerin 0,30 ve üzeri faktör yükleri olanlar dikkate alınmıştır. Bu faktörler toplam 
varyansın %51,315 ini açıklamaktadır.(KMO örneklem yeterlilik ölçütü:%64,6, Barlet yükseklik testi:6300 
p<0,000 ) 

Elde edilen faktörler sırasıyla şöyledir; 

Faktör Yapıcılar: Bu faktörde, her işimi kendim yapmak için çaba sarf ederim, hayatımın gittikçe daha iyi 
olmasını isterim, yönetici olabilmek için maddi manevi gayret içinde olmayı hedeflerim, arkadaşlarımın 
kıyafetlerine bakarak alışverişte benzer kıyafetler almaya çalışırım, bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı 
tercih ederim 

Faktör Gayret Edenler: Bu faktörde, alışverişlerimin çoğu zaman internette üzerinden yaparım, zamanımın 
büyük bir kısmını sosyal medyada harcarım, cep telefonu piyasasını güncel takip ederim ve en yeni modeli 
almaya çalışırım. Sosyal medya bana göre sosyal gelişim ve tüketim açısından faydalıdır, derslerimi kitaplardan 
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çok internet kanalı ile yaparım, fast food ürünlerini çoğu zaman tercih ederim, son moda giyinmekten 
hoşlanırım. 

Faktör İnanlar: Bu faktörde, dini inançlarımla yaşamayı ve harcamayı severim, içki ve sigara için para harcamam, 
dini inancıma göre içki kullanmam. 

Faktör Nail Olanlar: Bu faktörde, ekonomi alanında dergi ve yayınları takip ederim, okulu bitirdikten sonra iş 
bulabilmem için gerekli olan yabancı dil kursuna gidiyorum, ders için orijinal kitap almaya çalışırım. 

Faktör Tecrübeliler: Bu faktörde, bir grubun sorumlusu olmaktan hoşlanırım, hazır ürünleri almayı tercih 
etmem, pazardan ihtiyaçlarımı alırım, hayatımda çeşitlilik olmasından hoşlanırım, bana faydası olmayan şeyler 
hakkında bilgi sahibi olmaktan hoşlanırım 

Faktör Mücadele Edenler: Bu faktörde,  dünya görüşümde okul bittikten sonra hayatımı sürdürebilecek kadar 
para kazansam yeter, çevremdeki öğrencilerin dini bilgiler öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum 

Faktör Başarılılar: Bu faktörde,  sanat, kültür ve tarih hakkında bilgi edinmek için para harcarım, okuduğum 
meslek ile alakalı geliştirmeler için para harcarım, ek işte çalışarak okul harçlığımı çıkartıyorum. 

Faktör Gerçekleştirenler: Bu faktörde,  en çok harcamam kıyafet içindir, harcamalarım çoğunlukla eğitim ve 
araştırmalarım konusundadır. 

6. Sonuç 

Post modern pazarlamada artık her şey tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve hedef kitleye 
sunulmaktadır. Hedef kitledeki müşteri profilini analiz etmek çok önemlidir. İşte bu nedenle Vals yaşam 
değerleri ve tarzları modelini bilmek ve kullanmak işletmelere hem rekabette hem de kendi kazançlarını 
maksimize etmekte büyük yarar sağlayacaktır. Yaşam tarzlarının tüketici davranışlarını etkilemesine yönelik 
rolünü inceleyen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Öğrencilerin demografik ve ekonomik yapıları incelenmiş ve Vals2 yaşam tarzı gruplarına uyumluluklarına 
bakılmıştır. Tüketim harcamalarının bu gruplara paralel olup olmaması ile ilgili 38 değişken anket hazırlanarak 
her bir grup soru bir yaşam tarzı grubunun tanımlanmasına gidilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin aşağıda belirtilen 
gruplara dâhil oldukları tespit edilmiştir.  

Araştırmacı, başarılı, kültürlü, aktif ve liderlik özellikleri taşıyan bireylerin oluşturduğu grup olan 
Gerçekleştirenler toplam katılımın %3,3’ü seçmiş ve bu gruba dâhil olduklarını belirtmişlerdir. 

Nail olanlar grubun üyeleri, düzene, bilgiye ve sorumluluğa değer veren, olgun, halinden memnun, rahat ve 
sakin insanlardır. Çoğunluğu iyi eğitimli ve bir olay hakkında karar vermeden önce çok iyi araştırma yapan 
kişilerdir. Bu grubu seçen öğrencilerin %5,7’ si seçmiş olup bu grupta olduklarını yansıtmışlardır. 

Başarılılar, Hayatlarının kontrolünü ellerinde tutmayı seven, iş hayatlarına ve buradaki başarılarına önem veren 
bireylerdir. Sosyal hayatları, aileleri ve kariyerleri etrafında yapılanır. Geleneksel bir yaşam sürerler, politik 
görüşleri muhafazakârdır, otoriteye ve mevcut duruma saygılıdırlar. Bu gruba dâhil olan öğrenci sayısı toplam 
oranın %3,8 ‘i dir. 

Tecrübeliler grubu genç, dinamik, ara sıra düşüncesizce hareket eden asi tüketicilerdir. Yeniliği, sıra dışılığı ve 
heyecanı ararlar. Bu grubun öğrenciler üzerindeki oluşumu %4,5’i oranında olmuştur. 

Mücadele edenler grubu sosyal yaşamları sınırlı, daha çok hayatlarının devam etmesinden yetinen ve günleri iyi 
geçsin yeter anlayışı ile yaşayan grubu temsil eder. Bu gruba dâhil olan öğrenci grubu da toplam araştırma 
yapılan öğrencilerin %9,7 ‘sini oluşturmaktadır. 

Gayret edenler grubu sorularımızda orijinal kitap ve kıyafet alan, interneti aktif olarak tüketimde kullanan, 
hayatlarının daha iyi olmasını arzu eden ve harcamayı seven bir grup olarak öğrencilerimizde çıkmıştır. Bu 
grubumuz da %10’luk bir dilimde yer aldı. 

İnananlar, yaşamlarını dini kurallar üzerine yaşayan ve tüketen bir gruptur. Kuralları dinin emrettiği şekilde 
uygularlar. Anket sorularımızda da bu grubu belirtmek için belirgin özelliklerde sorular sorulmuştur. 
Öğrencilerin % 7,5’unu bu grupta yer almıştır. 
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Yapıcılar, hazır yaşamayı sevmeyen, kendiişlerini ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca kendileri yapan doğal 
yaşamı seven yapıcı bir gruptur. Öğrencilerin %11,3’si bu gruba belirgin özellikler katan soru tiplerine 
yoğunlaşmıştır. 

Bu çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda VALS2 yaşam tarzı olgularının Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
öğrencilerinin üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Hazırladığımız anket sorularına göre verilen cevaplardan 
değişkenlerin 8 ana faktör altında verilerin toplandığı görülmüştür. Anketin güvenirliği ile çok iyi çıkması ile 
araştırma modelinin de doğruluğu onaylanmış ve 8 gibi ortalama bir faktör sayının çıkması ile çalışmamamızın 
güvenirliği ve doğruluğu 2 kez onaylanmış olmaktadır. Vals2 yaşam tarzının tüketiciler üzerindeki belirgin ortak 
özellikleri belirtmesi araştırmamız sonuçlarına paralel şekilde yansımıştır. 

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde okuyan öğrencilerin bu okulu seçme amaçları denizcilik alanın birçok 
bölümünde yüksek maaşlarda iş bulma fırsatlarının olması ve iş bulmada sıkıntı yaşamamaları olduğu belirgin 
bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde öğrenciler aile ekonomik yapıları orta seviye ve altında 
oldukları, Çoğunluğunun Anadolu’da ve küçük şehirlerde ikamet ettikleri belirlenmiştir. Zorunlu olmadıkça 
kafeteryalarda veya lokantalardan yemek yemeyen daha çok okul kantinlerinden uygun fiyata yemek yemeye 
çalışan öğrenci profili vardır. Ekonomik açıdan çok zor geçinen, aileden gelen para ile geçinemeyerek 
okulumuzun bulunduğu ilçede kısmı zamanlı işlerde çalıştıkları görülmüştür. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre yapıcılar faktör grubunun birinci sırada çıkması ile öğrencilerin yaşam tarzı 
açısından girişimci, gayretli, yenilikçi ve dışa dönük olduklarını söyleyebiliriz. Öğrencilerin çoğunun evde 
kalması, okul zamanları haricinde kısmı zamanlı işlerde çalışmaları, kendi harçlıklarını kendilerinin çıkarması, 
kendi yemeklerini ve işlerini kendilerinin yapması bu grubun belirgin özelliği olan kendi olanakları ile başarmak 
istemeleri ile doğru orantılıdır.  

Gayret edenler faktörü ikinci sırada çıkması ile öğrencilerin yaşam tarzları açısından internet ve sosyal medyada 
çok zaman harcadıklarını görüyoruz. Okuldaki öğrencilere bakıldığında internetin kitap ve dergilerden daha çok 
yer teşkil ettiğini görmek mümkün.  

İnanalar faktörü üçüncü sırada çıkması ile yaşam tarzları açısından dini gelenekler ve yaşamın günümüzde 
tüketici sınıflandırılmasında yer teşkil ettiğini üniversite öğrencilerinde de görmüş olmaktayız.  

Dördüncü sırada çıkan Nail olanlar faktörü yaşam tarzının ekonomi, mesleki gelişim konularında harcamalar 
yapan bir grubu temsil ettikleri görülmüştür.  

Beşinci sırada çıkan faktör grubu Tecrübeliler öğrencilerin yaşam tarzının mezun olduklarında yönetici olma 
isteği ve ilerideki yaşantılarında bu düşüncelerinin gerçekleştirme arzusunda olduklarını bazı öğrenci 
gruplarında okulda da görmekteyiz. Özellikle denizcilik kulübünde etkin çalışan öğrencilerde net görülen bir 
özelliktir. 

Altıncı sırada çıkan Mücadele edenler faktörü öğrencilerin yaşam tarzlarından maddi açıdan zor durumlardan 
gelmiş ve hala sıkıntılı hayat süren bir grup olarak çıkıyor. Yaşamı olabildiğince asgari düzeyde yaşamak isteyen 
fazla para kazanmanın çok anlam ifade etmediği sadece yaşamını sürdürebilecek kadar harcama yapmayı tercih 
eden bir grup. Öğrencilerden bu grubun bulgularını çok belirgin bir biçimde olmasa da görmekteyiz. 

Yedinci sırada çıkan faktör grubumuz Başarılılar öğrencilerin yaşam tarzının sosyal hayat ve kariyerlerinin aileleri 
etrafında olması,  başarıyı sevmeleri gibi net özellikleri olan bir öğrenci grubu olmakta. 

Son sırada çıkan Gerçekleştirenler faktör grubu ise harcamalarının büyük bölümlerini kıyafet ve eğitim 
konusunda yapan bir gruptur. En az çıkan bu grup okuldaki öğrencilerin maddi olarak çok rahat 
davranamadıklarını ve ilk önceliklerinin en az masraf ile okullarını bitirip iş bulma çabalarına düştüklerini 
göstermektedir. Zaten okulumuzdaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ailelerinin maddi yeterliliklerinin 
kısıtlı olduklarını belirtmiştik. Araştırmamızın da doğrulayıcı etkisini okuldaki öğrenci profili ile uyumlu bir 
biçimde çıkması Vals yaşam tarzının günümüz tüketiciler sınıfının büyük bir çoğunluğunu oluşturan öğrencilerde 
etkin olduğunu görmüş olduk. 
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Özet: Küreselleşen ekonomik yapı ile birlikte son yıllarda tüm ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırım değerlerinde önemli 
ölçüde artışlar hissedilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımların artması bir yandan ekonomik büyümeyi olumlu yönde 
etkilerken, diğer yandan ülkelerin ekosistemini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların artması 
ile birlikte karbon salınımı da artabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu yatırımların artması, beraberinde çevresel bozulmaları 
da getirmiştir. Sanayisi gelişmiş ekonomilerin görece kirli endüstrilerinde birim üretim maliyetlerin yükselmesi ile birlikte bu 
endüstrilerin gelişmiş ekonomilerdeki yaşam alanları sınırlandırılmıştır. Bunun yanında çevresel duyarlılığın henüz 
oluşamadığı gelişmekte olan ekonomilerde ise; sadece emek yoğun üretim yapıldığı, aynı zamanda bu ekonomilerin gelişmiş 
ekonomilerde kendine yer edinemeyen kirlilik cenneti endüstrilerin sığınağı haline geldiği görülmüştür. Bu bağlamda 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınmalarını çevresel duyarlılıkla gerçekleştirme arzusu güden gelişmiş ekonomilerin birçoğu, 
çevre bilinci oluşmamış gelişmekte olan ekonomilere yatırımlarını kaydırdıkları görülmüştür. Bu yatırımlar genelde doğrudan 
yabancı yatırımlar şeklinde gerçekleşmiştir. Çalışmada literatürde kirlilik cenneti hipotezi (pollution heaven hypothesis) 
olarak geçen bu hipotezin Türkiye için geçerliliği 1970-2013 dönemini kapsayan yıllık verilerden hareketle eşbütünleşme 
analizi ve VAR modeli ile test edilmiştir. Ekonometrik bulgular, kirlilik sığınağı hipotezinin uzun dönemde geçerli olmadığı 
yönünde kanıtlar sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kirlilik Cenneti, Doğrudan yabancı yatırım, karbon emisyonu, Eşbütünleşme analizi 

Testing the Valadity of Pollution Haven  

Abstract: In recent years, with the advent of globalizing economic structure, there have been significant increases in the 
value of foreign direct investment in all countries. An increase in the foreign direct investments, on the one hand, positively 
affect the economic growth, on the other hand it can negatively affect the ecosystem of the countries. Carbon dioxide 
emission can also increase with the increases in foreign direct investments. An increase in such investments in developed 
countries have also brought environmental degradation. There are relatively dirty industries in developed countries. But, 
the unit cost of production is high in such countries. Therefore, dirty industries in developed economies are die out or their 
living spaces are restricted. In addition, labor intensive  production is common in emerging economies where 
environmental sensitivity has not yet developed. At the same time, these economies have become a shelter for pollution-
haven industries which can not take place in developed economies. In this context, many of the economies that desire to 
achieve sustainable growth and development with environmental sensitivity have shifted their investments to emerging 
economies that are not environmentally conscious. These investments are usually realized as foreign direct investments. 
The validity of this hypothesis, which is known as the pollution heaven hypothesis in the literature, has been tested for 
Turkey with the co-integration and VAR analysis by using annual data covering 1970-2013 period. The econometric findings 
provide no evidence about the validity of the hypothesis. 

Keywords: Pollution heaven hypothesis, Foreign direct investment, Carbon emission, Co-integration Analysis 

1. Giriş 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak son dönemlerde gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere doğru 
yabancı yatırımlarda bir artış kaydedilmektedir. Kuşkusuz bu artış global iktisadi yapı içerisinde karbon 
emisyonu, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin sorgulanmasını beraberinde 
getirmektedir. Giderek gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki makasın açılması, çevresel duyarlılığı 
yüksek olan gelişmiş ekonomilerde barınamayan karbon salınımı yaratan yatırımların, gelişmekte olan 
ekonomileri yurt edindiği görülmektedir. Ancak bu yatırımlar fosil yakıtların kullanımını arttırmakta ve karbon 
salınımında bir artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum doğa üzerinde ciddi tahribatlara yol açarak 
çevresel bozulmayı beraberinde getirmektedir. 1970’lerden itibaren kalkınma ve doğal çevre arasında denge 
kurulması için bazı yeni arayışlar hız kazanmıştır. Ekosistem üzerinde etkili olan tüm faktörleri içinde barındıran 
çevreyi ve insan faktörünü odak alan, kaynakların optimum kullanımını amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma 
modeli olan “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımı gündeme gelmiştir. 1987 yılında yayınlanan Brundtland 
raporunda sürdürülebilir kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarından ödün 
vermeden karşılama süreci, şeklinde tanımlanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak 1997 yılında çevrenin 
korunmasını amaçlayan Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Protokole imza atan ekonomilerin temel amacı, küresel 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

831 
 

ısınmayla artabileceği beklenen sıcaklıkların normal düzeylerde kalmasını ve iklim şartlarının doğal seyrinde 
sürmesini sağlamaktır. Bu nedenle protokolde imza sahibi ekonomiler, sera ve karbondioksit etkisinin 
oluşmasına neden olan gazların salınımını azaltmayı düşündükleri görülmektedir (Zeren, 2015: 6442-6443, 
Hayrullahoğlu, 2012: 4, Polat, 2015: 1127-1128). 

Son dönemlerde gelişmiş ekonomilerde tüketicilerin çevre duyarlılıklarının artması, çevreye dair yasal 
düzenlemelerin hem sayısında hem de yaptırımlarında önemli bir artışın kaydedildiği görülmektedir. Devletlerin 
çevresel bilinçle hareket etmesi sonucu kirli endüstrilerin maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle kirli endüstrilerin gelişmiş ekonomilerdeki yaşam alanları sınırlarının daraldığı düşünülmektedir. Diğer 
yandan gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun üretimin yanında, yüksek düzeyde kirlilik yaratan sermaye yoğun 
endüstrilerinin de giderek arttığı görülmektedir.   

Ülke geliri ve kirlilik düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Çevresel Kuznets Eğrisine ilişkin birçok ampirik 
analiz yapılmıştır. Kuznets eğrisi, başlangıçta gelir düzeyi arttıkça kirliliğin artacağını, ancak belli bir eşik 
değerden sonra kirliliğin azalmaya başlayacağını vurgulamaktadır. Çevresel Kuznets eğrisinin varlığının bir diğer 
açıklaması ise kirlilik cenneti hipotezidir. Üretimin emek yoğundan sermaye yoğuna doğru kaymasının temel 
nedeni gelişmiş ülkelerde barınamayan kirlilik yaratan endüstrilerin çevresel hassasiyetlerin ve bu konudaki 
yasal düzenlemelerin gelişmediği gelişmekte olan ekonomileri tercih etmesidir. Böylelikle gelişmekte olan 
ekonomilerin kirlilik yaratan endüstriler için kirlilik sığınağı haline gelmesi iktisat yazınında kirlilik cenneti ya da 
kirlilik sığınağı olarak ifade edilmektedir (Acikgöz ve Yılmazer, 2009: 1442-1446). Kirlilik cenneti hipotezi, kirli 
endüstrilerin düşük çevresel standartlara sahip gelişmekte olan ülkelere yığılması düşüncesine dayanmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkeler dünya ticaretinde kirlilik yoğun endüstrilerde karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olmakta 
ve dünyanın kirli endüstrileri için cennet haline gelmektedir  (Dinda, 2006: 3). 

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte sürdürülebilir bir büyümenin varlığı için, ekonomiler arasında finansal ve 
ticari sınırların ortadan kalktığı görülmekte ve ekonomilerin birbirine entegre olduğu bir sanayileşme sürecine 
benimsediği görülmektedir. Bu nedenle ekonomiler için doğrudan yabancı yatırımların (DYY) önemi giderek 
artmaktadır. Çünkü iktisat yazınında doğrudan yabancı yatırımlar bir ekonominin faktör kullanımını, teknolojik 
gelişmesini, imalat sanayisini ve altyapı yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynayarak iktisadi büyümenin 
temel dinamiğini oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Nitekim DYY’nin ekonomik büyümeye faydasının yanında 
birtakım zararları olduğu da açıkça görülmektedir. Örneğin; büyümede bir artış kaydedilirken ormanların yok 
edilmesine ve sera gazı salınımının artmasına ve biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır 
(Kızılkaya, Sofuoğlu ve Çoban, 2016: 256-258, Mucuk ve Demirsel, 2009: 366-367). 

2. Literatür Taraması 

Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki böylesine paradoksal bir ilişki araştırmacılar 
arasında bir fikir birliğinin bulunmamasına neden olmaktadır. Kimi araştırmacılara göre ekonomik büyüme ile 
karbon salınımı arasında bir ilişki bulunurken kimi araştırmacılara göre ise herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. 

Tablo 1. Seçilmiş Bazı Literatür Çalışmaları 

Yazar Dönem Yer Yöntem Sonuç 

Peng vd. 
(2016) 

Çin'in farklı 
bölgeleri 

Panel Data ve Panel 
Granger 
Nedensellik Analizi 

Büyüme (GDP) ile DYY arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi söz konusudur. Ayrıca GDP'nin CO2 Granger 
nedeni olduğu ve DYY'den CO2 ye doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Kirlilik 
cenneti hipotezini destekleyici sonuçlara ulaşılmıştır.  

Pao ve Tsai 
(2011)  

BRIC Ülkeleri 
(1992-2007) 

Panel Veri Analizi 

Enerji tüketimi ile CO2 emisyonu ve CO2 emisyonu ile 
DYY arasında güçlü nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur.Enerji tüketiminden CO2 ve DYY'ye 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Hoffmann 
vd. (2005) 

  

 
Düşük gelirli ülkelerde CO2 salınımından DYY'ye doğru 
dolaylı nedensellik bulgusuna ulaşılmıştır. Orta gelirli 
ülkelerde DYY'den CO2 salınımına dolaylı nedensellik 
olduğu ve yüksek gelirli ülkelerde bu iki değişken 
arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.    
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Arı ve Zeren 
(2011) 

Akdeniz 
ülkeleri 
(2000-2005) 

Panel Data 
Nüfus yoğunluğu ve enerji tüketiminin, karbon 
salınımını pozitif yönde etkilediği sonucuna 
varılmıştır. 

Altıntaş 
(2013) 

Türkiye 
(1970-2008) 

ARDL 

Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkisinin 
mevcut olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kısa dönem 
iktisadi büyüme ve birincil enerji tüketimden karbon 
salınımına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine 
rastlanıldığı ileri sürülmüştür. Buna ek olarak, enerji 
tüketimi, büyüme ve yatırımların uzun dönemde 
karbon salınımının Granger nedeni tespitler 
arasındadır. 

Zeren 
(2015) 

ABD, Fransa, 
Kanada, 
Birleşik Krallık 
(1970-2015) 

FMOLS  
Eş-bütünleşme 

Fransa, İngiltere ve A.B.D  için DYY’daki artışla karbon 
salınımdaki azalmanın paralel olduğunu savunan 
Kirlilik Hale hipotezinin geçerli olduğu saptanmıştır. 
Bununla beraber; Kanada için ise aratan DYY’ın hava 
ve çevre kirliliğini arttırdığı yönündeki Kirlilik Cenneti 
hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ataypolat 
(2015) 

Türkiye 
(1980-2013) 

Gregory- Hansen 
Eş-bütünleşme 
FMOLS 

Türkiye’nin GSYİH’deki %1’lik bir artışın karbon 
salınımını %10 arttırdığı ileri sürülürken; elektrik 
tüketimindeki artış %1’lik bir artışın da CO2 
emisyonunu %0.29 oranında artırdığı ileri 
sürülmüştür. Buna ek olarak DYY’deki %1’lik bir artış 
CO2 emisyonunu %0.002 azalttığı da bulgular 
arasındadır. Sonuç olarak, ekonomiye yapılan DYY’nin 
CO2 emisyonunu artırdığını ileri süren Kirlilik Cenneti 
Hipotezinin hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Kızılkaya, 
Sofuoğlu ve 
Çoban 
(2015) 

Türkiye 
(1967-2010) 

Johansen 
Eşbütünleşme 

Türkiye’de karbon salınımı, ulaşım sektöründe 
kullanılan enerji tüketimi, iktisadi büyüme ve dışa 
açıklık arasında eş-bütünleşik bir vektörün olduğu 
saptanmıştır. Türkiye’de Co2 üzerinde iktisadi 
büyümenin, ulaşım sektöründe kullanılan enerji 
tüketiminin ve dışa açıklığın pozitif bir etkisinin 
bulunduğu ileri sürülmüştür. 

Erdoğan, 
Türköz ve 
Görüş 
(2015) 

Türkiye 
(1975-2010) 

TodaYamamoto 
Nedensellik Testi, 
ARDL Sınır Testi. 

Gelir seviyesinin Türkiye’de çevrenin bozulmasını 
belirli bir düzeye kadar azalttığı ancak sonrasında 
arttırdığı ve yine azalttığı ileri sürülmüştür. İktisadi 
büyümeden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü bir 
nedensellik bağının bulunduğu saptanmıştır. 

Erden ve 
Koyuncu 
(2014) 

Türkiye 
(1980-2012) 

VAR Modeli 
Ekonomik kalkınmanın karbon (CO2) salınımında 
artışa neden olduğu öne sürülmüştür. 

Akın 
(2014) 

Yüksek Gelir 
Gurubu 12 
ülke 
(1970-2012) 

GMM Model 

DYY ile CO2 emisyon düzeyleri arasında istatistiki 
açıdan anlamlı, negatif yönlü bir bağın bulunduğunu 
öne sürmüşlerdir. Buna ek olarak enerji tüketimi ile 
CO2 emisyon düzeyi arasında pozitif yönlü bir bağ, 
kişi başı gelir artışının ise CO2 salınımını azalttığını 
ileri sürmüşlerdir. 

 

Çalışmalarda karbon salınımı ile DYY arasındaki ilişkinin yönü hakkında kesin bulgulara rastlanmamaktadır. VAR 
modeli ile kirlilik cenneti hipotezinin test edildiği bu çalışmada, modele küreselleşme ve fosil yakıt tüketimi gibi 
kontrol değişkenleri konarak söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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3. Veri Seti ve Metodoloji 

Kirlilik cenneti hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin test edilmesi bağlamında analiz edilen bu çalışmada yer 
alan değişkenler; karbon salınımı, (CO2) fosil yakıtı tüketimi (FYT) küreselleşme, doğrudan yabancı yatırım (DYY) 
ve ekonomik büyüme (KBG) göstergeleridir. Analiz periyodu 1970-2013 dönemi yıllık verilerinden oluşmaktadır. 
Değişkenlere ait veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenerek hazırlanmıştır. Verilerin analizinde Eviews 
programı kullanılmıştır. Çalışmada, birim kök sınamaları Augmented Dickey - Fuller (ADF)  ve Phillips-Perron 
(PP)birim kök yöntemleri ile ayrı ayrı test edilerek çalışmanın sonuçlarının güvenirliğini arttıracağı 
düşünülmüştür. Seriler arasında uzun dönemde bir eş-bütünleşmenin varlığını saptamak için Johansen 
Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Analizde aynı mertebeden durağan olan mevcut seriler arasında eş-
bütünleşme ilişkisi aranmıştır. Zira değişkenler arasında eş bütünleşme bulunmadığı takdirde, serilerin fark 
değerleri bulunarak seriler durağan hale getirilecektir. Son olarak kısa dönem analizleri sıradan en küçük kareler 
varsayımları sınandıktan sonra Granger Nedensellik testi ile karbon salınımı, (CO2) fosil yakıtı tüketimi (FYT) 
küreselleşme, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve ekonomik büyüme (KBG) arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya 
konulacaktır. 

3.1. Birim Kök Sonuçları 

Tablo 3. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Test Sonuçları 

Düzey Değerde Birinci Fark Değerde 

Seriler 
ADF 
Değeri 

Olasılık Değeri Seriler 
ADF 
Değeri 

Olasılık 
Değeri 

Kişi Başına Gelir -1.742661 0.7146 Kişi Başına Gelir -5.135473 0.0000 

DYY -0.662183 0.8439 DYY -4.867002 0.0000 

Küreselleşme -1.035375 0.9280 Küreselleşme -.6.439559 0.0000 

CO2 -1.805073 0.6849 CO2 -.4.387682 0.0000 

Fosil Yakıtı Tüketimi -2.236070 0.4584 Fosil Yakıtı Tüketimi -5.335707 0.0000 

Tablo 4. Phillips-Perron (PP) Birim Kök Test Sonuçları 

Kişi Başına Gelir -1.781283 0.6964 Kişi Başına Gelir -5.207476 0.0000 

DYY -1.554736 0.4967 DYY -5.110848 0.0000 

Küreselleşme -1.249019 0.8870 Küreselleşme -6.537064 0.0000 

CO2 -1.670107 0.7473 CO2 -4.350738 0.0001 

Fosil Yakıtı Tüketimi -2.640028 0.2656 Fosil Yakıtı Tüketimi -5.327859 0.0000 

 

Augmented Dickey Fuller ve Phillips-Perron durağanlık testlerinde, Ho sıfır boş hipotezi seri birim kök 
içermektedir şeklinde kurulmaktadır. Serinin durağan olduğunu kabul etmek için boş hipotezin reddedilmesi 
gerektiği ileri sürülmektedir (Altunç, 2011: 152) Boş hipotez, seri durağan değildir ve birim kök içermektedir. 
Buna karşın H1 alternatif hipotez seri durağandır birim kök içermemektedir şeklinde ifade edilmektedir. Eğer 
probability değeri > 0.05 veya t istatistik değeri < tablo değeri ise boş hipotez kabul edilmektedir. Böylece 
parametrelerin anlamsız olduğu anlaşılmaktadır. Ekonometrik modellerde zaman serilerinde birim kök problemi 
büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir zaman serisi ortalamasıyla varyansı dönem içerisinde değişim 
göstermiyorsa, ayrıca iki farklı zaman arasındaki kovaryansı hesaplanan döneme değil de sadece iki dönem 
arasındaki uzaklığa bağlı bulunuyorsa seri birim kök içermemekte ve durağan olduğu söylenebilmektedir (Uçan, 
2013: 161-162). 

Araştırmada birim kök sınaması yapmak için Genişletilmiş Dickey-Fuller ve (ADF) Phillips-Perron (PP)  teknikleri 
kullanılmıştır. Analize konu olan Co2 (karbon salınımı), fosil yakıtı tüketimi,  küreselleşme, DYY ve kişi başına 
gelir değişkenleri birinci mertebeden bütünleşik olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle %5 anlamlılık düzeyinde 
seriler I (1)’dir.  Tablo 3 ve 4’te de görüldüğü üzere, I(0) düzeyde Co2, kişi başı gelir, fosil yakıtı tüketimi, 
küreselleşme ve DYY değişkenleri birim kök içerdiği ve I(1) birinci fark düzeyinde durağanlaştığı tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla bu bağlamda kısa dönemli analiz yapılamayacağı, ancak sadece uzun dönem analizi yapılabileceği 
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düşünülmüştür. PP ve ADF birim kök testleri sonrasında analizin gecikme uzunlukları AIC bilgi kriteri ile 
belirlenmektedir.  

VAR analizi gecikme uzunluğu ölçümü sonucunda AIC bilgi kriterinin de gösterdiği üzere üç olarak tespit 
edilmiştir. Bunun anlamı, kişi başına gelir, Co2, fosil yakıtı tüketimi, küreselleşme ve DYY değişkenlerinin üç 
dönem önceki değerleri ile bir ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu seçilen gecikme uzunluğu sayısı 
Johansen Eş-bütünleşme sınamalarında kullanılacaktır. 

3.2. Johansen Eşbütünleşme Sonuçları 

Eş-bütünleşme ekonomik seriler arasındaki uzun dönemdeki ilişkilerinin istatistiki açıdan test edilmesi olarak 
ifade edilmektedir. Eş-bütünleşme yaklaşımı birim kök içeren seriler arasında yani durağan olmayan seriler 
arasında durağan bir ilişkinin yakalanmasını hedeflemektedir. Eş-bütünleşme, aynı düzey değerde entegre 
olmayan seriler arasında uzun dönemde beraber hareket ettikleri bir denge ilişkisinin varlığının bulunduğunu 
ileri sürmektedir (Esen, 2012: 94). Johansen ve Juselius (1990), serilerin uzun dönemli ilişki sayısını ve 
anlamlılıklarını belirlemek için iz testi ve maksimum özdeğer  istatistiği olmak üzere iki test geliştirdiği 
görülmektedir. İz testi, eş-bütünleşik vektör sayısının r’ye eşit ya da r’den küçük olduğu biçimindeki boş 
hipotezi, alternatif hipoteze karşı test ettiğini ileri sürmektedir. Bunun yanında maksimum öz değer istatistiği 
ise, r+1 tane eş-bütünleşik vektörün olduğunu işaret eden alternatif hipoteze karşın, eş-bütünleşik vektör 
sayısının r olduğunu işaret eden boş hipotezi sınamaktadır (Altunç, 2008: 121). 

Tablo 6. Johansen Eşbütünleşme Sonuçları 

İz Testi %5 Kritik Değer Olasılık Değeri Eşbütünleşme Sayısı 

114.7739 69.81889 0.0000 Hiç Yok* 
 64.23419 47.85613 0.0007 En az bir tane* 
29.02942 29.79707 0.0611 En az iki tane 
12.62601 15.49471 0.1293 En az üç tane 
3.756201 3.841466 0.0526 En az dört tane 

Maximum Özdeğer 
İstatistiği 

%5 Kritik Değer Olasılık Değeri Eşbütünleşme Sayısı 

 50.53969 33.87687 0.0002 Hiç Yok* 
35.20477 27.58434 0.0043 En çok bir tane* 
16.40342 21.13162 0.2022 En çok iki tane 
8.869806 14.26460 0.2971 En çok üç tane 
3.756201 3.841466 0.0526 En çok dört tane 

 

Aynı mertebeden I (1) bütünleşik bulunan, kişi başına gelir, CO2, fosil yakıtı tüketimi, küreselleşme ve DYY 
değişkenlerinin level %5 anlamlılık seviyede durağan olmadığı saptanmıştır. Durağan olmayan bu zaman serileri 
arasında en az bir tane eş-bütünleşik vektörün bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle; en az bir tane uzun 
dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Analiz edilen, kişi başına gelir, CO2, fosil yakıtı tüketimi, 
küreselleşme ve DYY değişkenleri durağan olmadığından dolayı farkları alınarak durağan hale I(1) getirilmiştir. 
Ancak söz konusu değişkenlerin verilerinde de değer kayıpları oluşmuştur. Bu değer kayıplarının da sonuçlar 
üzerinde istenmeyen negatif etkiler oluşturabileceği düşünülmüş, bu bağlamda hata düzeltme modeli ile 
birlikte bu kayıpların önüne geçilmiştir.  

Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Hata Düzeltme Modeli D(CO2) D(DYY) D(FYT) D(KÜRESELLEŞME) D(KBG) 

Hata Düzeltme Katsayısı -0.493199 -8764.049 -5.67E-06  8.05E-05 -0.001151 
Standart Sapma  (0.15523)  (41439.3)  (2.2E-05)  (4.3E-05)  (0.00081) 

T Hesaplanan Değer [-3.17728] 
[-

0.21149] 
[-0.25638] [ 1.87011] 

[-
1.42638] 
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Söz konusu verilerle kısa dönem içerisindeki uzun dönemden sapmalar, kaç dönem sonra yeniden denge 

düzeyini yakınsayacağını ifade eden denklem  
1

|𝐸𝐶𝑀|
 denklemidir. Hata düzeltme katsayısı değeri anlamlı 

olabilmesi için bu değerin 0 ile -1 aralığında bir değer alması gerektiği ileri sürülmektedir. Ayrıca t hesaplanan 
değerinin de 2’nin üzerinde bir değer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu iki koşulun aynı anda 
sağlanması gerekmektedir (Tarı, 2012: 435). 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere, her iki koşulun da sağlandığı hata düzeltme modeli sonuçları yer almaktadır. 
Tablo 5 de görüldüğü üzere hata düzeltme katsayısı negatif bir değer alarak  -0.493199 olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun yanında t hesaplanan değeri [-3.17728]  olarak gerçekleştiğinden katsayıların anlamlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Diğer taraftan 1/ECM=
𝟏

|−0.493199 |
 ifadesinin yaklaşık sonucu 2.03 yıla denk geldiği tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla bu model sayesinde kısa dönemli dalgalanmaların 2.03 yıl gibi bir süre sonunda yeniden uzun dönem 
dengesini yakınsayacağı bulgusu elde edilmiştir. Diğer bir deyişle, kısa dönemde uzun dönem dengesindeki 
sapmalar her yıl % 49.31 uzun dönem dengesine yaklaşacağı anlaşılmıştır. 

Tablo 6. Granger Nedensellik Testi 

𝐻0 ∶ 𝐺𝑅𝐴𝑁𝐺𝐸𝑅 𝑁𝐸𝐷𝐸𝑁İ 𝐷𝐸Ğİ𝐿𝐷İ𝑅. 
F istatistik 
değeri 

Olasılık 
değeri 

KARAR 

DYY =//=>>  CO2 1.11115 0.3399 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
CO2  =//=>>   DYY 6.23085 0.0047 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 
FYT  =//=>>  CO2 0.22647 0.7984 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
CO2  =//=>>  FYT 0.31955 0.7285 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KBG  =//=>>   CO2 0.08988 0.9142 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
CO2  =//=>> 2.06329 0.1414 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KURESELLEŞME =//=>>  CO2 1.58960 0.2176 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
CO2  =//=>>   KURESELLEŞME 0.09287 0.9115 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
FYT  =//=>>  DYY 2.82789 0.0720 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
DYY  =//=>>  FYT 0.81202 0.4517 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KBG  =//=>>  DYY 9.05367 0.0006 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 
DYY  =//=>>  KBG 1.62374 0.2109 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KURESELLEŞME  =//=>>  DYY 6.68387 0.0033 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 
DYY  =//=>>  KURESELLEŞME 0.82789 0.4449 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KBG  =//=>>  FYT 0.33737 0.7158 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
FYT  =//=>>  KBG 0.85875 0.4320 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KURESELLEŞME  =//=>>  FYT 5.55772 0.0078 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 
FYT  =//=>>   KURESELLEŞME 0.38561 0.6827 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 
KURESELLEME  =//=>>  KBG 3.82198 0.0310 𝐻0 𝑅𝐸𝐷 
KBG  =//=>>  KURESELLEŞME 0.45693 0.6367 𝐻0 𝐾𝐴𝐵𝑈𝐿 

 

Eğer olasılık değeri 0,05 den büyük ise Ho hipotezi kabul edilmektedir (Altunç ve Aydın: 2012: 89-90).  Tablo 
6’da görüldüğü üzere, Co2’den doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı 
tespit edilmiştir. Bunun yanında kişi başına gelirden, doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi saptanırken; küreselleşmeden de, hem doğrudan yabancı yatırımlara hem fosil yakıtı 
tüketimine hem de kişi başı gelire doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
Co2 değişkeninin bağımlı, doğrudan yabancı yatırımlar, fosil yakıtı tüketimi, kişi başına gelir ve küreselleşme 
değişkenlerinin açıklayıcı değişken olduğu model 1’de görüldüğü üzere, Granger Nedensellik ilişkilerinin etkileri 
ortaya konulmaktadır. Söz konusu modele göre; 

Model:1 

CO2 = - 0.00000071*DYY + 1368.2*FYT + 157*KBG - 103*KURESELLEME – 147 

Tablo 6 ve sonrasında kurulan modelin sonuçlarına göre CO2’den doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü 
bir nedensellik bağının bulunduğu görülmektedir. Ancak bu nedensellik bağı negatif yönlü olup, doğrudan 
yabancı yatırımlarda meydana gelen bir birimlik artışın Co2’yi 0.00000071 birim azaltmasına neden olmaktadır. 
Bu bağlamda nedensellik ilişkisi var olmakla birlikte, doğrudan yabancı yatırımların CO2 üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturmayacağı kanaatine varılmaktadır. Dolayısıyla bu tek ve ters yönlü nedensellik ilişkisi zayıf bir ilişkiden 
öteye gitmemektedir. Bu durum Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların CO2’yi ciddi manada düşürmediğini 
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göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de dönem içerisinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların karbon 
salınımı yaratan yatırımların olmadığı göstermektedir. Ancak fosil yakıtı tüketiminde meydana gelen bir birimlik 
artışın çevreye 1368.2 birim karbon salınımı yaydığı ve çevreyi kirlettiği görülmektedir. Bu durumun Türkiye’de 
kirli endüstrilerin var olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kişi başına gelirin bir birim artması, karbon 
salınımını 157 birim arttırmaktadır. Bunun anlamı, Türkiye’de karar birimleri gelirlerini harcarken, karbon 
salınımı yaratan kirli endüstrilerin ürünlerini daha fazla tercih etmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Ayrıca küreselleşmenin artması ile birlikte karbon salınımlarında bir azalma görülmesi dikkat çekici 
bulunmuştur. Örneğin modelde görüldüğü üzere, küreselleşmenin bir birim artması karbon salınımını 103 birim 
azaltmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi Kyoto Protokolü’nün etkinliğinin arttığının düşünülmesidir. 
Modelde otonom karbon salınımının negatif olması ise söz konusu ekonomide sürekli doğal dengenin kendini 
temizleme çabası içerisinde olduğunu göstermektedir. Yani Türkiye iklim koşullarınca yayılan karbon salınımının 
147 birim kadarını kendi başına yok ettiği ampirik bulguyla desteklenmektedir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Öncelikle birinci mertebeden durağan olan söz konusu değişkenlerin, AIC bilgi kriteri ışığında VAR analizi 
gecikme uzunluğu ölçümü yapılmış ve serilerin üç dönem önceki değerleriyle bir ilişinin bulunduğu saptanmıştır. 
Bu gecikme Johansen Eş-bütünleşme tekniğinde kullanılmış seriler arasında en az bir tane eş-bütünleşik 
vektörün bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak serilerin I(0) düzey değerde durağan olmaması yani birim kök 
içermesinden dolayı serilerin verilerinde bir değer kaybının meydana gelmesine neden olduğu düşünülmüştür. 
Dolayıyla hata düzeltme katsayısı yardımıyla bu kayıplar önlenmiştir. Nitekim kısa dönemde uzun dönem 
dengesinden sapmaların 2.03 dönem gibi bir sürede tekrardan uzun dönem dengesine yakınsayacağı 
görülmüştür. Yani diğer bir ifadeyle her dönem %49.31 uzun dönem dengesine yaklaşacağı tespit edilmiştir. 
Bunun yanında Granger nedensellik testi yapılmış ve bu test sonucunda ise CO2’den doğrudan yabancı 
yatırımlara doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bunun yanında kişi başına gelirden, 
doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanırken; küreselleşmeden de, hem 
doğrudan yabancı yatırımlara hem fosil yakıtı tüketimine hem de kişi başı gelire doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

DYY ile CO2 arasında her ne kadar uzun dönemli bir ilişki söz konusu ise de, bu ilişkinin yönü negatif çıkmıştır. 
Model 1'deki ampirik bulgulara göre bu iki değişken paralel bir şekilde hareket etmemektedir. Kirlilik cenneti 
hipotezinin geçerli olması için bu iki değişkenin aynı yönlü hareket etmesi gerekir. Ayrıca bu hipotezin geçerli 
olması için doğrudan yabancı yatırımların karbon salınımının (CO2) nedeni olması gerekir. Çalışmada Granger 
nedensellik test sonuçlarına göre karbon salınımındaki değişmelerin doğrudan yabancı yatırımlardaki 
değişmelerden etkilenmediğini, doğrudan yabancı yatırımların karbon salınımının nedeni olmadığını 
göstermektedir. Çalışma özelinde bulgular Türkiye için kirlilik cenneti hipotezinin geçerli olmadığını 
göstermektedir.   

Ampirik bulgular hipotezin Türkiye için geçerli olmadığını göstermesine rağmen, data seçimi, dönem aralığı ve 
kullanılan ekonometrik yöntemlerden dolayı sonuçlara ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir.  Küreselleşme 
akımlarının hız kazanması ile birlikte gelişmiş ülkeleri yakalama çabasında olan gelişmekte olan ülkelerin, bu 
süreçte kirli endüstrileri yurt edindiği açıkça görülmektedir. 1990’lı yıllardan bu yana kirli endüstrileri DYY 
aracılığı ile çeken Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin çoğu CO2 salınımındaki paylarını 
zaman içinde artırmaktadır. Kirli endüstrilerin sığınağı haline gelen, ayrıca büyük nüfusları ve sürekli artan 
tüketim düzeyleri ile küresel ısınmaya zemin hazırlayan gelişmekte olan ülkelerin, belirli düzeyde çevre bilincine 
erişmiş olan gelişmiş ülkelerin uyguladığı çevre politikalarını uygulamaya geçirmesi ve içselleştirmesi 
gerekmektedir. 
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Özet: İşletmecilik alanında son yıllarda yaşanan teknolojik değişimler ve küresel gelişmeler, işletmeler için hayati bir öneme 
sahip dinamik ve rekabetçi bir ortam oluşturmaktadır. Bu ortamda değişim ve gelişim odaklı bir anlayışa ve girişim ruhuna 
sahip küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) varlıklarını koruyabilmeleri, sürdürülebilir rekabete ayak 
uydurabilmeleri, pazardaki imkânlardan yararlanabilmeleri ve Pazar dinamizmini yakalayabilmeleri farklı ve güncel 
uygulamaları benimsemeleri ile gerçekleşmektedir. Yaşanan bu değişimler, müşterilerin farklı istek ve ihtiyaçlara 
yönelmesine ve daha bilinçli olmasına neden olmuştur. Bilinçlenen müşteriler kendilerine değer yaratan ve maksimum kalite 
ve hizmeti sağlayan yenilikçi işletmeleri tercih etmeye başlamışlardır. Türkiye’deki işletmelerin büyük bir kısmını oluşturan, 
KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısında rekabet edebilmeleri temel yeteneklerinin yanı sıra pazarlama yeteneklerinin de 
geliştirilmesiyle birlikte mümkün olmaktadır. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, özellikleriyle uyumlu ve geleneksel 
pazarlama yaklaşımlarından farklı bir arayış, girişimcilik ve Pazarlama disiplinlerinin ortak özelliklerini içeren bir yaklaşım 
olan girişimsel pazarlamanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Girişimciliğin temel özelliklerini ve pazarlamanın odak noktasını 
birleştiren girişimsel pazarlama yaklaşımı son yıllarda KOBİ’ler tarafından benimsenerek rekabetçi ortamda onlara güç 
katmaktadır. Pazar yapılarındaki değişimlerin yeni fırsatlar oluşturması ve bu fırsatları keşfedebilen ve uygulayabilen 
işletmelerin rekabette öne geçtikleri gözlenmektedir.  

Yapılan araştırmalar sonucu, KOBİ sayısının hızla artmasıyla birlikte bu işletmelerin hem sahibi hem de yöneticisi durumunda 
olan kişilerin girişimsel pazarlamaya bakış açılarını incelenmek önemli hale gelmiştir. Tekirdağ ilinde KOBİ’lerin girişimci 
pazarlama algılarının yöneticilerin profillerine göre farklılık gösterip göstermediğini ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
nedenle bu çalışmanın temel amacı, girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’ler ve yöneticileri tarafından ne kadar 
uygulandığını araştırmaktır. Araştırma, Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileri üzerinde yapılmaktadır. 
Uygulanacak olan anket, yöneticilerin girişimsel pazarlama boyutları olan proaktiflik, risk alma, müşteri, yenilik, kaynak, 
değer, fırsat odaklılık boyutlarını uygulayıp uygulamadıklarını incelemektedir. Bu boyutların yöneticilerin demografik 
özelliklerine ve KOBİ’lerin özelliklerine göre değişip değişmediği araştırılmakta ve aralarındaki farklılıklar istatistiksel 
analizler sonucunda ortaya koyulmaktır.    

Anahtar Kelimeler: Girişimsel Pazarlama, KOBİ, Pazarlama, Girişimcilik, Tekirdağ. 

An Examination The Dimensions of Entrepreneurial Marketing in Terms of Sme And 
Manager Profiles: An Application in Tekirdağ 

Abstract: At recent years, the technological changes and global developments in the field of management, creates a vital 
dynamic and competitive environment for businesses. In this environment, it is realized with the adoption of different and 
current practices that SMEs with a focus on change and development and a spirit of entrepreneurship can protect their 
assets, can keep up with the competition, benefit from market opportunities and catch market dynamism. With these 
changes have caused the customers to be oriented towards different needs and needs and become more conscious. 
Conscious customers have begun to choose innovative businesses that create value for themselves and provide maximum 
quality and service. The ability of SMEs to compete against large businesses, which comprise a large part of Turkey's 
enterprises, is possible with the development of basic skills as well as marketing skills. A different seeking from traditional 
marketing approaches which is compatible with features and meet the needs of SMEs, provide to occur entrepreneurial 
marketing which includes common characteristics of entrepreneurship and marketing disciplines. Entrepreneurial 
marketing approach, which combines the main features of entrepreneurship and focal point of marketing,  is adopted by 
SMEs reinforce to them in the competitive environment. It is observed that changes in market structures create new 
opportunities and businesses that are able to discover and implement these opportunities are ahead of the competition. 

As a result of the researches that have been done, with the increase of the number of SMEs, it is important to examine the 
perspectives of those, who are both the owner and the manager of these perspectives, to the entrepreneurial marketing. In 
Tekirdağ province, there was no study measuring the relationship of SMEs and managers' professions to the dimensions of 
entrepreneurial marketing. For this reason, the main purpose of this study is to investigate the extent to how 
entrepreneurial marketing dimensions are applied by SMEs and managers. The research is conducted on SME managers, 
who is operating in Tekirdag. The questionnaire, that will be implemented, examine whether managers are implementing 
initiative marketing dimensions, which are proactiveness, risk taking, customer, innovation, resource, value, opportunity-

mailto:okayapinar@nku.edu.tr
mailto:sergan@nku.edu.tr
mailto:pyuruk@nku.edu.tr


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

839 
 

oriented. It is being researched whether these dimensions have changed according to the demographics of managers and 
the characteristics of SMEs and to be revealed the relationship between them as a result of statistical analysis. 

Keywords: Entrepreneurial Marketing, SME, Marketing, Entrepreneurship, Tekirdağ. 

1. Giriş 

Ülkelerin küreselleşen dünyadaki gelişimleri daha küçük olan birimlerde de etkilerini göstermektedir. 
İşletmeler, ekonomik düzlemde ülkelerin kalkınmaları ve gelişmelerinde önemli roller üstlenmektedir. Bu 
çerçevede en önemli rolü işletmeler içerisinde en büyük paya sahip olan KOBİ’ler üstlenir. KOBİ’ler gerek 
istihdamda gerekse vergi yükünde bütün ülkelerin can damarı halindedir. Bu tip rolleri üstlenen KOBİ’lerin en 
önemli özelliği ise girişimsel yaklaşımlarıdır. İşletmeler büyüklüklerine göre var olan yeteneklerini en etkin 
şekilde kullanmak istemektedir. Bu da performansları üzerinde oldukça etkin rol oynar.  Diğer bir bakış açısıyla 
büyük işletmelerin yeteneklerini kullanmaları ekonomik üstünlükleri ve güvenilirlikleri açısından küçük ve büyük 
işletmelere göre daha yetkindir. KOBİ’lerin ise ellerinde bulundurdukları en büyük koz sürekli gelişen rekabet 
koşullarında girişimcilik yeteneği olarak dikkat çekmektedir.  

Müşteriler sürekli olarak kendilerini geliştiren ve değişen bir yapıya sahiptir, dolayısıyla bu müşteri profilleri, 
istek ve ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayarak işletmelerden beklentilerini arttırırlar. Uluslararası ticaretin de gereği 
olarak elde bulunan bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen birçok işletme mevcuttur. İşletmeler 
açısından yeni müşteri kazanmaktan daha zor olan iş, portföydeki müşterileri tutmaktır, dolayısıyla işletmeler 
bu çevresel değişimlerden ve gelişen rekabet koşullarında kendilerini sürekli yenileyen ve girişimci bir yapıya 
sahip olmak zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında işletmelerde pazarlama fonksiyonunun çok önemli olduğu 
gerçektir. İşletmeler pazarlama fonksiyonlarını geliştirerek daha fazla müşteriye ulaşıp bu müşterilerin 
beklentilerini onlara değer sunarak gerçekleştirebilirler. Pazarlama, işletme ve paydaşları için kârlılık ve değer 
elde etmek adına müşteriye değer yaratma ve sunma, iletişim kurma, ilişkileri yönetme amacıyla bir işletme 
fonksiyonu ve işlemler dizisidir (Kolabi, Hosseini, Mehrabi ve Salamzadeh, 2011). Diğer taraftan pazarlama, 
başarılı organizasyonlarda önemli bir rol oynamakla birlikte, tek bir müşteri kaybı veya kazancı çoğunlukla 
işletmelerin hayatta kalması üzerinde etkindir, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha kritik rol 
oynamaktadır (Becherer, Haynes ve Helms, 2008). Bu çalışmada Becherer, Haynes ve Helms (2008) tarafından 
geliştirilmiş olan girişimsel pazarlama ölçeğinde yer alan boyutları yöneticilerin uygulayıp uygulamadıkları 
incelenecek ve hipotezler geliştirilerek test edilecektir.  

2. Girişimcilik ve Girişimsel Pazarlama 

İşletmeler girişimcilik özelliklerini kullanarak genel performanslarına katkıda bulunmak istemektedirler. 
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmeleri için girişimsel yaklaşımlar oldukça önemli bir güçtür. 
Girişimci işletmeler genel olarak yenilik yapma, değişim başlatma, esneklik ve ustalıkla rekabete cevap 
verebilme becerisi ile ayırt edilmektedir (Naman ve Slevin, 1993). Çoğu işletme, girişimci yönetimin beceri ve 
etkinliklerini arttırma ve daha başarılı bir işletme olabilmek için geliştirilmiş yönetimsel araçlara ve yapılara 
ihtiyaç duymaktadır (Naman ve Slevin, 1993). Girişimciliğin en önemli yetkinliklerinden birisi olan yenilik 
gerçeği, yeni doğan bir girişiminin belirsiz piyasa koşullarına ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalma ihtimalinin 
artmasıdır. Girişimciler sınırlı kaynaklarla yeni fırsatlar ararken, ortaya çıkabilecek olan belirsizlikler karşısında 
yenilikçi yaklaşımlar kullanmalıdır (Becherer vd., 2008). Girişimciliğin çoğunlukla bireylerin bakış açısı içerisinde 
olduğu düşünülür, çünkü girişimcilik sık sık üstün bir buluşun getirilmesi veya oluşturulması ile 
ilişkilendirilmektedir (Lumpkin ve Dess, 1996). Girişimcilik; bireyler, gruplar ve bütün organizasyonlar gibi birçok 
seviyede kavramsallaşmıştır (Lumpkin ve Dess, 1996). Büyük işletmelerde girişimcilik kurumsal bir rekabet aracı 
olarak nitelenebilir. İşletmeler kurumsal olarak girişimciliği arttırıp işletmelerini daha ileriye taşıma 
niyetindedirler. İç girişimcilik olarak ele alınan kurumsal girişimciliğin en önemli özelliği süreç yönetimidir. 
Dünyada kurumsal girişimciliğin süreç ve uygulamasına artan ilgi, yöneticilerin ve yönetim bilginlerinin girişim 
sürecini kavramaya istekli oldukları konusunda bir evrim olarak nitelendirilebilir (Covin ve Slevin, 1991). 
Girişimcilik “insan” ile ilgili bir süreçtir, bu süreç insanlar fırsatları değerlendirmek için harekete geçtiğinde 
ortaya çıkmaktadır. İnsanların bu fırsatları değerlendirme istek ve arzuları farklılık göstermektedir. Çünkü 
birbirlerinden farklı ve rasyoneldirler, dolayısıyla insanlar arasındaki bu farklılıklar girişimci sürece oldukça etki 
etmektedir (Shane, Locke ve Collins, 2003). 

Girişimsel pazarlama, belirsiz piyasa koşullarında çoğunlukla kısıtlı kaynak koşullarında fırsatlar arayan 
işletmelerin pazarlama süreçlerini belirtebilmek için kullanılmaktadır. Ayrıca girişimci pazarlama küçük 
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işletmelerde büyük işletmelere oranla daha fazla görülmektedir. Çünkü küçük işletmelerin çoğu girişimci bir 
yaklaşımda pazarlamaya karşı daha fazla içsel engelle karşı karşıya kalmaktadırlar (Becherer vd., 2008; Hallbäck 
ve Gabrielsson, 2013). Diğer taraftan girişimsel pazarlama, küçük ve kaynakları kısıtlı olan, kişisel bağlantılarını 
yoğun şekilde kullanan, yaratıcı ve çoğunlukla da çok karışık olmayan pazarlama taktiklerine ihtiyaç duyan 
işletmelerde genellikle pazarlama faaliyetlerinin içerisine yerleştirilmiştir (Morris, Schindehutte ve LaForge, 
2002). Girişimsel pazarlama yapısına sahip olan işletmelerde girişimcilik ve pazarlama, fırsatları tanımlama ve 
kullanabilmeye odaklanmak isteyen işletmenin tüm fonksiyonlarına ve seviyelerine nüfuz etmektedir (Qureshi 
ve Kratzer, 2011).  Günümüzde girişimsel gelişim işletmeler açısından durgunluktan kurtulmanın en iyi yolu 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla işletmeler müşteriler üzerinde en yüksek değeri sağlayabilirse hem kendi 
rekabet avantajlarını oluşturacak hem de pazarda konumlanacaktır, ayrıca hedef müşterilerine daha yakın 
olacaktır (Kolabi vd., 2011).   

Girişimsel pazarlama, pazarlama ve girişimciliğin kritik yönlerini sentezleyerek pazarlamanın, şirketlerin 
kullanabileceği bir girişimci süreç haline geldiği kapsamlı bir kavrama dönüştürmektedir (Morris vd., 2002). 
Özellikle yenilikçi pazarlama stratejileri girişimsel pazarlama açısından çok önem taşıyabilmektedir (Hallbäck ve 
Gabrielsson, 2013).  Girişimsel pazarlama; risk yönetimi, kaynak kullanımı ve değer yaratma gibi yeni 
yaklaşımları kullanarak, müşterileri elde tutma ve kar sağlamak için fırsatların proaktif olarak tespiti ve 
kullanımını sağlamaktır (Becherer, Helms ve McDonald, 2012; Morris vd., 2002). 

Harici ve dahili sorunları ve yeteneklerinin sınırlılıkları sebebi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin, hem 
piyasada var olan işletmeler ile hem de piyasaya girmesi muhtemel işletmeler ile rekabet edebilmeleri ve 
piyasada devamlılıklarını sağlayabilmek için girişimci bir stratejiler kümesini kendi işletmelerine dahil etmeleri 
gerekmektedir. İşletmelerin benimseyecekleri stratejileri, işletme fonksiyonları ile desteklemeleri ve girişimciliği 
bir yaşam biçimi olarak ele almaları gerekmektedir. İşletme içinde ve dışında girişimci bir pazarlama alt yapısı 
oluşturulması sayesinde, girişimcilik ve işletmenin diğer fonksiyonları daha da önemlisi pazarlama arasında 
köprüler oluşturulabilecektir. Dolayısıyla işletmeler, girişimsel pazarlamaya önem vermeli ve girişimsel 
pazarlamanın boyutları ile gelecek yönelimliliğini sağlamalıdır. Literatürde girişimsel pazarlamanın alt boyutları; 
proaktiflik, risk alabilme, yenilikçilik, fırsat odaklılık, kaynak odaklılık, değer odaklılık ve müşteri odaklılık olarak 
sıralanmaktadır (Becherer vd., 2008, 2012; Bulut, Pırnar, Halaç ve Öztürk, 2013; Miles ve Darroch, 2006; Morris 
vd., 2002). 

2.1. Proaktif Odaklılık 

Proaktif davranış, ortamları doğrudan etkileyebilen bir davranış biçimidir, dolayısıyla insanlar açısından 
davranış, çevrenin manipüle ve kontrol edilmesi için insan ihtiyaçlarının doğasından gelmektedir  (Bateman ve 
Crant, 1993). İnsanlar açısından proaktif davranış, rasyonel olarak ortaya çıkan ve sürekli yenilenen ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için dışarıdan gelebilecek tehditlere yönelik önceden tedbir almalarını ve öngörülerini ifade 
etmektedir. Daha iyi koşullarda yaşama eğilimi olan insanlar genel olarak kendilerini olası fırsatlara karşı da 
önceden hazırlama eğilimindedirler. Proaktif süreçler her ne kadar bireysel aktörlerin davranışına dayansa da 
sadece insanlar açısından değil gruplar ve organizasyonlar düzeyinde de gerçekleşmektedir. Herhangi bir 
grubun kilit davranışı birimler arasını organize etmektir, etkili gruplar ile bağımlı oldukları harici grupları proaktif 
olarak etkilemeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Bateman ve Crant, 1993).  Pazarlama 
fonksiyonunun eylemlerini içeren örgütsel proaktiflik, işletmenin zorlu durumlarda öngördüğü uygulamalar ve 
bu olaylarla başa çıkmak için alınan önlemleri kapsar. Girişimci bir perspektiften bakıldığında proaktiflik, 
işletmenin belirsizliğini, dışa bağımlılığını ve zayıflığını azaltmak için içerisinde bulunduğu dış koşulların yeniden 
tanımlandığı pazarlama eylemlerini ve yeni fırsatları değerlendirme çabalarını kapsamaktadır (Becherer vd., 
2008; Dess ve Lumpkin, 2005).  Proaktif işletmeler genellikle piyasa trendlerini takip ederler, mevcut 
müşterilerinin muhtemel ihtiyaçlarını belirler ve yeni girişim fırsatlarına yol açabilecek talebin veya ortaya 
çıkabilecek sorunların değişimlerini öngörürler (Dess ve Lumpkin, 2005). 

2.2. Fırsat Odaklılık 

Proaktif insanlar fırsatları tarar, inisiyatif gösterir, harekete geçer ve değişiklik getirerek hedefe ulaşıncaya kadar 
çevrelerini cesaretlendirirler (Bateman ve Crant, 1993). Dolayısıyla proaktifliğin özünde fırsatların 
değerlendirilmesi yatmaktadır. İşletmeler ve gruplar arasındaki fırsatları değerlendirme eğilimleri, işletme 
bünyesinde yer alan insan faktörünün değerlendirmesine dayanmaktadır. Bireysel girişimcilik, fırsatları ve 
çevresel tehditleri tespit edebilme ve bunlara tepki verebilme yeteneği performans üzerinde doğrudan etki 
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sahibidir (Becherer ve Maurer, 1997). Özellikle de küçük ve orta ölçekteki işletmelerin en önemli rekabet 
avantajlarından birisi de fırsatları hemen tespit edip değerlendirmeleridir. Eğer fırsatları göremezlerse 
fırsatlardan doğacak olan talepleri kaçıracaklardır. Bunun için işletmeler genel olarak çevrelerini kontrol ederek 
muhtemel fırsatları değerlendirmek istemektedirler. Fırsatların tanımlanması ve peşinden koşulması KOBİ’ler 
için önemli bir pazarlama faaliyeti olarak görülmektedir. Pazar potansiyeli genellikle işletmelerin yeteneklerine 
(bu yetenek işletmelerin başarısını belirleyen “doğru” fırsatı seçebilme yeteneğidir) ve kaynaklarına uygunluk 
derecesine göre değerlendirilir (Becherer vd., 2008).  Bu yeteneğin kullanılması bütünüyle koşullara ve müşteri 
beklentilerinin en iyi şekilde tahliline dayanmaktadır. İşletmeler rekabet avantajı elde etmek için stratejilerini 
çevrelerine göre kısıtlamamalı ve potansiyel fırsatlara hızla adapte etmelidirler (Hills, Hultman ve Miles, 2008).  
Yüksek düzeyde girişimcilik oryantasyonu olan işletmeler, yeni fırsatlar bulmak ve rekabet konumlarını 
güçlendirebilmek için pazarları sürekli tarama ve izleme eğilimindedirler (Covin ve Miles, 1999; Keh, Nguyen ve 
Ng, 2007). Çünkü işletmeler genel olarak müşterilerinin yarattıkları fırsatları değerlendirerek rekabette daha iyi 
bir konum alabilmektedirler. 

2.3. Risk Almak 

Girişimci bir işletme, ürün-pazar yeniliği yaparak riskli girişimler üstlenen bir işletmedir, dolayısıyla girişimcilik, 
risk alma ile ilişkilendirilmektedir (Miller, 1983; Morris vd., 2002). Ortaya çıkabilecek risklerin tanımlaması için 
işletmelerin ve bireylerin çabalarını ortaya koyar ve bu faktörleri hafifleterek paylaşır (Morris vd., 2002).  
İşletmeler ve bireyler genellikle çevresel durumlardan etkilenerek bulundukları konumları değiştirme 
eğilimindedirler. İhtiyaçlar sonsuz olarak insanların beklentilerini etkilemektedir. Değişen koşulların sonucu 
olarak risk alma davranışı gün yüzüne çıkmaktadır. Risk alma genellikle işletmelerde söz sahibi olan kişilerin 
kaynaklarının çoğunu yeni projelere aktararak yeni fırsatların ortaya çıkartılmasında finansal olarak kendilerini 
de zor duruma sokabilme istekliliklerini yansıtmaktadır (Baker ve Sinkula, 2009). KOBİ’lerde büyüme hedefleri, 
girişimsel pazarlama uygulamalarına yapılan yatırımları önemli ölçüde arttırmaktadır, dolayısıyla işletmelerdeki 
büyüme isteği, risk alma davranışı ile ilişkilendirilmektedir. Çünkü genel olarak büyümek genellikle riskler ve 
zorluklarla birlikte ortaya çıkmaktadır (Westerlund ve Leminen, 2012). İşletmelerde genellikle faaliyetler, bir 
risk profili açısından karakterize edilmektedir. Riskler, işletme tarafından yapılan çeşitli kaynak tahsisi 
kararlarının yanı sıra piyasaya sunulacak ürünlerin, hizmetlerin ve bu ürünlerin sunulacakları pazarların 
seçimine de yansıtılır (Morris vd., 2002).  

2.4. Değer Yaratma 

Günümüzde pazarlamanın başlıca görevlerinin başında müşteri değeri yaratmak, geliştirmek ve yakalamak yer 
almaktadır. Değer, öncelikle seçilen hedef kitle için kalite, hizmet ve fiyatın doğru bileşeninin yapılması ayrıca 
müşteri gereksinimlerinin, mümkün olan en düşük edinim, iyelik ve kullanım maliyeti karşılığında 
karşılanmasıdır (Kotler, 2005). İşletmeler, asıl ürünlerine daha fazla değerler katarak (kalite iyileştirilmesi, 
hizmetlerin dahil edilmesi gibi), müşteri memnuniyetini arttırarak algıda fark yaratır ve böylece müşteri 
sadakati elde edebilmektedir (Ravald ve Grönroos, 1996). Müşterilerin beklentileri değer algıları ile 
ilişkilendirilerek ilerlemektedir. Beklentilerin doğurduğu isteklerin karşılanması esnasında işletmeler 
müşterilerinin değer beklentilerini en iyi şekilde karşılamak zorundadır.  Değer yaratma ve sunmada işletmeler 
açısından belirsizlik söz konusudur, bazen değer yaratma, müşterilere değer sunma sürecine işaret eder 
gibiyken diğer zamanlarda ise, müşterilerin kendileri için değer yarattığı, kaynaklarını geliştirdiği, tasarladığı, 
ürettiği ve sunduğu bir tedarikçi süreci gibi de görülmektedir (Grönroos ve Ravald, 2011; Ravald ve Grönroos, 
1996).  Girişimsel pazarlamanın odak noktası, işletmede oluşacak olan faaliyet ve ilişkiler için bir ön şart olması 
koşuluyla yenilikçi değer yaratımıdır (Morris vd., 2002). 

2.5. Kaynak Odaklılık 

Kaynak odaklılık, yaratıcı bir süreçtir. Bu durum bazen başka girişimciler tarafından fark edilmeyen bir kaynak 
olarak da düşünülebilir (Eren, Çelikkan ve Hacıoğlu, 2015). Nadir bulunan bir kaynağa sahip olan bir işletme, 
sürdürülebilir bir rekabet avantajı (diğer işletmelerin taklit edemeyeceği, etkinlik ve verimliliklerini etkileyen, 
vb.) sağlayabilir (Barney, 2001). Ancak kaynak odaklılık sadece sınırlı kaynakların etkin kullanımı değil aynı 
zamanda yaratıcı bir sinerjik süreci de ifade etmektedir (Becherer vd., 2008). Bazen pazarlamacılar hedeflerine 
ulaşabilmek için başka işletmelerin kaynaklarını çeşitli şekillerde kullanmaktadırlar. Başka bir işletmenin 
kaynaklarının ödünç alınması, takas edilmesi, paylaşılması, kiralanması, yeniden kullanılması, dış kaynaklardan 
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yararlanılması bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu tarz faaliyetler ya işletme içindeki ilgili bir birim tarafından 
ya da paydaşlar (tedarikçiler, dağıtıcılar, müşteriler, diğer organizasyonlar) tarafından yürütülebilir (Marangoz 
ve Erboy, 2013). Bir işletmenin kaynakları, işletmenin elinde bulundurduğu ve işletmeye değer katan stratejiler 
yaratmasına ve uygulamasına izin veren tüm maddi ve maddi olmayan, beşeri ve beşeri olmayan varlıkları 
kapsar. Özellikle insan sermayesi ve tecrübesi gibi maddi olmayan işletmeye özgü kaynaklar, işletmenin üretim 
faktörleri ile ilgili değerini arttırmasını ve rekabet avantajı yaratmasını sağlar (Javalgi ve Todd, 2011).  

2.6. Müşteri Odaklılık 

Müşteri odaklılığı benimseyen bir işletme; müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek, analiz ederek, anlayarak ve 
cevaplandırarak müşterilerine odaklanır, müşterilerden gelen sinyallere göre tepki verir (Johnson, Lee, Saini ve 
Grohmann, 2003). Müşterilerin sürekli değişim gösteren istek ve ihtiyaçlarını yerine getirme çabaları, 
işletmelere ek maliyetler yüklemesine rağmen katma değeri yüksek, müşterinin gözünde farklılaştırılmış ürün 
ve hizmetler üreterek işletmelere esneklik ve farklılaşma yeteneği kazandırmakta ve böylece onları rekabet 
ortamında ayrıcalıklı ve üstün kılmaktadır (Bulut, Yılmaz ve Alpkan, 2009).  Girişimsel pazarlamada müşteri 
odaklılık yeni ilişkiler kurmak veya varolan ilişkileri kullanarak yeni pazarlar oluşturmak için yenilikçi yaklaşımlar 
geliştirilmesidir. Bu yönüyle ilişkisel pazarlamadan farklılaşmaktadır. Çünkü ilişkisel pazarlama varolan ilişkileri 
yönetmek üzerine kuruludur (Eren vd., 2015). Müşteri odaklılık, pazarlama için merkezi bir itici güçtür. Müşteri 
odaklılık ile işletmeler, yeni ilişkiler yaratmak, inşa etmek ve sürdürmek için yenilikçi yaklaşımlar benimserler. 
Birçok araştırma, başarılı işletmelerin müşteri odaklılığa daha fazla ağırlık verdiklerini ileri sürmektedir. Ancak 
radikal değişiklikler müşterilerden önde olduğu için aşırı müşteri odaklılık pazar yaratan ve denge bozan 
yenilikleri engelleyebilmektedir (Becherer vd., 2008). Bu nedenle işletmeler müşteri odaklı yaklaşımı iyi bir 
şekilde dengeleyebilmelidirler.   

2.7. Yenilik Odaklılık 

Yenilik odaklılık; bir işletmenin yeni ürünler, hizmetler ya da teknolojik süreçlere öncülük eden yeni fikirleri, 
yaratıcı süreçleri ve deneyimleri destekleme eğilimidir (Certo, Moss ve Short, 2009) ve mevcut müşteri ilişkileri 
ve pazar bilgisi üzerine kuruludur (Becherer vd., 2008). Girişimsel pazarlamayı benimseyen işletmeler, yenilikçi 
ve dinamik işletmelerdir. Bu işletmeler, müşteriler için radikal yenilikler ve yeni değerler yaratan fırsatları 
keşfeder, değerlendirir ve kullanırlar (Miles ve Darroch, 2006). Özellikle de kaynakları sınırlı olan küçük 
girişimciler için yenilik odaklı olmak büyük önem taşımaktadır (Cooper ve Kleinschmidt, 2000). Bir girişimci 
başarılı olmak istiyorsa ilk önce yeni fikirlere ihtiyaç duyar. Bu yeniliğin başarılı olması da girişimcinin pazarın 
ihtiyaç duyduklarıyla pazara sunulanlar arasındaki boşluğu belirlemesi ve bu boşluğu kapatacak kaynakları 
başarılı bir şekilde yönetmesiyle gerçekleşir (Marangoz ve Erboy, 2013).  

3. Girişimsel Pazarlama Boyutları ile KOBİ ve Yönetici Profilleri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

Araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri, verilerin toplanması ve veri toplama ölçeği,  örneklemi ve 
araştırmanın amacına uygun olarak yapılan analizler ve bu analizlerden elde edilen bulgular bu bölümde 
incelenecektir. 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, güncel pazarlama yaklaşımlarından biri olan girişimsel pazarlama boyutlarının hangilerinin 
KOBİ’ler ve yöneticileri tarafından ne kadar uygulandığını araştırmaktır. Bu nedenle, girişimsel pazarlama 
boyutları olan proaktiflik, risk alma, müşteri, yenilik, kaynak, değer, fırsat odaklılık boyutları nın KOBİ’lerin ve 
yöneticilerinin demografik özellikleri ile farklılık gösterip göstermedikleri test edilecektir. Son yıllarda 
girişimciliğin ön plana çıkmasıyla birlikte, özellikle KOBİ’lere sağlanan girişimcilik imkanları da artış göstermiştir. 
Hem kamu hem de özel sektörden sağlanan bu imkanlarla KOBİ’ler büyüme fırsatı bulmakta, son gelişmelerden 
de anında haberdar olmakta ve büyük işletmelerin yer aldığı pazarda paylarını genişletmeye çalışmaktadırlar. 
Bu nedenle bu çalışmada da KOBİ’lerin bu fırsatları uygulayıp uygulamadıkları ya da ne kadarına önem verdikleri 
incelenecektir.   
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3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modelini oluşturabilmek amacıyla, konuyla ilgili olan ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmış, 
üniversite kütüphanelerinin veri tabanları incelenmiş ve süreli yayınlara başvurulmuştur. Yapılan bu araştırma 
sonucunda konuyla ilgili,  geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış, ölçek soruları olan değişkenler incelenerek 
kullanılmış, amaca uygun olarak araştırma modeli tasarlanmış ve aralarındaki farklılıklar bilimsel çalışmalar ile 
ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada ilk olarak, girişimsel pazarlama boyutları ve yöneticilerin cinsiyeti, yaşı, eğitim 
durumları ve işletmedeki pozisyonu, ikinci olarak ise girişimsel pazarlama boyutları ile KOBİ’lerin faaliyet 
alanları ve çalışan kişi sayısı arasındaki farklılık ilişkileri incelenmektedir. Araştırmanın bu amaçları 
doğrultusunda kurulan hipotezler şu şekildedir: 

H1: Girişimsel pazarlama boyutları, yöneticilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir 

H2: Girişimsel pazarlama boyutları, yöneticilerin yaşına göre farklılık göstermektedir 

H3: Girişimsel pazarlama boyutları, yöneticilerin eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir 

H4: Girişimsel pazarlama boyutları, yöneticilerin işletmedeki pozisyonuna göre farklılık göstermektedir 

H5: Girişimsel pazarlama boyutları, KOBİ’lerin faaliyet alanlarına göre farklılık göstermektedir 

H6: Girişimsel pazarlama boyutları, KOBİ’lerde çalışan kişi sayısına göre farklılık göstermektedir 

H7: Girişimsel pazarlama boyutları, işletmenin faaliyette bulunduğu yere göre farklılık göstermektedir 

3.3. Verilerin Toplanması ve Ölçeği  

Araştırmanın ölçeğinde yer alan değişkenler farklı kişiler tarafından farklı makalelerde kullanılan, orijinali 
İngilizce olan ölçeklerdir. Ölçeklerde yer alan ifadeler, bilimsel yöntemler temel alınarak geliştirilmiş, geçerlilik 
ve güvenilirlikleri yapılan araştırmalar ile ölçülmüş ve kullanılabilir olduğu tespit edilmiş olup Türkçeye 
çevrilerek KOBİ’ler için uyarlanmış ifadelerdir. Veri toplama ölçeği, girişimsel pazarlama boyutları ölçeği, 
Becherer, Haynes ve Helms (2008) tarafından yapılan çalışmadan faydalanılarak oluşturulmuştur. Sorular, 1’den 
5’e kadar 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde Likert Ölçeği’ne göre hazırlanmıştır. 
Örneklemi belirlerken, kolayda örneklem yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma, Tekirdağ il ve ilçe sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yapılmış ve anket toplam 512 işletmenin sahibine, ortağına ve 
çalışanlarına uygulanmıştır. 

4. Bulgular 

Araştırma dâhilinde elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırmanın amacına göre ilk olarak araştırmaya katılan katılımcıların ve KOBİ’lerin demografik özellikleri için 
frekans analizi, daha sonra ise kurulan hipotezlere göre, T-testi ve ANOVA analizleri yapılarak farklılıklar 
incelenecektir. 

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

                                                                                                 Yüzde   (%)                            Frekans  (f)                                                                                        

Cinsiyet Kadın 13.7 70 
Erkek 86.3 442 
Toplam 100.0 512 

Yaş  20 ve altı 4.5 23 
21-30 21.7 111 
31-40 40.2 206 
41-50 14.3 73 
51-60 17.8 91 
61 ve üstü 1.6 8 
Toplam 100.0 512 

İşletmedeki Pozisyon Firma sahibi 56,4 289 
Ortak 23,6 121 
Çalışan 19,9 102 
Toplam 100.0 512 
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Eğitim Durumu          İlköğretim 30,7 157 
Lise 46,5 238 
Ön Lisans 12,3 63 
Lisans 9,4 48 
Lisansüstü 1,2 6 
Toplam 100.0 512 

Faaliyet Alanı          Giyim-Tekstil 9,8 50 
İnşaat 10,2 52 
Perakende 10,5 54 
Gıda 22,1 113 
Berber-Kuaför 7,2 37 
Züccaciye 4,3 22 
Kahvehane 6,3 32 
Maden-Metal 6,3 32 
Marangoz 1,6 8 
Eczane-Sağlık 2,9 15 
Spor 1,4 7 
Elektrik-Elektronik 7,2 37 
Otomotiv 2,5 13 
Eğitim-Kırtasiye 5,5 28 
Fotoğraf 1,2 6 
Terzi 1,2 6 
Toplam 100.0 512 

Yer                                 Malkara 18,6 95 
Saray 23,0 118 
Çerkezköy 20,1 103 
Çorlu 38,3 196 
Toplam 100.0 512 

Çalışan Sayısı                 1 kişi 15,8 81 
1-5 56,8 291 
6-10 17,6 90 
11-15 5,5 28 
16 ve daha fazlası 4,3 22 
Toplam 100.0 512 

Çalışılan Yıl Sayısı   5 yıl ve daha az 26,4 135 
6—10 23,8 122 
11—15 24,4 125 
16-20 10,2 52 
21-25 10,9 56 
26 yıl ve üzeri 4,3 22 
Toplam 100 512 

Girişimcilik Eğitimi       Evet 6,1 31 
Hayır 93,9 481 
Toplam 100.0 512 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 512 katılımcının frekans dağılımlarına bakıldığında; cinsiyet 
değişkenine göre %86.3’ünün (442) erkek; yaş değişkenine göre %40.2’sinin (206) 31-40 yaşları arasında; 
işletmedeki pozisyon değişkenine göre %56.4’ünün (289) işletme sahibi; eğitim durumu değişkenine 
göre %46.5’inin (238) lise mezunu; faaliyet alanı değişkenine göre %22.1’inin (113) gıda sektöründe; işletmenin 
faaliyette bulunduğu yer değişkenine göre %38.3’ünün (196) Saray ilçesinde faaliyet gösterdiği; çalışan sayısı 
değişkenine göre %56.8’inin (291) 1-5 kişi çalışana sahip; çalışılan yıl değişkenine göre %26.4’ünün (135) 5 
yıldan daha az zamanda faaliyet gösterdiği ve girişimcilik eğitimi alma durumu değişkenine göre ise %93.9’unun 
(481) girişimcilik eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Araştırma formunda kullanılan ifadeler, daha önceki 
çalışmalarda güvenilirliği ve geçerliliği tespit edilmiş ifadelerdir. Bu çalışma kapsamında yapılan güvenilirlik 
sonuçlarına göre, girişimsel pazarlama boyutlarının güvenilirliği (Cronbach α) 0.936 olarak bulunmuştur.  
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Girişimsel pazarlama ölçeğine faktör analizi yapılmış, “Varimax Döndürme, “Temel Bileşenler Yöntemi (Principal 
Component Analysis) ve Korelasyon Matrisi” uygulanmıştır. Yapılan birinci faktör analizi sonucunda ölçekte yer 
alan ifadelerden 7. ve 10. İfade soru setinden çıkartılmış ve yeniden faktör analizi yapılmıştır. Son analiz 
sonucunda elde edilen bulgulara göre Bartlett’s Küresellik Testi’ne bakılmış, değişkenlerin 0,05 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı olduğu ve KMO örneklem yeterliliği incelendiğinde ise 0,931 ile mükemmel düzeyde bir 
örneklem yeterliliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Varimax Döndürme sonucunda ise; ifadelerin beş faktör 
altında toplandığı gözlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla; değer yaratma (13., 12., 15., 16., 14. ve 11.), yenilik ve 
fırsat odaklılık (26., 25., 4., 5., 6. ve 24.), müşteri odaklı risk (22., 21., 9., 23. ve 8.), kaynak odaklılık (19., 20., 18. 
ve 17.) ve proaktif odaklılıktır (2., 1. ve 3.). 

Tablo 6. Girişimsel Pazarlama ve Cinsiyet Arasındaki İlişkinin T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama Std. 
Sapma 

T 
 

Anlamlılık 
Seviyesi 

Değer_Yaratma Kadın 70 3,8286 0,6636 -1,759 0,079037 

 Erkek 441 3,9754 0,6463 

Yenilik_Fırsat_Odaklılık Kadın 70 3,7119 0,7217 -1,529 0,126813 

 Erkek 441 3,8409 0,6446 

Müşteri_Odaklı_Risk Kadın 70 3,8314 0,6866 -1,640 0,101548 

 Erkek 442 3,9679 0,6401 

Kaynak_Odaklılık Kadın 70 3,6714 0,7585 -0,413 0,679454 

 Erkek 441 3,7126 0,7761 

Proaktif_Odaklılık Kadın 69 3,9372 0,7260 0,144 0,885022 
 Erkek 442 3,9246 0,6650 

Ortalama_Puan Kadın 69 3,7900 0,5768 -1,307 0,191536 

 Erkek 439 3,8824 0,5408 

 

Tablo 2 incelendiğinde t testi sonuçlarında anlamlılık değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu görülmektedir. H1 
reddedilmiş ve Girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir. Yöneticilerinin kadın ya da erkek olmasının girişimsel pazarlama algıları üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Tablo 7. Girişimsel Pazarlama ve Yöneticilerin Yaşları Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

  

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F 

P 
değeri 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 1,579 5 0,316 0,746 0,59 

 Gruplar İçi 213,873 505 0,424   
 Toplam 215,452 510    
Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 0,703 5 0,141 0,324 0,899 

 Gruplar İçi 219,051 505 0,434   
 Toplam 219,753 510    
Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 0,605 5 0,121 0,286 0,921 

 Gruplar İçi 213,755 506 0,422   
 Toplam 214,36 511    
Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 1,53 5 0,306 0,509 0,769 

 Gruplar İçi 303,273 505 0,601   
 Toplam 304,803 510    
Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 0,744 5 0,149 0,327 0,897 

 Gruplar İçi 230,146 505 0,456   
 Toplam 230,89 510    
Ortalama_Puan Gruplar Arası 0,166 5 0,033 0,11 0,99 

 Gruplar İçi 151,054 502 0,301   
 Toplam 151,22 507    
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Tablo 3’te yer alan ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük olmasından dolayı H2 reddedilmiş 
ve girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin yaşlarına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Tablo 8. Girişimsel Pazarlama ve Yöneticilerin Eğitim Durumları Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

    Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması F 
p  

değeri 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 0,767 4 0,192 0,452 0,771 
  Gruplar İçi 214,685 506 0,424     
  Toplam 215,452 510       

Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 0,966 4 0,241 0,558 0,693 
  Gruplar İçi 218,788 506 0,432     
  Toplam 219,753 510       

Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 0,403 4 0,101 0,239 0,916 
  Gruplar İçi 213,956 507 0,422     
  Toplam 214,36 511       

Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 1,204 4 0,301 0,502 0,735 
  Gruplar İçi 303,599 506 0,6     
  Toplam 304,803 510       

Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 2,363 4 0,591 1,308 0,266 
  Gruplar İçi 228,527 506 0,452     
  Toplam 230,89 510       

Ortalama_Puan Gruplar Arası 0,752 4 0,188 0,629 0,642 
  Gruplar İçi 150,468 503 0,299     
  Toplam 151,22 507       

 

Tablo 4’te yer alan ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük olmasından dolayı H3 reddedilmiş 
ve girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin eğitim durumlarına göre farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 

Tablo 9. Girişimsel Pazarlama ve Yöneticilerin İşletmedeki Pozisyonu Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F 
p  

değeri 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 0,846 2 0,423 1,002 0,368 

 Gruplar İçi 214,606 508 0,422   
 Toplam 215,452 510    
Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 0,126 2 0,063 0,145 0,865 

 Gruplar İçi 219,628 508 0,432   
 Toplam 219,753 510    
Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 0,326 2 0,163 0,387 0,679 

 Gruplar İçi 214,034 509 0,42   
 Toplam 214,36 511    
Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 0,362 2 0,181 0,302 0,739 

 Gruplar İçi 304,44 508 0,599   
 Toplam 304,803 510    
Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 0,942 2 0,471 1,041 0,354 

 Gruplar İçi 229,948 508 0,453   
 Toplam 230,89 510    
Ortalama_Puan Gruplar Arası 0,046 2 0,023 0,077 0,925 

 Gruplar İçi 151,174 505 0,299   
 Toplam 151,22 507    

 

Tablo 5’te yer alan ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük olmasından dolayı H4 reddedilmiş 
ve girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin işletmedeki pozisyonlarına göre farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 10. Girişimsel Pazarlama ve KOBİ’lerin Faaliyet Alanları Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F 
p 

değeri 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 9,026 15 0,602 1,443 0,123 

 Gruplar İçi 206,426 495 0,417   
 Toplam 215,452 510    
Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 7,317 15 0,488 1,137 0,32 

 Gruplar İçi 212,436 495 0,429   
 Toplam 219,753 510    
Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 11,005 15 0,734 1,789 0,033 

 Gruplar İçi 203,355 496 0,41   
 Toplam 214,36 511    
Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 8,662 15 0,577 0,965 0,491 

 Gruplar İçi 296,141 495 0,598   
 Toplam 304,803 510    
Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 10,324 15 0,688 1,545 0,085 

 Gruplar İçi 220,566 495 0,446   
 Toplam 230,89 510    
Ortalama_Puan Gruplar Arası 6,908 15 0,461 1,57 0,078 

 Gruplar İçi 144,312 492 0,293   
 Toplam 151,22 507    

 

ANOVA testi sonuçlarına göre girişimsel pazarlama boyutlarından sadece müşteri odaklı risk boyutunda 
KOBİ’lerin faaliyet alanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş H5 sadece bu boyut için kabul 
edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile yapılan Scheffe testinin sonucuna 
göre fotoğraf işi ile uğraşanların (Ortalama=4.333) girişimci pazarlama çerçevesinde terzilere (Ortalama=3.133) 
göre daha fazla müşteri odaklı risk almaktadır. Tablo 6’da yer alan ANOVA sonuçlarına göre anlamlılığın müşteri 
odaklı risk dışında kalan girişimsel pazarlama boyutlarının anlamlılıklarının 0,05’ten büyük olmasından dolayı H5 
reddedilmiş ve girişimci pazarlamanın diğer boyutlarının KOBİ’lerin faaliyet alanlarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermedikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 11. Girişimsel Pazarlama ve KOBİ’lerde Çalışan Kişi Sayısı Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 0,524 4 0,131 0,309 0,872 

 Gruplar İçi 214,927 506 0,425   
 Toplam 215,452 510    
Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 0,061 4 0,015 0,035 0,998 

 Gruplar İçi 219,692 506 0,434   
 Toplam 219,753 510    
Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 0,243 4 0,061 0,144 0,966 

 Gruplar İçi 214,117 507 0,422   
 Toplam 214,36 511    
Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 1,224 4 0,306 0,51 0,728 

 Gruplar İçi 303,578 506 0,6   
 Toplam 304,803 510    
Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 1,036 4 0,259 0,57 0,685 

 Gruplar İçi 229,855 506 0,454   
 Toplam 230,89 510    
Ortalama_Puan Gruplar Arası 0,162 4 0,041 0,135 0,969 

 Gruplar İçi 151,057 503 0,3   
 Toplam 151,22 507    
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Tablo 7’de yer alan ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük olmasından dolayı H6 reddedilmiş 
ve girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’lerde çalışan kişi sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir.  

Tablo 12. Girişimsel Pazarlama ve İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Yer Arasındaki İlişkinin ANOVA Sonuçları 

  Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Değer_Yaratma Gruplar Arası 4,149 3 1,383 3,319 0,02 

 Gruplar İçi 211,303 507 0,417   
 Toplam 215,452 510    
Yenilik_Fırsat_Odaklılık Gruplar Arası 0,73 3 0,243 0,563 0,639 

 Gruplar İçi 219,023 507 0,432   
 Toplam 219,753 510    
Müşteri_Odaklı_Risk Gruplar Arası 0,586 3 0,195 0,464 0,707 

 Gruplar İçi 213,774 508 0,421   
 Toplam 214,36 511    
Kaynak_Odaklılık Gruplar Arası 1,254 3 0,418 0,698 0,553 

 Gruplar İçi 303,548 507 0,599   
 Toplam 304,803 510    
Proaktif_Odaklılık Gruplar Arası 0,987 3 0,329 0,725 0,537 

 Gruplar İçi 229,903 507 0,453   
 Toplam 230,89 510    
Ortalama_Puan Gruplar Arası 0,751 3 0,25 0,839 0,473 

 Gruplar İçi 150,469 504 0,299   
 Toplam 151,22 507    

 

Tablo 8’de yer alan ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılık genel olarak 0,05’ten büyük çıkmıştır dolayısıyla 
girişimsel pazarlama boyutlarından değer yaratma alt boyutu dışındaki bütün boyutlarda H7 reddedilmiştir. 
Ancak değer yaratma boyutunun anlamlılığı 0,05’ten küçük çıktığından değer yaratma boyutunun işletmelerin 
faaliyette bulunduğu yere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ve H7 hipotezi bu boyut için kabul 
edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan Scheffe testinin 
sonuçlarına göre Çerkezköy’de (Ortalama=4,1078) faaliyette bulunan işletmeler, girişimsel pazarlama açısından 
Çorlu’da (Ortalama=3,8614) faaliyette bulunan işletmelere göre daha fazla değer yaratma eğilimindedirler.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’lerin ve yöneticilerinin demografik özelliklerine göre 
farklılık gösterip göstermedikleri oluşturulan hipotezler ile test edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda 
girişimsel pazarlama boyutları; değer yaratma, yenilik ve fırsat odaklılık, müşteri odaklı risk, kaynak odaklılık ve 
proaktif odaklılık olarak belirlenmiştir.  

İlk olarak girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadıklarına bakılmış, 
anlamlılık değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu görülmüş ve girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin 
cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, yöneticilerin kadın ya da erkek 
olmasının onların firmada uyguladıkları girişimsel pazarlama uygulamalarını etkilemediğini göstermektedir. 
Girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin yaşına göre farklılaşıp farklılaşmadıklarına bakıldığında 
anlamlılığın 0,05’ten büyük olduğu görülmüş ve girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin yaşlarına göre 
anlamlı bir farklılıklarının olmadığı tespit edilmiştir. Oysa genç yöneticilerin girişimsel pazarlamaya bakış açısının 
yaşlı yöneticilere göre daha anlamlı olması beklenmektedir. Girişimsel pazarlama boyutlarının yöneticilerin 
eğitim durumlarına göre farklılık göstermedikleri belirlenmiş ve yöneticilerin almış olduğu eğitimin işletmede 
uygulanan girişimsel pazarlama boyutlarını hiçbir şekilde farklılaşmadıkları görülmüştür. Bu çalışmada 
ilköğretimden lisansüstüne kadar farklı derecelerde eğitim görmüş kişilerle görüşülmüştür. Bu sonuç, lise ve 
üstü seviyelerde verilen girişimcilik eğitimlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Girişimsel pazarlama 
boyutlarının yöneticilerin işletmedeki pozisyonuna göre farklılaşıp farklılaşmadıkları incelenmiş ve ANOVA testi 
sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük olduğu görülmüştür. Böylece girişimsel pazarlama boyutları ile 
yöneticilerin işletmedeki pozisyonları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Oysa firma sahibi 
ya da ortak pozisyonundaki kişilerin çalışanlara nazaran girişimsel pazarlama boyutları konusunda daha hassas 
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ve bilinçli olması gerektiği düşünülmektedir. Girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’lerin faaliyet alanlarına 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında sadece müşteri odaklı risk boyutunda KOBİ’lerin faaliyet 
alanlarının farklılaştığı olduğu tespit edilmiş, diğer faaliyet alanları arasına herhangi bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Faaliyet alanlarına bakıldığında ise fotoğraf işi ile uğraşanların girişimci pazarlama çerçevesinde 
terzilere göre daha fazla müşteri odaklı risk aldığı görülmektedir. Girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’lerde 
çalışan kişi sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığında, ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılığın 0,05’ten büyük 
olduğu görülmüş ve girişimsel pazarlama boyutlarının KOBİ’lerde çalışan kişi sayısına göre anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. İşletmenin çalışan kişi sayısı bazındaki büyüklüğü işletmenin girişimsel pazarlama 
yaklaşımını etkilememektedir. Son olarak girişimsel pazarlama boyutlarının işletmelerin faaliyette bulundukları 
yere göre farklılık gösterip göstermediklerine bakılmış ve anlamlılığın sadece değer yaratma boyutunda 0,05’ten 
küçük olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre, girişimsel pazarlama boyutlarından değer yaratma boyutunun 
işletmelerin faaliyette bulundukları yere göre farklılaştığı, Çerkezköy’de faaliyette bulunan işletmelerin, 
Çorlu’daki işletmelere göre daha fazla değer yaratma eğiliminde olduğu görülmüştür. 

Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, girişimci pazarlama boyutlarının KOBİ’lerin ve yöneticilerinin 
demografik özelliklerine göre çok büyük farklılıklara rastlanmamıştır. Tekirdağ İlindeki KOBİ’lerin ve 
yöneticilerinin girişimsel pazarlama boyutlarına bakış açılarının birbirine benzer olduğu görülmüştür. Özellikle 
eğitim konusunda çıkan sonuçlar, lise ve üstü seviyelerdeki eğitim kurumlarında verilen girişimcilik derslerinin 
içeriği ve kalitesi hakkında düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.    
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Türk Devletleri Sağlık Sistemlerinde Etkinliğin ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin 
Süper Etkinlik ve Tobit Modelleriyle Değerlendirilmesi 
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Özet: Günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle sağlık sektörü en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Hızlı 
büyümenin beraberinde getirdiği artan maliyetler ve sağlık harcamalarına ayrılan paydaki artış sağlık hizmetlerinde 
kullanılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.  

Bu çalışmanın amacı Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Tobit Analizi yöntemleri ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan devletleri sağlık sistemlerinin etkinliklerinin ve etkinliğe etki eden faktörlerinin 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Literatüre bakıldığında araştırmaya konu olan türk devletleri sağlık sistemlerini 
araştıran çalışmanın olmayışı bu çalışmanın önemini artıran diğer bir etkendir. 

Etkinlik analizleri parametrik olmayan VZA yöntemiyle yapılmış, CCR ve BCC modelleri kullanılarak sabit ve değişken ölçekte 
etkinlik ve süper etkinlik belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler Microsoft Excel ortamında analize 
uygun hale getirildikten sonra, etkinlik analizleri DEA-SOLVER programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 
ilgili istatistik kurumlarından alınmıştır. Çalışmada araştırma yapılacak olan ülkelerin verilerine ulaşmada sıkıntı yaşanması 
nedeni ile her bir ülke için tüm verilerin bulunabildiği 2012 yılı verileri kullanılmıştır. Girdi değişkenleri olarak “ülkelerin 1000 
kişi başına doktor sayısı” ve “hastane yatak sayısı” ve “sağlık harcamalarının GSYİH içerisinde payları”, çıktı değişkenleri 
olarak ise “ortalama yaşam süresi” ve “100 000 kişi başına düşen ameliyat sayıları” etkinlik analizinde kullanılmıştır. 

Çalışmada yapılan CCR ve BCC modelleri ile yapılan etkinlik analizleri sonucunda Kırgızistan ve Özbekistan`ın etkinlik 
skorlarının 1`in altında çıkmıştır. Süper etkinlik modeli skorlarına göre devletler arasında CCR ve BCC yöntemi ile yapılan 
etkinlik hesaplamalarında Türkmenistan`ın en yüksek etkinlik skoru aldığı görülmektedir.  

CCR yöntemi ile elde edilen skorlara göre yapılan Tobit analizinde her iki çıktının etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu 
fakat “ortalama yaşam süresi” çıktısının anlamsız, “yüz bin kişi başına ameliyat sayısının” %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. BCC yöntemi ile elde edilen etkinlik skorlarına göre yapılmış Tobit analizinde her iki çıktı 
katsayılarının etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu fakat alınan sonuçların %5 anlamlılık düzeyinde anlamsız olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Devletleri Sağlık Sistemleri, Veri Zarflama Analizi, Süper Etkinlik Modeli, Tobit Analizi, Etkinlik 

Evaluation of Efficiency and Factors influencing the Efficiency in the Health Systems 
of Turkic States with Super Efficiency and Tobit Models 

Abstract: Today, the health sector is one of the fastest-growing sectors with the effects of technological development. 
Increasing costs and shares reserved for health expenses accompanying the fastest-growing necessitated efficient and 
productive use of sources used in health-care system. 

The purpose of this study is to comparatively evaluate the efficiency of the health systems and the factors influencing that 
efficiency in Turkey, Azerbaijan, Kazakhs8tan, Turkmenistan, Kirgizstan and Uzbekistan states by the means of Data 
Envelopment Analysis (DEA) and Tobit analysis methods. When examining the literature,   having no study on the health 
systems of Turkic states who are the subject of study has been another factor that increased the significance of this study. 

Efficiency analyses were performed by the means of DEA method which is not parametric, and it was attempted to 
determine the efficiency and the super-efficiency in fixed and sliding scales by using CCR and BCC models .  After data 
obtained for study was made suitable for analysis in Microsoft Excel environment, the efficiency analyses were performed 
by using DEA-SOLVER program.  Data used in study were obtained from concerning statistical institutions.  Because some 
difficulties were experienced to reach data of countries to be researched in study, data from the year 2012 were used in 
which all the data of each country could be found.  In efficiency analysis, the number of physicians per capita and number 
of hospital beds and share of health expenses in GDP were used as the input variables, and the average life and number of 
operations per 100 000 people were  used as the output variables. 

As a result of efficiency analysis performed in study with CCR and BBC models, efficiency scores of Kirgizstan and Uzbekistan 
was found below 1. According to the super-efficiency score, it is seen that Turkmenistan obtained the highest international 
score in efficiency calculations performed with CCR and BCC method. 
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In the Tobit analysis performed according to the scores obtained with CCR method, it is concluded that both outputs have 
positive effect on efficiency, however, average life was insignificant and number of operations per One Hundred Thousand 
people has 10% significance level.  In the Tobit analysis performed according to the efficiency scores obtained with BCC 
method, it is concluded that coefficient of both outputs  has positive effect on efficiency, however, result obtained were 
insignificant in 5% significance level. 

Keywords: Health Systems of Turkic States, Data Envelopment Analysis, Super Efficiency Model, Tobit Analysis, Efficiency 

1. Giriş 

Veri zarflama analizi (VZA) yaklaşımında etkinlik, toplam ağırlıklandırılmış çıktıların, toplam ağırlıklandırılmış 
girdilere oranlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu ağırlıklar, kurumun mevcut girdi ve çıktı bileşenleri ile diğer 
kurumların girdi ve çıktı bileşenlerinin karşılaştırılmasıyla belirlenmektedir (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010:541). 

Günümüzde sağlık sektöründe etkinliğin araştırılmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan VZA yöntemi 
bir doğrusal programlama tekniğidir. VZA, aynı koşullar altında çalışması ve grupta yer alan tüm birimlerin 
etkinliklerini tanımlayan faktörlerin, yoğunluk ve büyüklüklerindeki farklılıklar hariç aynı olmaları, analize konu 
olan karar birimlerinin aynı hedefe yönelik benzer işlevlere sahip olması şartlarını varsaymaktadır (Cooper vd., 
2011:1). VZA’da gerçekleşen gözleme dayanan etkinlik sınırları vardır. Burada rassal hata parametresi 
kullanılmamaktadır (Dinçer, 2008:829).  VZA’da girdi ve çıktıların oluşturduğu amaç fonksiyonu değeri 1’e eşit 
olan kurumlar etkin, amaç fonksiyonu değeri 1’den küçük olanlar ise etkinsiz olarak nitelendirilmektedir. VZA 
modelleri girdiye yönelik ve çıktıya yönelik modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Girdiye yönelik VZA 
modeli, en fazla çıktıyı elde edebilmek için gerekli en uygun girdi bileşimini ortaya koymaktadır. Çıktıya yönelik 
model ise, mevcut girdi bileşimi ile en fazla çıktının nasıl üretilebileceğini belirlemektedir. Ayrıca VZA 
programında, ölçekten sabit getiri ve ölçekten değişken getiri durumuna göre de farklılaşmaya gidilebilir 
(Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010:541).  

Sağlık hizmetleri sunumunda kullanılan girdi ve çıktı sayılarının fazla olması ve girdilerde meydana gelen 
artışların ve azalışların çıktı miktarında ne kadar artışa ve azalışa sebep olacağının belirlenememesi gibi 
nedenlerden dolayı girdiler ve çıktılar arasında fonksiyonel bir ilişkinin kurulması oldukça zordur. Bu yüzden bu 
çalışmada parametrik olmayan yöntemlerden olan VZA kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda ülkelerin sağlık 
sistemlerindeki etkinlikleri tespit edilerek karşılaştırmaya tabi tutulmuş, etkin olmayan ülkelerin sağlık 
sistemlerinde etkinlik oranının artırılması için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak 
etkinliğe etki eden faktörlerin analizinde ise Tobit Analizi kullanılmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Dünyada ve Türkiye`de VZA kullanılarak yapılmış literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 
bazıları şunlardır: 

Farrell tarafından 1957 yılında yapılmış olan “The Measurement of Productive Efficiency” isimli çalışmayla veri 
zarflama analizinin temeli oluşturulmuştur. 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında yapılmış olan “Measuring The Effiency of Desicion Making 
Units” isimli çalışmayla sabit getirili CCR modeli oluşturulmuştur.  

Lavers ve Whynes tarafından 1978 yılında yapılmış “A Production Function Analysis of English Maternity 
Hospitals” isimli çalışma, VZA kullanılarak yapılmış sağlık kurumunun etkinliğini araştıran ilk çalışmalar arasında 
yer almaktadır.  Bu çalışma, 1971 ve 1972 yılları verileri kullanılarak İngiltere`de 193 Kadın Doğum kliniğinde 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler ise 3 girdi (doktor sayısı, hemşire sayısı ve ilaç ve tıbbi malzeme 
harcamaları) ve 2 çıktı (hasta sayısı ve günlük kullanılan ortalama yatak sayısı)’dır. 

Banker, Charnes ve Cooper tarafından 1984 yılında yapılmış olan “Some Models for Estimating and Scale 
Inefficiencies in Data Envelopment Analysis” isimli çalışmayla değişken getirili BCC modeli oluşturulmuştur.  

Şahin tarafından 2001 yılında yapılmış olan “Sağlık Kurumlarında Göreceli Verimlilik Ölçümü: Bakanlığı 
Hastanelerinin İllere Göre Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi” isimli çalışma Türkiye`de yapılmış olan çalışmalardan 
en kapsamlı olanıdır. Araştırmada 1999 yılı verileriyle VZA ile 78 ilde faaliyet gösteren devlet hastanelerinin 
teknik verimlilik düzeyleri kesitsel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda hastanelerin büyük bir bölümünün 
teknik anlamda verimli sağlık hizmeti veremedikleri sonucuna varılmıştır. Sonucun teknik olarak verimsiz 
çıkmasında göze çarpan çıktı değişkeni ise polikliniklerde muayene edilen hasta sayısının yeterli olmayışıdır.  
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Bayraktutan ve Pehlivanoğlu tarafından 2012 yılında yapılmış olan “Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli 
Örneği” isimli çalışmasında, Kocaeli’ndeki devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanesinden 
oluşan toplam 18 hastanenin göreceli etkinliklerini, VZA ile saptamayı amaçlamıştır. Çalışmada kullanılan girdi 
değişkenleri fiili yatak sayısı, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı ve diğer personel sayısıdır. Çalışmada 
kullanılan çıktı değişkenleri ise yapılan ameliyat sayısı, poliklinikte tedavi gören hasta sayısı, taburcu olan hasta 
sayısı ve hastane ölüm oranlarıdır. Kocaeli ilinde sağlık hizmeti sunan kurumların hastane bazında etkinlik 
analizi bulguları irdelenerek tam etkin çıkan ve referans alınan hastaneler belirlenmiş ve etkinsiz çıkan sağlık 
kurumlarının etkinsizlik nedenleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Kutlar ve Salamov tarafından 2016 yılında yapılmış olan “Azerbaycan Kamu Hastanelerinin Etkinliğinin VZA 
Uygulaması ile Değerlendirilmesi" isimli çalışmada bu çalışmaya da konu olan türk devletleri arasında yer alan 
Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan kamu hastanelerinin VZA analizi ile etkinlikleri değerlendirilmiştir. 
Çalışmada Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan uzman doktor sayısı 100`ün üzerinde 
olan 36 ilin hastanelerinin 2013 yılı verileri kullanılarak VZA yöntemi ile girdi yönelimli olarak CCR ve BCC 
modelleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada beş girdi ve üç çıktı değişkeni kullanılmıştır. Girdi değişkenleri; 
uzman doktor sayısı, pratisyen doktor sayısı, yardımcı sağlık personeli sayısı, toplam yatak sayısı, işgal edilen 
yatak sayısıdır. Çıktı değişkenleri ise muayene olan hasta sayısı, toplam ameliyat sayısı ve taburcu olan hasta 
sayısıdır. CCR modeli kullanılarak yapılan VZA sonucunda ortalama etkinlik skoru 0,82 olarak bulunmuş olup 
analize tabi tutulan 36 ilin hastanelerinden 11’i tam etkin çıkmıştır. BCC modeli kullanılarak yapılan VZA 
sonucunda ortalama etkinlik skoru 0,92 olarak bulunmuş olup analize tabi tutulan 36 ilin hastanelerinden 19’u 
tam etkin çıkmıştır. 

3. Metodoloji 

Etkinlik analizlerinde VZA’nın en basit formülü bir girdili ve bir çıktılı Karar Verici Birimler (KVB) için (Çıktı/Girdi) 
şeklinde ifade edilmektedir. Bu formül “verimlilik ölçüsü” olarak yönetim ve yatırım analizlerinde sık sık 
kullanılmaktadır. Etkinlik oranı “0” ile “1” arasında gerçekleşmektedir. Etkinlik oranı 1`e eşit olan Karar Verici 
Birimler (KVB) diğer Karar Verici Birimler (KVB) için referans olarak alınabilmekte ve etkinliğe ne kadar 
yaklaşabileceği ölçülebilmektedir (Cooper vd., 2011: 3) 

0 ≤ Er = yr/yR ≤ 1                                                         (1) 

Burada; 

Er – r birim üreten KVB`nin etkinliği 
yr  – Girdilerle üretilmiş miktarı 
yR – Girdilerle maksimum üretim miktarı göstermektedir (Cooper vd., 2011: 6). 
Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında önerilen CCR modeli VZA yaklaşımının gelişimine katkı 
sağlayan ilk basamağı oluşturmaktadır. VZA yönteminde değişken ağırlık söz konusudur. Bu ağırlıklar özellikle, 
doğrudan çok sayılı varsayımların sonucunda elde edilmiş verilerden türetilmekte ve sabit ağırlık seçilmiş 
hesaplamalarından kaçınılmaktadır. 

Bir KVB’nin etkinlik denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜃 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

                                                               (2) 

Formülde ur – r. çıktının ağırlığı, yro - “o” biriminden elde edilen r. çıktısı konumundadır.  vi – i. girdinin ağırlığı, 
xio - “o” birimince kullanılan i. girdi olarak tanımlanmaktadır. VZA bir anlamda kavramsal bir modeli olarak kabul 
edilmelidir. Çünkü VZA’da kesirli program toplam faktör etkinliği oranından yararlanılmaktadır (Sarıkaya vd., 
2012: 141).  

VZA, girdileri ile çıktıları veri olarak almakta ve bu girdilerle çıktılar için “o” karar biriminin performansını diğer 
birimlerin performanslarına göre maksimize eden ağırlıkları bulmaktadır. Charnes ve Cooper kesirli modelin 
doğrusal programa dönüştürülmesi için dönüştürme mekanizması kullanılmaktadır (Kutlar ve Babacan, 2008: 
150). 

Burada KVBo ve KVBj olmakla farklı KVB`lerden yola çıkılmakta ve KVBo için doğrusal program, kesirli 
fonksiyondaki amaç fonksiyonun paydası 1`e eşitlenerek yapılmaktadır (Charnes vd., 1978: 431). 
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Max θ = ∑s r=1 uryro (3) 

∑mi=1 vixio = 1 

Kısıt: 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

 ≤ 1 ( 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛) 

∑mi=1 vixij = 1 

ur>0; vi >0 

(3)  eşitliği doğrusal bir denklem olup, girdilerin ağırlıklı toplamını 1 ile kısıtlar ve ur vi için uygun değerler 
seçerek “o” KVB’nin ağırlıklı çıktı toplamını maksimize etmekte ve aynı zamanda etkinlik değeri 1’i 
aşamamaktadır.  

VZA çalışmalarında ölçeğe göre değişken getiri varsayımı ile Banker, Charnes ve Cooper, BCC modelini 
geliştirdiklerinde, üretim imkanları kümesini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır (Cooper vd., 2011: 88);  

PB={(x, y)| x ≥ Xλ, y ≥ Yλ,  eλ=1, λ≥0 }    (4) 

 
X=(xj)εRmxn, Y=(yj)εRsxn, λεRn e; bütün elemanları 1’e eşit olan bir sıra vektörüdür.  

Yukarıdaki tanımlamada, BCC modelini CCR modelinden ayıran tek fark, eλ=1 kısıtının modele eklenmesidir. Bu 
kısıt, λj≥0 şartı ile birlikte, n tane KVB’nin farklı kombinasyonlarının, ancak içbükey bir etkinlik üst sınır çizgisi 
kapsamında gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu durumda girdi odaklı BCC modeli, KVB0’ın (0=1,…,n) etkinliğini, aşağıdaki doğrusal programlama modelini 
çözerek hesaplamaktadır: 

(BCC0) min θB                                                       (5) 
Kısıtlar;  

θBx0 – X λ ≥ 0; yλ ≥ y0; eλ = 1; λ ≥ 0 burada, θB sayısal bir değerdir. 

Bu doğrusal programlamanın (BCC0) dual çarpan şekli ise aşağıda verilmiştir. 

Max z = y0 – u0                                                       (6) 

Kısıtlar;  

vx0=1;  -vX + uY - u0e ≤ 0;  v ≥ 0, u ≥ 0 

Burada; u0, pozitif, -negatif ya da sıfır değeri alabilen- serbest işaretli değişken, z ve u0 ise sayısal değerlerdir.  

CCR ve BCC modelleri arasındaki fark, CCR modelinde var olmayan bir eλ=1 kısıtından ve bu kısıtla bağlantılı 
olan serbest işaretli değişken u0’dan kaynaklanmasıdır. 

 “Süper Etkinlik” (SE) VZA modeli analizlerinde KVB`nin 1`den büyük değer aldığı durumlarda ölçülen bir 
modeldir. n sayıda KVB olan durumda her bir KVBj (j=1,2, ..., n) Yj kadar çıktı üretmek için Xj kadar girdi 
tüketmektedir. Seiford ve Thrall tarafından 1990 yılında yapılan çalışmada öngörülen ve temel VZA modelleri 
bazında oluşturulmuş süper etkinlik VZA modeli aşağıdaki gibidir (Seiford ve Zhu, 1999:175). 

Girdi yönelimli VZA 

Max ρ                                                                         (7) 

Kısıt: 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑗 ≤

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0 

ρ𝑥0; 
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∑ 𝜆𝑗𝑦𝑗 ≥

𝑛

𝑗=1
𝑗≠0 

𝑦0; 

ρ,  𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 ≠ 0; 
(7) formülü linear programlama ile süper etkinliği CCR model için kullanıldığı zaman hiç bir eklentiye ihtiyaç 

kalmamaktadır. Fakat BCC model için kullanıldığı zaman modele ∑ 𝜆𝑗 = 1𝑛
𝑗=1
𝑗≠0 

 eklenmektedir. Burada x0 ve y0 

KVB0`ı temsil etmektedir. 

Etkinliklere etki eden faktörlerin ortaya çıkarılmasında Tobin tarafından geliştirilmiş olan yöntem 
kullanılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle "Tobit modeli” olarak isimlendirilmektedir. Tobit modeli ile yapılan bir 
regresyon tahmininde bağımlı değişkenin tüm gözlem değeri tam elde edilemiyor veya bağımlı değişkenin tüm 
değerleri gözlenebiliyor fakat belli bir aralıkta tanımlanıyorsa, farklı bir tahmin yöntemi olarak kullanılmaktadır 
(Henningsen, 2015). 

Tobit modeli, bir diğer ismiyle “Sansürlü Regresyon Modeli” j = 1...n gözlemleri için Yj gözlenen bağımlı 
değişkenlerin karşılandığını varsaymaktadır (Bierens, 2014: 1); 

Yj = max (Yj*,0)                                                     (8) 

Burada Yj* klasik lineer regresyon modeli tarafından üretilen gizli değişkenler aşağıdaki gibi yazılmaktadır 
(Tobin, 1958: 26); 

Yj* = β0 + β1X1 + ... + βmXm 

Bir diğer yazılışla, bütün durumlar için gözlenen bağımsız değişken olan xj, tahmin edilecek katsayılar β, uj hata 
terimi varsayımıyla, 0’a eşit veya 0’dan daha büyük veya daha küçük değerlerle sınırlandırılmış gizli (latent) 
bağımlı değişkeni gösterebilmektedir (Bierens, 2014: 1); 

Yj* = βx`j + uj   (9) 

Yj* > 0 ise Yj = Yj* 

Yj* ≤ 0 ise Yj = 0 

Denklemde u bozucu terimi normal dağılıma sahip sıfır ortalama ve aynı varyansa sahip olarak u ~ (0; σ2) 
şeklinde varsayılmıştır. Bu durumda Y*`nin de Y*~(0;σ2) şeklinde ifade edilmesi gerekmektedir. 

Bir sansürlenen modelde üst limiti 1 olan durumlar için önerilen “üst sansürleme” Tobit modeli, Y gözlenen 
değişkenin değerlerini ifade etmek üzere, aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir (Kutlar, Yüksel, Bakırcı, 2011: 
143). 

Yj* = βx`j + uj (10) 

Yj = Yj* ise Yj* > 1 

Yj = 0 ise Yj* ≥ 1 

Tobit modeli bazen alttan, bazen de üstten yani eksi ve artı taraftan sansürlenmiş olarak da ifade 
edilebilmektedir. Sansürlü yoğunluk fonksiyonu f*(y), N(x`β, σ2) şeklinde olmak üzere bu fonksiyonun ifadesi 
aşağıdaki biçimde yazılabilir. 

f(y) =  [
1

√2πσ2
e {−

1

2σ2
(y − x`β)2}]

d

[1 − Φ(
x`β

σ
)]

1−d

                    (11) 

Denklemde tanımlanmış bir değer olan L`ye göre, üstel ifadede yer alan “d”;  

d = 1 ise y > L ve d = 0 ise y ≤ L şeklinde tanımlanmaktadır. L=0 şeklinde sınırlandırıldığı durumlar ise veriler “0” 
ile sansürlenmiş demektir (Tobin, 1958: 27).  
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4. Ülkeler Hakkında Genel Bilgiler 

Türk devletlerinin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu, GSYİH ve kişi başına GSYİH alınan veriler doğrultusunda çalışma 
kapsamına alınmış ve söz konusu analizler yapılmıştır. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamına Alınmış Devletlerin Genel Göstergeleri (2015) 

Ülkeler Yüzölçümü (Km²) Nüfus Bin Kişi 
GSYH 

(Milyon ABD  
Doları) 

Kişi Başına GSYH 
(ABD Doları) 

Azerbaycan 86 600 9 649,3 52 970 5 559 

Kazakistan 2 725 000 17 670,6 184 387 10 510 

Kırgızistan 199 900 5 895,1 6 500 1 146 

Özbekistan 448 978 31 022,5 51 100 1 629 

Türkiye 783 562 78 741,1 1 542 573 19 917 

Türkmenistan 491 210 5 373,5 51 800 9 640 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, http://www.stat.gov.az, http://stat.gov.kz, http://www.stat.kg,  

http://www.stat.uz, http://www.stat.gov.tm, http://www.who.int/countries/ (12.10.2016) 

2015 istatistik verilerine göre hazırlanmış Tablo 1`den görüldüğü gibi en büyük yüz ölçümüne sahip devlet 
Kazakistan, en küçük yüzölçümüne sahip devlet ise Azerbaycan’dır. Nüfusu en çok olan devlet Türkiye, nüfusu 
en az olan devlet ise Türkmenistan’dır. GSYH ve kişi başına GSYH verilerine göre en yüksek gelir düzeyi 
Türkiye`de en düşük gelir düzeyi ise Kırgızistan’da gerçekleşmiştir. GSYH Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Özbekistan`da hemen bir birine yakın olsa da, nüfus fazlalığı nedeni ile Özbekistan’da kişi başına GSYH en düşük 
düzeydedir. 

5. Veriler, Analizler ve Bulgular 

Bu çalışmada esas itibariyle girdi olarak 2012 yılında türk devletlerinde 1000 kişi başına doktor sayısı ve hastane 
yatak sayısı, aynı zamanda sağlık harcamalarının GSYİH içerisinde payı kullanılmıştır. Çıktı olarak ise ortalama 
yaşam süresi ve yılda 100 000 kişi başına düşen ameliyat sayısı kullanılmıştır. Devletlerin etkinlik analizleri 
yapılmıştır. Birincil veri kaynağı olarak resmi kayıt ve istatistiklerden derlenen veriler, bir yatay kesit çalışmasına 
uygun hale getirilerek parametrik analizler ve istatistiki değerlendirmelere tabi tutulmuştur. 

Etkinlik analizleri yapılırken parametrik olmayan VZA yöntemi kullanılmıştır. CCR ve BCC modelleri kullanılarak 
beş devletin sabit ve değişken getirili ölçekte etkinlik ve süper etkinlik belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri belirlenirken ilgili literatürde yer alan çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Kullanılan girdi ve çıktı verileri ülkelerin istatistik kurumları sitelerinden ve ilgili internet 
sitelerinden (Dünya Bankası) verilerinden elde edilmiştir. Analizler için veriler Microsoft Excel ortamında analize 
uygun hale getirildikten sonra, etkinlik analizleri DEA-SOLVER programı kullanılarak yapılmıştır. 

Tablo 2`de girdi ve çıktı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Girdi değişkenleri ele alındığında 
görülüyor ki, ülkelerde 1000 kişi başına doktor sayısının ortalaması 2,5 olduğu görülmektedir. Ülkeler arasında 
1000 kişi başına doktor sayısının en yüksek olduğu devlet 3,58 ile Kazakistan’dır. Ülkeler arasında 1000 kişi 
başına doktor sayısının en düşük olduğu devlet ise 1,72 ile Türkiye`dir. 1000 kişi başına düşen hastane yatak 
sayısının ortalaması 4,61 olmuş, en yüksek 7,2 ile Kazakistan, en düşük 2,65 ile Türkiye’dir. Girdi verisi olarak 
kullanılan sağlık harcamalarının GSYH içindeki % payı ele alındığında ortalaması 5,06 olmuş, en yüksek 7,2 ile 
Kırgızistan, en düşük ise 1,96 ile Türkmenistan’dır. 
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Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Genel İstatistikleri 

 

Girdiler Çıktılar 

1000  
Kişi Başına  

Doktor Sayısı 

1000 Kişi 
Başına 

Hastane 
Yatak Sayısı 

GSYH 
İçinde Sağlık 

Harcamaları % 

Ortalama  
Yaşam Süresi 

100 000 Kişi 
Başına Düşen 

Ameliyat Sayısı 

Max 3,58 7,2 6,97 77 4760 

Min 1,72 2,65 1,96 66 1454 

Ortalama 2,58 4,61 5,06 70,89 2720,3 

Standart 
Sapma 

0,71 1,36 1,63 3,83 1231,5 

 

Tablo 2`de çıktı değişkenlerinin tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında türk devletleri ortalama yaşam süresinin 
70,89 olduğu görülmüştür, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip devlet Türkiye (77 yaş), en düşük ortalama 
yaşam süresine sahip devlet ise Türkmenistan (66 yaş) olmuştur. 100 000 kişi başına düşen ameliyat sayısında 
en yüksek olduğu devlet Kazakistan (4760), en düşük olduğu devlet ise Kırgızistan (1454) olmuştur. 

6. Etkinlik Analizleri 

Tablo 3’te girdi yönelimli ölçeğe sabit getirili CCR, değişken getirili BCC ve bu modellerin süper etkinlik analiz 
sonucunda elde edilen etkinlik skorları verilmiştir. Modelde her bir devlet Karar Veren Birim (KVB) olarak kabul 
edilmektedir. KVB`lerin sıralaması CCR modeli ile alınarak, süper etkinlik skorları sırasına göre dizilmiştir.  

Tablo 3. Ülkelerin VZA Tahminleri (CCR, BCC ve Süper Etkinlik Modeli) 
 

KVB CCR BCC 
Süper Etkinlik  

CCR 
Süper Etkinlik  

BCC 

Türkmenistan 1 1 2,03 2,20 

Türkiye 1 1 1,76 1 

Azerbaycan 1 1 1,29 1 

Kazakistan 1 1 1,15 1 

Kırgızistan 0,77 0,88 - - 

Özbekistan 0,72 0,73 - - 

Ortalama 0,92 0,94 1,56 1,3 

 

Tablo3’te görüldüğü gibi tüm analizlerde Kırgızistan ve Özbekistan devletleri hariç diğer tüm devletler tam 
etkinliğe sahip olmuşlardır. CCR modeli ile etkinlik analizinde ortalama etkinlik skoru 0,92 olmuştur. Etkin 
olmayan skor alan Kırgızistan (0,77’lik etkinlik skoruyla) ve Özbekistan (0,72’lik etkinlik skoruyla)’dır. BCC modeli 
ile bazı etkinlik skorlarında da artış olsa da, CCR modelinde tam etkinlik skoru almayan KVB`ler, BCC modelinde 
de tam etkinlik skoru alamamışlardır. Ortalama etkinlik skoru da artarak 0,94’lük bir değer almıştır.  

KVB`lerin süper etkinlikleri analiz edilirken tam etkinlik skorları almayan devletlerin süper etkinlikleri analiz 
edilmemiştir. Girdi yönelimli CCR modeli ile Süper Etkinlik analizinde 2`nin üzerinde değer alan tek devlet 2,03 
skoru ile Türkmenistan olmuştur. Bu analizde en düşük süper etkinlik skoru alan devlet 1,15 ile Kazakistan 
olmuştur. CCR modeli ile Süper Etkinlik analizinde ortalama skor ise 1,56 olarak bulunmuştur. 

Girdi yönelimli BCC modeli ile Süper etkinlik analizinde de 2`nin üzerinde değer alan tek KVB Türkmenistan 
(2,20) olmuş, diğer tüm devletlerin etkinlik skoru ise 1 olmuştur. BCC modeli ile Süper Etkinlik analizde ortalama 
etkinlik skoru 1,3 olarak bulunmuştur. Beklenenin aksine Türkmenistan dışında kalan tam etkinlik skorları almış 
diğer devletlerin süper etkinlik skorları artış olmamış, azalma olmuştur. 
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Şekil 1 . Etkinlik Skorlarının Dağılımı 

Şekil 1’de KVB`lerin etkinlik skorlarının dağılımı görsel olarak yer almaktadır.  

7. Potansiyel İyileştirme Önerileri 

Potansiyel düzeltim denklemleri girdi ve çıktılar için hesaplanabilmesi için hedeflenen verilerden gerçek 
verilerin farkı ve gerçek verilere oranı alınarak hesaplanmaktadır. Potansiyel iyileştirme önerileri aşağıdaki 
gibidir: 

Potansiyel girdi düzeltimi =  
Hedeflenen girdi –  Gerçek girdi

Gerçek girdi 
 𝑥 100 

Potansiyel çıktı düzeltimi =  
Hedeflenen çıktı –  Gerçek çıktı

Gerçek çıktı
 𝑥 100 

Tablo 4`te tam etkin olmayan devletlerin girdi yönelimli CCR ve BCC modeli kullanılarak elde edilen etkinlik 
skorlarına göre girdilerle ve çıktılarla ilgili (gerçek ve hedef değerleri ile) potansiyel iyileştirme (düzeltme) 
önerileri yer almaktadır.  

Tablo 4: Potansiyel İyileştirme Önerileri (CCR ve BCC Modeli) 

Girdi ve Çıktılar 

CCR 

Kırgızistan (0,77) Özbekistan (0,72) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

Girdi 

1000 Kişi Başına 
Doktor Sayısı 

1,96 1,51 -23,21 2,57 1,83 -28,50 

1000 Kişi Başına 
Hastane Yatak Sayısı 

4,80 2,33 -51,55 4,30 3,06 -28,83 

GSYH İçinde 
Sağlık Harcaması % 

6,97 4,57 -34,50 6,50 4,64 -28,50 

Çıktı 

Ortalama 
Yaşam Süresi 

67,20 67,2 0,00 69,5 69,5 0,00 

100 000 Kişi Başına 
Düşen 

Ameliyat Sayısı 
1454 1454 0,00 1949 1949 0,00 

Girdi ve Çıktılar 

BCC 

Kırgızistan (0,88) Özbekistan (0,73) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

Girdi 
1000 Kişi Başına 

Doktor Sayısı 
1,96 1,72 -12,42 2,57 1,88 -26,66 
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1000 Kişi Başına 
Hastane Yatak Sayısı 

4,80 2,65 -44,89 4,30 3,10 -27,89 

GSYH İçinde 
Sağlık Harcaması % 

6,97 5,24 -24,91 6,49 4,14 -36,30 

Çıktı 

Ortalama 
Yaşam Süresi 

67,20 77,00 14,58 69,50 73,30 5,47 

100 000 Kişi Başına 
Düşen 

Ameliyat Sayısı 
1454 1653 13,69 1949 1949 0,00 

 

Tablo 4 ‘te CCR modeli ile yapılmış etkinlik analizinde tam etkinlik skorları alamamış Kırgızistan ve Özbekistan’ın 
çıktı miktarlarında potansiyel düzeltmeye gerek olmadığı, fakat girdilerde büyük oranlarda düzeltme gerekli 
olduğu görülmüştür. Potansiyel düzeltme oranının eksi değer alması gerçekleştirilen girdinin hedef girdiden 
büyük olduğu anlamına gelmektedir. Bu devletlerin tam etkinliğe ulaşamama nedenleri arasında bu devletlerde 
gizli işsizlik olduğu ve hastane yataklarının atıl olarak kullanıldığı söylenebilir. Burada en büyük düzeltme 
oranının Kırgızistan`ın %51,55 ile “1000 kişi başına hastane yatak sayısı” girdisinde olduğu görülmektedir. 
Özbekistan verilerine göre potansiyel düzeltme oranı her üç girdi için hemen hemen aynı olmuştur. GSYH içinde 
sağlık harcamasının yüzde olarak fazla görülmesinde de bunun etkisi vardır. Sonuç olarak hem Kırgızistan ve 
hem de Özbekistan mevcut çıktı sayısına ulaşması için girdilerde azaltmaya gitmeli ya da mevcut girdiler ile çıktı 
miktarını artırmalıdır. 

Kırgızistan için BCC modeli ile yapılmış analiz sonucunda verilen potansiyel iyileştirme önerilerinde girdilerin 
potansiyel iyileştirme oranlarında CCR modeline göre 10 puan civarında düşme görülse de “1000 kişi başına 
hastane yatak sayısı” girdisinin potansiyel iyileştirme oranının yüksek (%44,89) olduğu görülmektedir.  

BCC modeli ile yapılan iyileştirme önerilerinde Kırgızistan’ın ortalama yaşam süresi hedefi 77 iken gerçekleşen 
ortalama yaşam süresi 67,20`dir, aynı şekilde 100 000 kişi başına düşen ameliyat sayısında hedeften 
sapma %13.69 olmuştur. Özbekistan’ın verilerine göre ise girdilerin hedeften sapmalarında çok düşük oranda 
azalma olmuş, hatta “GSYH içinde sağlık harcaması %” girdisinin potansiyel düzeltme oranında artış ortaya 
çıkmıştır. Tam etkinliğe ulaşılması için Özbekistan girdilerinde azaltmanın yanı sıra, ameliyat sayısında (CCR 
modelinde olduğu gibi BCC modelinde de) değişikliğe gerek olmadığı sonucuna varılırken, ortalama yaşam 
süresinin 69.50`den 73,30`a çıkarılmasının gerekli olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

8. Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Analizi (Tobit Analizi) 

CCR ve BCC modelleri ile elde edilen teknik etkinlik skorlarının Sansürlenmiş (Kesikli) Normal Tobit Analiz 
Metodu kullanılarak (Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic Hill Climbing) Tobit regresyonu ile 
tahmini yapılmıştır. Kesikli veri setleri için Tobit regresyon analizi en uygun model olarak kullanılmaktadır. Bu 
tahminde yapılmak istenen etkinlik skorlarının çıktıları bağımsız değişken, etkinlik skorları ise bağımlı değişken 
olarak kullanmaktadır. 

Tablo 5. Tahmin Değişkenleri (CCR ve BCC Modeli Skorları) 

Bağımlı Değişkenler 

Y Etkinlik Skorları 

Bağımsız Değişkenler 

X1 Ortalama Yaşam Süresi 
X2 100 000 Kişi Başına Düşen Ameliyat Sayısı 

 

CCR ve BCC modelleri için ayrı ayrı regresyon denklemi oluşturulmuştur. Aşağıdaki denklem setinde TECCR 
değişkenleri CCR modeli ile elde edilen etkinlik skorunu, TEBCC değişkenleri ise BCC modeli uygulanarak elde 
edilen etkinlik skorunu vermektedir. 

TECCR = 1 + 2 LOG(X1) + 3   LOG(X2) 

TEBCC = 1 + 2 LOG(X1) + 3   LOG(X2) 
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Her skor ülke sayısı kadar veri içermektedir. İki farklı modelle elde edilen iki farklı etkinlik skorlarını Tobit analiz 
ile ortak değişkenleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Etkinliğe etki eden değişkenlerin ortak etkinliğini belirlemeye 
çalışılmaktadır. 

Modelin tahmin sonuçları EViews7 bilgisayar programından elde edilerek analiz edilmiştir. Tahmin değerlerinin 
anlamlılık düzeyleri p ≤ (0.01), p ≤ (0.05), p ≤ (0.10) olarak verilmiştir. Özellikle değerlerin 0,05`e eşit ve altında 
olması, etkinliği artırmada belirleyici role sahip olduklarını göstermektedir. 2012 yılı için devletlerin CCR ve BCC 
modeli ile elde edilmiş etkinliğine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapılan Tobit modeli tahmin 
sonuçları Tablo 6`da verilmiştir.  

Tablo 6’ya göre CCR modeli ile yapılan analizde çıktı değişkenlerinin etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu 
görülmüştür. Ortalama yaşam süresi çıktısı istatistiki olarak anlamlı (p>0,05) ilişki sergilememesine karşın, yüz 
bin kişi başına ameliyat sayısı çıktısının %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki sergilediği 
görülmektedir. Yüz bin kişi başına ameliyat sayısı çıktısının %1 artırılması sonucu etkinlik skorlarının 
yaklaşık %0,15 oranında artacağı tahmin edilebilmektedir. 

Tablo 6. Tobit Model Tahminleri (CCR ve BCC Modeli Skorları) 

Bağımlı Değişken: CCR 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata Z-İstatistik P 
Sabit -3,5409 2,8801 -1,2294 0,2189 

Ortalama Yaşam Süresi 0,7796 0,6859 1,1366 0,2557 

Yüz Bin Kişi Başına Ameliyat 0,1454* 0,0840 1,7303 0,0836 

Hata Dağılımı 

SCALE:C(4) 0,0889 0,0257 3,4641 0,0005 

Bağımlı Değişk. Ortalaması 0,9150 Bağımlı Değişk. Std. Hata 0,1326 
Regresyonun Std. Hatası 0,1257 Akaike Bilgi Kriteri -0,6697 

Kalıntı Kareleri 0,0474 Schwarz Kriteri -0,8086 
Log Likelihood 6,0092 

Hannan-Quinn Kriteri -1,2255 
Avg. Log Likelihood 1,0015 

Bağımlı Değişken: BCC 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata Z-İstatistik P 
Sabit -1,9892 2,7670 -0,7183 0,4722 

Ortalama Yaşam Süresi 0,5051 0,6590 0,7665 0,4434 

Yüz Bin Kişi Başına Ameliyat 0,0989 0,0807 1,2258 0,2203 

Hata Dağılımı 

SCALE:C(4) 0,0854 0,0247 3,4641 0,0005 

Bağımlı Değişk. Ortalaması 0,9350 Bağımlı Değişk. Std. Hata 0,1113 
Regresyonun Std. Hatası 0,1208 Akaike Bilgi Kriteri -0,7499 

Kalıntı Kareleri 0,0438 Schwarz Kriteri -0,8887 
Log Likelihood 6,2496 

Hannan-Quinn Kriteri -1,3056 
Avg. Log Likelihood 1,0416 

   *p ≤ 0,10,  **p ≤ 0,05,  ***p ≤ 0,01 

BCC modeli ile yapılan analizde çıktı değişkenlerinin etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüş, fakat 
çıktı değişkenlerinin verilen anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki sergilemediği (p>0,05) 
ortaya çıkmıştır. 

9. Sonuç 

Çalışmada türk devletlerinin 2012 yılı verileri devletlerin istatistik kurumlarından elde edilerek analize tabi 
tutulmuştur. Çalışmada girdi olarak, ülkelerin “1000 kişi başına doktor sayısı” ve “hastane yatak sayısı” ve 
“sağlık harcamalarının GSYİH içerisinde payı” çıktı olarak ise “ortalama yaşam süresi” ve “100 000 kişi başına 
düşen ameliyat sayısı” ile etkinlik analizi yapılmıştır. Veriler birincil veri kaynağı olarak resmi kayıt ve 
istatistiklerden elde edilen ve derlenen veriler üzerinde parametrik analizler ve istatistiki değerlendirmeler 
yapılmıştır. 
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Etkinlik analizleri parametrik olmayan VZA yöntemleriyle yapılmış, CCR ve BCC modelleri kullanılarak sabit ve 
değişken ölçekte etkinlik ve süper etkinlik belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler Microsoft 
Excel ortamında analize uygun hale getirildikten sonra, etkinlik analizleri DEA-SOLVER programı kullanılarak 
yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda CCR ve BCC modelleri ile yapılan etkinlik analizlerinde Kırgızistan ve Özbekistan`ın etkinlik 
skorlarının 1`in altında olduğu görülmektedir. Potansiyel İyileştirme Oranları hesaplandığında, etkinsiz olan 
devletlerin tam etkinliğe ulaşabilmeleri için her iki çıktı değişkeninde de değişikliğe ihtiyaç olmadığı, girdi 
değişkenlerinde büyük oranlarda azaltılması gerektiği sonucuna varılmıştır. BCC yöntemi ile yapılan analiz 
sonucunda önerilen potansiyel iyileştirme oranları incelendiğinde girdi değişkenlerinin iyileştirme oranları 
CCR`e göre azalma olduğu, fakat çıktı değişkenleri artırılarak düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

Süper Etkinlik Modeli analizine göre devletler arasında CCR ve BCC yöntemi ile yapılan etkinlik 
hesaplamalarında Türkmenistan`ın en yüksek etkinlik skoru aldığı görülmektedir. CCR yöntemi ile analizde 
süper etkinlik skoru sıralamasında Türkiye (1,76), Azerbaycan (1,29) ve Kazakistan (1,15) 1`in üzerinde etkinlik 
değeri almış, BCC yöntemi ile yapılan süper etkinlik analizinde bu devletler 1 etkinlik değeri almışlardır. 

Çalışmada etkinliğe etki eden faktörler Tobit analizi ile araştırılmıştır. Araştırma etkinlik skorları bağımlı, çıktı 
verileri ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. CCR yöntemi ile elde edilen skorlar ile yapılan Tobit analizinde 
her iki çıktının etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu fakat ortalama yaşam süresi çıktısının anlamsız, yüz bin 
kişi başına ameliyat sayısının %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Çıktı değişkenlerinin 
katsayılarının aldığı değere göre yüz bin kişi başına ameliyat sayısının %1 artırılması sonucunda etkinliğin 
yaklaşık % 15 kadar artacağı gözlemlenmiştir. BCC yöntemi ile elde edilen etkinlik skorlarına göre yapılmış Tobit 
analizinde her iki çıktı katsayılarının etkinlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu fakat alınan sonuçların %5 
anlamlılık düzeyinde anlamsız olduğu görülmektedir. 
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Avrupa Birliği Güç Mü Kaybediyor? 

Özlem Tan 

Namık Kemal Üniversitesi/Saray Meslek Yüksek Okulu 

 
Özet: Birleşik bir Avrupa yaratma fikri’nin kavram olarak ortaya çıkışı Orta Çağ’a kadar uzanır. 19.yy’dan sonra ise 
düşüncelerin gerçeğe dönüşmesi ile ilgili çabalar başlamıştır. İkinci Dünya savaşı ise, Avrupa Bütünleşmesi için bir dönüm 
noktası olmuştur. Savaş sonrası Avrupa ülkeleri bir daha böylesi bir yıkımla karşılaşmamak ve Avrupa da barışı kalıcı olarak 
tesis etmek için somut adımlar atılmasının gerekli olduğunun farkına varmışlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları üzerine 
inşa edilen yeni Avrupa’da barış ve istikrarı sürekli kılmak amacıyla en önemli hedef uluslar üstü siyasi bir düzenin 
kurulmasıydı. AB projesi, devletler değil, toplumlar arasında bir birlik kurmak düşüncesiydi. Bu çerçevede 1944 yılında 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kendi aralarında bir “ekonomik birlik” kurulmasını kabul etmişlerdi.1951 yılında Paris 
Antlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurularak bugünkü AB’nin temelleri atılmıştır. Geleceğe yönelik bir proje olan 
Avrupa Birliği, terör saldırıları, göçmen sorunları, ekonomik krizler, İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararı, bu kararın diğer 
ayrılma yanlısı ülkelere bir model teşkil etmesi gibi sorunlar yüzünden zorlu bir döneme sürüklenip güç mü kaybediyor?  
Uluslar arası sistemde önemli bir aktör olan AB, kendi içindeki sorunlar sarmalına girip patinaj mı yapıyor?  Bildiride bu 
soruya yanıt aranmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Güç, Uluslar arası politika 

The European Unity Loses Power? 

Abstract: The concept of the idea of creating a unified Europe extends to the Middle Ages.After the 19th century efforts 
have begun to transform ideas into relity.The Second World War was a turning point fort he European Integration.The post 
–war European countries have come to realize that concrete steps must be taken in order to avoid such destruction and to 
establish permanent peace in Europe.In the new Europe built on the ruins of the Second World War,the most important 
goal was to establish a transnational political order in order to make peace and stability permanent.The EU Project was to 
establish a Union amaong the communities not the stataes. 

In this context,İn 1944,The Belgium,The Netherlands and The Luxembourg agreed to establish a “Economic Union” among 
themselves.In 1951,The Treaty of Paris and the European Coal Steel Community were established and the foundation of 
today’s EU was laid.The European Union that a future-oriented.Project is facing a difficult turn due to problems such as 
terrorist attacks,immigration problems,economic cries,the UK’s decision to leave the , as this decision constitutes a model 
fort he other pro-secession countries, is it a difficult turn  due to problems and is it losing power ?Union  the power is 
loosing? The EU is that an important actor in the international system is in the   midst of problems within it self making 
slippage? This question is souht in the report.? 

Keywords: European Union, Power, İnternational Politica 

1. Giriş 

Avrupa’nın birleştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya çıkışı Eski Yunan’a kadar uzansa bile birleştirilmiş bir Avrupa 
yaratma kavramı ilk olarak Ortaçağ ile oluşmaya başlamıştır. Avrupa’nın birleştirilmesi düşüncesi gerçek 
manada 19.yy da şekil almıştır.1819 yılında Prusya’da ticari engellerin kaldırılması ve 1834 yılında Alman 
devletleri arasında Gümrük Birliği’nin oluşturulması, Avrupa’nın bütünleşmesi ile ilgili ilk adımlar olarak 
değerlendirilmektedir. Avrupa’nın bütünleştirilmesinde özellikle 2. Dünya Savaşı bir dönüm noktası olmuştur. 
Çünkü 2. Dünya savaşında yaklaşık 55 milyon insan ölmüş, ekonomiler çökmüş, GSMH % 25 azalmıştır, alt yapı 
denen bir şey kalmamıştır. 1 AB’nin bu savaşın yıkıntıları üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Savaş sonrası 
Avrupa ülkeleri bir daha böylesine bir yıkımla karşılaşmamak ve Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı olarak tesis 
etmek için somut adımlar atılmasının gerekli olduğunun farkına varmışlardır. Bunun içinde hedef ulus devletler 
arasındaki tehlikeli rekabetin ve milliyetçiliğin aşılmasını sağlayacak ulus üstü bir yapının kurulmasıydı.2  

Savaştan sonra Avrupa’daki güç dengesi tamamen farklı hale gelmiştir. Ülkelerin aralarındaki ilişkilerin 
yürütülmesi için siyasi ortak bir nokta kalmamıştır. Bir tek barış unsuru kalmıştır.1940 yılından sonra özellikle 
İtalya, Fransa ve Almanya gibi savaşın en fazla zarar verdiği ülkeler Avrupa Federalizmini düşünmeye 
başlamışlardır. Bazı siyasi ve entelektüel çevreler “Avrupa Birleşik Devletleri” şeklinde federal bir yapının kıtada 

 
1 Ağır;2010:8 

2 Akdemir &Genç,2011:8 
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savaşları sona erdireceğini savunmuşlardır. Avrupa Entegrasyonu ile ilgili ilk somut adım 1950 yılında Fransız Dış 
İşleri Bakanı Robert Schuman’dan gelmiştir. Fransa’da bürokrat olan Jean Monnet tarafından hazırlanan ve 

Schuman tarafından açıklanan plan, Avrupa devletlerini bir araya getirmeyi amaçlamıştır. 3 Bu proje yankı 
bulmuş ve 18 Nisan 1951’de altı ülke Paris Antlaşmasını imzalayarak bugün Avrupa Birliği ile adlandırılan Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğunu kurarak 50 yılık bir süreci başlatmış olmuşlardır. Monnet’in düşüncesiyle bu proje 
devletler arasında bir koalisyon oluşturmak değil, toplumlar arasında bir birlik kurmayı amaçlamaktaydı.  
Ekonomik siyasi, sosyal olarak birbirinden farklı yapıdaki Avrupa devletleri egemenliklerinin bir kısmını uluslar 
üstü kurumlara devrederek bugünkü AB şekillenmiştir. Bu birliktelik siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda önemi 
bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Avrupa Devletlerinin birbirlerini yok etmeye çalıştıkları İkinci Dünya 
Savaşından,  uzlaşarak oluşturdukları Avrupa Ekonomik Topluluğuna ulaşmaları bu dönüşümün önemli bir 
kanıtıdır. Avrupa bütünleşmesinin altında yatan nedenler, barışın sağlanması, refahın arttırılması, ortak 

değerlerin vurgulanması ve bütünleşme hareketine katılan devletlerin güçlerinin güvence altına alınmasıdır .4 

AB,bugünkü haliyle, geçmişe yönelik bir proje değil,geleceği hedefleyen bütünleşme ve derinleşme bir proje 
olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu proje son zamanlarda yaşanan olumsuz  gelişmeler ile acaba darbe mi 
almaktadır.? Çünkü Avrupa ülkelerinin büyük umutlar ve beklentiler ile kurdukları Avrupa Birliği kurulduğu 
yıllardan beri ilk defa oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir.  

 
Resim. 1 

2. Avrupa Birliği Güç mü Kaybediyor? 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında son zamanlarda meydana gelen görüş ayrılıkları, borç krizi olarak ifade edilen 
sorun, ekonomik durgunluk, İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararı, terör saldırıları, göçmen sorunları Avrupa 
Birliği’nin sonunun geldiğinin işaretleri mi ? Gerçekten AB dağılmanın eşiğine mi geldi? Aslında AB’nin 
günümüzde yaşadığı sorunlar geçmişten gelen bir birikimin su yüzeyine çıkmasıdır. Avrupa Savunma Topluluğu 
Antlaşması’nın red edilmesi(1954), Birliğin kapısını iki kez çalan İngiltere’nin Fransa tarafından veto 
edilmesi(1963-1967 ),Boş Sandalye Krizi (1965),Bütçe Krizi(1979-1984),Maastricth Antlaşması’nın Danimarka’da 
referandum ile reddedilmesi(1992),Avrupa Para Krizi(1992), Jacques Santer başkanlığındaki Avrupa 
Komisyonu’nun istifası (1999),İstikrar Krizi (2003),Irak Savaşına Destek Krizi(2003),Anayasal Antlaşma Krizi 

(2005),Avro Krizi (2008)5. 

Birleşik Krallığın AB üyeliğinden ayrılma referandumu(2016),Avrupa Birliğini kuruluşundan beri etkileyen başlıca 
ekonomik ve siyasi krizler olarak ele alınabilinir Öte yandan 2011 yılında yaşanan Arap Baharı ile çeşitli 
ülkelerde yaşanan ayaklanmalar, çatışmalar ve iç savaşlar göçmen krizini de beraberinde getirmiştir. İç savaşın 
yarattığı felaketten kaçmak isteyen binlerce sivil halk çeşitli yolları kullanarak Avrupa’ya geçmeye çalışmışlardır. 
Bu durum AB’de göçmen sığınmacılara karşı farklı seslerin çıkmasına ve AB içinde krize yol açmıştır. Çoğunluklu 

 
3 Kaya ,Düzgit,Gürsoy vd;2011:3                                                                

4  Can,2013:13 

5 www.sclbayraktar.com                                                   

http://www.sclbayraktar.com/
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AB üyesi ülkeler göçmenlere karşı geçit vermezken, Almanya göçmenlere karşı yumuşak bir politika izlenmesi 
gerektiğini söylemiştir. 

23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen tarihi referandum ile İngiltere’nin, AB’den ayrılma kararı alması, 
Avrupa tarihi açısından en büyük kriz ve geri adım olmuştur. AB İngiltere’deki referandum süreci ile son 
yıllardaki en zorlu yol ayırımına gelmiştir. Bu durum AB’nin diğer üyeleri için benzer bir hareketi tetikleyebilir ve 
bu durum AB politikasının yeniden hesaplanması anlamına gelebilir. İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı Avrupa 
Projesine olan bakışları bir anda değiştirmiştir. Çünkü bu proje barış ve refah temeline oturtulmuştu. Aynı 
zamanda AB projesi geri dönülemeyecek bir proje olarak tanımlanmıştı. Birleşik Krallığın AB’den çıkma kararı 
Avrupa tarihinin en büyük geri adımı olmuştur. Bu durum Avrupa’da daha fazla birleşme tüm Avrupalı 
vatandaşların faydasınadır tezine indirilmiş bir darbe olarak görülebilinir. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk 

AB’nin geleceğinin tehlikede olduğunu ve birliğin dağılabileceği yönünde beyanlarda bulunmuştur.6 

Şüphesiz İngiltere’nin AB’den ayrılmasının yaratacağı siyasal ve ekonomik sonuçlar olacaktır. Güç dengelerinde, 
stratejik ittifaklarda ve konuşlanmalarda değişimler olabilir. AB, Birleşik Krallık gibi bir güçten yoksun kalacaktır. 
Euro krizi, mülteci sorunu ile birlikte AB içerisinde daha fazla ön plana çıkan Almanya’nın AB içerisindeki 
konumu, Fransa’nın iç sorunlarla mücadele ettiği, Birleşik Krallık’ın ayrıldığı bir ortamda daha da güçlenebilir. 
AB ise Kıta Avrupa’sına yoğunlaşmış, Almanya’nın liderliğini benimsemiş ve diplomatik yeteneği azalmış bir 
aktör olarak yoluna devam edecektir. Bu ayrılık Avro-Atlantik birlikteliğinin tutarlılığını da olumsuz 
etkileyecektir. İngiltere’nin Birlikten koparak ABD ile ayrı bir blok oluşturması AB’nin genişleme politikalarını da 
olumsuz etkileyebilir. Çünkü AB üyeliği, NATO üyeliği ile beraber yürüyen bir gerçekliktir. Bu paralellik yok 
edilirse güvenlik unsurunu siyasal ve ekonomik reformların önüne yerleştiren ülkelerin AB üyelik sürecinden 

kopmaları beraberinde gelebilir 7. 

İngiltere’nin AB’den çıkışının, AB ekonomisi üzerinde de ciddi etkiler yaratacağını söyleyebiliriz. Öncelikle AB 
ülkelerinin İngiltere’ye ihracatını zorlaştırabilir.Çünkü, İngiltere AB ülkelerinin önemli bir ticari ortağı 
durumunda. Londra’nın Avrupa Finans merkezi olma özelliği ortadan kalkar bu durum İngiltere’nin 
ekonomisinin küçülmesine ve işsizliğin artmasına neden olabilir. Ekonomik olarak İngiltere’de yaşanacak bu 
olumsuz süreç domino taşı etkisi ile diğer AB üyesi ülkelerini etkileyebilir. Zaten AB bankaları bono krizi ile karşı 
karşıya. Özellikle Almanya ve İspanya bankalarının rasyo problemleri var. Bu durum 2007 yılında ortaya çıkan ve 
AB’yi içine çeken ekonomik krizi daha da derinleştirir ve Euro bölgesi dağılma noktasına gelebilir. Hatırlanacağı 
üzere AB Komisyonu Yunanistan’a Euro bölgesinden ayrıldığı takdirde AB’den de ayrılması yönünde görüş 
belirtmişti. Ayrıca İngiltere, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler ile ayrı bir kutup oluşturabileceğini öngörüsü zihinleri 
meşgul etmektedir. İngiltere her ne kadar nüfus, toprak, ekonomik vb unsurlarda etki yaratacak bir ülke olmasa 
bile Avrupa’da Almanya ve Fransa birlikteliğine karşı bir güç merkezi olabilir. Özellikle ABD, AB’yi dengelemek 
için İngiltere ile ortak hareket edebilir. Aynı zamanda ABD AB’nin küresel güç olma yolunda yürüttüğü çabalara 
ket vurmaya çalışmaktadır. 

Birleşik Krallığın AB’den ayrılma kararı başka AB üyesi ülkeleri etkileyebilir ve bunlarda aynı yolu seçebilir. 
İngiltere kamuoyu gibi diğer AB üyesi ülkelerin kamuoyu da benzer şartlardan ve duygulardan dolayı bir AB 
çıkışından yana olabilirler. Bu referandum aynı zamanda halkın büyük bir çoğunluğunun ağırlaşmış “kurulu 
sistemin” getirdiği sıkıntılar ile baş edememeye duyulan bir tepkiyi ve “değişim” özlemini ortaya koymuştur. 
Buna bağlı olarak Birleşik Krallıkta görülen bu durum diğer AB üyelerinde de olabilir.   

Aynı zamanda AB içindeki kültür çatışmaları, Protestan Kuzey ülkeleri ile Katolik Güney ülkeleri arasında 
yaşanan inanç farklılıkları,500 milyona yaklaşan nüfus içinde 24 farklı dilin olması, demografik özellikler 
itibariyle çeşitliliğin çok fazla olması,28 üye ülkeden sadece 19’unun ortak para birimi olan Avro’yu kullanması 

AB’nin kendi içinde rahat edemediğini ortaya koymaktadır.8 AB farklı milletlerden ve farklı dilleri konuşan 
ülkelerden oluşan birlik olduğu için tarihi anlaşmazlıklar ve birbirlerini sevmeme gibi sorunlar ile de 
boğuşmaktadır. Bir din birliği varmış gibi gözükse bile mezhep farklılıkları vardır. 

AB zengin ülkelerin desteği ile büyüyecek olan bir birlik olmasına rağmen daha çok fakir ülkeleri hızla bünyesine 
katmıştır. Birlik üye ülkeleri arasında zaman içinde ayrışmalar meydana gelmiştir.1.sınıf ülkeler,2.sınıf ülkeler 
gibi. AB ‘nin hızla ve özellikle doğuya doğru genişlemesi entegrasyon sorunun da beraberinde getirmiştir. 

 
6 www.ensonhaber.com 

7 Tüysüzoğlu,2016:1-3                                                    

8 www.harunyahya.org                                                      

http://www.harunyahya.org/
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AB oldukça kırılgan bir birliktir. Çünkü AB’nin tek bir merkezi yönetimi yoktur. Buna bağlı olarak siyasi karar 
birliğine dayalı ve tek bir siyasi unsur da değildir. AB bu özelliği ile bazı politikalarda uzlaşan, bazılarında ise 
zıtlaşan devletler birliği haline geldi. AB, aynı zamanda Kıta Avrupa’sında kendisine umut bağlamış halkları 
konsolide edemedi. Karar alma mekanizması yavaş işlemektedir. Hızlı ve etkili karar alınamamaktadır. AB’nin 
mevzuat sorunu da mevcuttur. Yaklaşık 100 bin sayfaya yakın mevzuatı vardır.Bu hem üyeliği hem de karar 
alma mekanizmasını yavaşlatmaktadır.AB tam entegrasyon olma yolunda üye ülkelerin direnci ile 
karşılaşmaktadır. 

Öte yandan, AB içindeki önemli aktörler AB’nin lideri olmak ve kendi iradelerini AB’ye dayatmak için adeta yarış 
yapmaktadırlar. Özellikle Almanya, Fransa ve birlikten ayrılma kararı almadan önce İngiltere bu yarışın içinde 
olan önemli AB üyesi ülkeleri. Almanya Birliği ve Avro bölgesini korumak çabası içerisinde. AB’nin ve Avro 
bölgesinin hamisi durumundadır. Amacı, AB içinde gücünü daha da arttırmak ve tek söz sahibi olmak. Fransa’nın 
ise AB’den beklentisi uluslar arası alanda rolünü güçlendirme yönünde. İngiltere A.B.D ile ilişkilerini geliştirmek 
için AB’yi köprü olarak kullanmaktadır. Aslında İngiltere almış olduğu AB’den ayrılma kararından oldukça 
pişman gözükmekte. İngiltere zamanında AB üyesi değilmiş gibi AB’ye karşı hep mesafeli bir yaklaşım içerisine 
girmiştir. AB ile ilgili tek beklentisi ondan yaralanmak olmuştur. 

Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşmesini Gümrük Birliği, Ortak Pazar ve Ortak Para Birimi aşamaları ile 
tamamladıktan sonra önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. AB’nin ekonomik gücü şüphe götürmemekle 
birlikte bu güç sınırsız değildir. AB demografik olarak önemli bir güç olmasına rağmen doğum oranlarının 
düşüklüğü, yaşam süresinin uzaması ve buna bağlı olarak nüfusun hızla yaşlanması, sağlık harcamalarının 
artması, aktif nüfusun azalmasıyla üretimin düşmesi gibi sonuçları beraberinde getirecektir. Bu durum AB’nin 
çekiciliğini ve dinamizmini azaltacaktır. Asya ile rekabeti zorlaşacaktır. AB ticaretinin % 60’ına yakın kısmını üye 
ülkeler ile yapmaktadır. Ticaretinin sadece % 35’lik kısmını dünyadaki diğer ülkeler ile yapmaktadır. Bu 

bakımdan ihracat anlamında AB içerisindeki tek güç Almanya olarak gözükmektedir. 9AB’nin Araştırma ve 
Geliştirme’ye yönelik harcamaları istenen seviyelerde değildir. Avrupa 2020 Stratejisi, AB’nin GSMH’ndaki Ar-Ge 
payını % 3’e çıkarmayı hedeflemektedir. Fakat bu yeterli bir oran değildir. 

Öte yandan Birlik içinde üç büyük güç arasındaki görüş ayrılıkları Birlik içindeki ahengi bozmuş, gruplaşmalara 
neden olmuştur. İngiltere, Atlantik yanlısı olurken, Fransa ve Almanya Avrupa yanlısı olarak tanımlanmıştır. Bu 

iki grubun yanında İsveç, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler tarafsızlar grubunu oluşturmuştur.10 Üye ülkeler 
arasındaki bu gruplaşma AB’nin ekonomik alanda gerçekleştirdiği bütünleşmeyi dış politika ve güvenlik alanında 
gerçekleştirmesini zorlaştırmıştır. Bu durum AB’nin uluslar arası krizlerde ortak hareket kabiliyetini 
zayıflatmıştır. Ortaya çıkan krizlerde ortak tavır sergilenememiş olması AB’yi küresel bir güç olma yolundan alı 
koymuştur. AB’nin güç kaybına neden olmuştur. Her ne kadar Lizbon antlaşması ile Dış Politika ve Güvenlik 
Yüksek Temsilciliği kurulsa da bu sorun devam etmektedir. 

A.B.D’nin düşünce kuruluşu Stratfor önümüzdeki 10 yıl tahminleri içerisinde AB’ye de yer vermiştir. Rapora göre 
AB’nin bu haliyle ayakta kalmasının zor olacağı vurgulanmıştır. AB’nin bir krize girdiği ve bu krizin giderek 
yoğunlaştığı kriz sonucunda AB ilk kurulduğu zamanlardaki birlik zamanlarına geri dönemeyeceği rapor 
edilmiştir. Bir şekilde birliğini muhafaza etse bile bunun kısıtlı ve bölünmüş bir alanda olacağı vurgulanmıştır. 
Avrupa ülkelerinde ulusalcılığın arttığı ve bununla birlikte daha korumacı ve içe kapalı bir AB’nin olacağı yorumu 
yapılmıştır.  

Özellikle 2016 yılında binlerce insanın Balkanlar üzerinden Avrupa’ya gelerek bir mülteci istilası oluşturması ile 
ilgili soruna ilk freni Avusturya çekerek sınırlarını kapatmıştır. Bu ülkeyi Slovenya ve Macaristan ve diğer Balkan 
devletleri izlemiştir. Binlerce mülteci ve göçmen Yunanistan’da birikmiş ve AB kucağında mülteci krizini 
bulmuştur. Bunun üzerine AB, bu krizden en az hasarla çıkmak için Türkiye ile bir anlaşma yapmıştır. Bu plan 
kısmen de olsa başarılı olmuştur. Mülteci krizi politikası ile eleştirilere maruz kalan Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Almanya’da yapılan yerel  seçimleri kaybetmiştir.  

Hollanda Başbakanı Mark Rutte AB’nin dış sınırlarını tekrar kontrol altına alarak mülteci akınını durdurması 
gerektiğini aksi takdirde Roma İmparatorluğu gibi yıkılabileceğini ifade etmiştir. Rutte, özellikle AB’nin 

 
9 Akçadağ,http://bilgesam.org 

10 http://www.bilgesam                                                   

                                                                               

 
                                                                                       

http://www.bilgesam/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

867 
 

güneyindeki üyelerinin mülteci hareketlerini önlemek için alınan tedbir kararlarının uygulamasının şart 
olduğunu belirtmiştir. Ocak ayından itibaren AB Konseyi Dönem başkanı olan Hollanda’nın Başbakanı Rutte, 
AB’nin öncelikle ivedi problemlerine odaklanması gerektiğini ve abartılı bir şekilde yeni kurallar getirmemesi 
gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde daha çok terör ve mülteci krizi ile mücadeleye yoğunlaşılması 

gerektiğini ifade etmiştir.11 Rutte “ Roma tarihinde bildiğimiz gibi büyük imparatorluklar sınırlarını iyi 
koruyamamaları halinde yıkılırlar” demiştir. 

AB, mülteci ve göçmen krizi ile uğraşırken, AB’nin başkenti Brüksel’de yaşanan terör saldırısı, AB’nin giriş ve 
çıkışlarda geniş güvenlik önlemi almasına ve serbest dolaşım hakkının yeniden gözden geçirilmesine neden 
olmuştur. AB, bir güvenlik zafiyeti ile karşı karşıya kaldığını düşünmeye başlamıştır. Çünkü yapılan 
soruşturmalarda AB’nin kalbinde patlayan bombaların Balkan rotasından Avrupa’ya geldikleri tespit edilmiştir. 

Özellikle Avusturya’da yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayın seçimi kıl payı kaybetmesi, Hollandalıların yaptıkları 
referandumda Ukrayna ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasını ret etmeleri, İtalya’da Başbakan Renzi’nin Anayasa 
referandumunu radikal Beş Yıldız hareketine karşı kaybetmesi ,Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin 
oylarını artırması AB projesinin özüne aykırı sonuçlardır. Nitekim Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Le 
Pen AB’nin öldüğünü savunmuştur. Le Pen yaptığı açıklamada “AB öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm 

branşlarda başarısızlığa uğradı” diyerek Fransa’nın AB’den ayrılması için çalışacağını vurgulamıştır.12 Le Pen 
ekonomik büyümenin yavaşladığını, işsizlik ve yoksulluğun arttığını, güvenlik konusunda AB’nin kendi sınırlarını 
korumaktan aciz olduğunu ve terörizme karşı koyamadığını belirterek AB’nin ivme kaybettiğini savunmuştur. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz yaptığı açıklamada AB içinde çok sayıda krizin olduğunu ve üye 
ülkeler arasında gerilimin arttığını söyleyerek AB için karamsar bir tablo çizmiştir. Schulz “Seçimlerden radikaller 
galip çıkıyor, o zaman gelecek neslin geleceği ile oynamış oluruz” diyerek AB’nin geleceği ile ilgili kaygılarını dile 
getirmiştir. Yine AB Dış İşleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB üyelerine dış politikada birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmeleri yönünde çağrı yapmış ve AB’nin süper güç olma özelliğini giderek kaybettiğini ifade 
ederek uyarılarda bulunmuştur. Ashton, AB’nin dünya nüfusu içindeki payının son 25 yılda % 7, dünya 
ekonomisi içerisindeki payının ise % 28’den, % 21’e düştüğünü belirterek, bazı Asya ülkelerinin giderek 

güçlendiğini belirtmiştir.13  

Dış politikada birlik ve beraberlik olmaz ise başkalarının AB adına karar vereceğini vurgulayan Ashton, ABD ile 
yakın işbirliğine gidilmesine ve birliğin sınır komşuları devletler ile iyi ve güçlü komşuluk ilişkileri içerisinde 
olması gerektiğini söylemiştir.  

2016 yılının Eylülünde bir araya gelen AB üyesi 27 devlet başkanları arasında göç politikası, dayanışma eksikliği 
ve üye devletlerin daha fazla egemenlik istemeleri konularında fikir ayrılıkları çıkmış ve Lüksemburg Dış İşleri 
Bakanı, Macaristan Başbakanının otoriter bir politika sürdürdüğünü ifade ederek, Macaristan’ın AB’den 
atılmasını önermiştir. 

AB’nin ABD ile imzaladığı TTIP’in ( Transatlantik Serbest Ticaret Antlaşması) akıbeti belirsizdir. Çünkü bu 
antlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Avrupa’da TTIP’a karşı direnç artarken, yeni seçilen ABD başkanı Donald 
Trump’un ise bu antlaşmayı destekleyeceği yönünde bir işaret yok. 

 
11 www.haber7.com                                                    

12 www.sabah.com 

13 www.timetürk.com                                                

                                                                                                                                                                         

http://www.haber7.com/
http://www.timetürk.com/
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Resim 2 

3. Sonuç 

2.Dünya Savaşının yıkıntıları üzerine büyük emekler ve zorluklar ile kurulan AB’nin bölünmeye, parçalanmaya 
gitmesi aslında ne AB’nin kendisi ne de uluslar arası çevrelerce de istenen bir şey değildir. AB ihtiyaçtan doğmuş 
bir birliktir. Bu ihtiyaçların halen varlıklarını devam ettirip ettirmemesi AB’nin geleceği ile ilgili bir ipucu 
verebilir. Aynı zamanda üye devletlere AB’nin ortak çıkarlar sunup sunmaması AB’nin geleceği ile ilgili 
tahminlerde bulunulmasını sağlayacak bir diğer unsurdur. AB’yi meydana getiren ihtiyaçlar zaman içerisinde 
değişse bile devam etmektedir. Tıpkı üye devletlerin ortak çıkarlarının varlığı gibi. Özellikle dağılmanın üye 
ülkelere getireceği siyasi ve ekonomik maliyet çok fazla olduğu için üye ülkeler bunu pek göze alamazlar. Bu risk 
ile karşı karşıya kalmak istemezler. İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararı, borç sorunu, ekonomik daralma, ülkeler 
arasındaki çıkar anlaşmazlıkları AB’yi yakın gelecekte ortadan kaldırmaz.  

Üye ülkelerinin Birliğin geleceğinin tehlikeye girdiğini görerek uzlaşma yoluna gitmeleri ve Birliğin devamı için 
çaba sarf etmeleri bir için daha akılcı bir yol olur. Özellikle İngiltere’nin ayrılma kararının yarattığı artçı şoklar 
çabuk atlatılabilinir.Çünkü İngiltere baştan beri AB’ye karşı mesafeli olmuştur. Birlik İngiltere olmadan da yoluna 
devam eder. Yaşanan ekonomik kriz, sadece AB’ye özgü bir kriz değil tüm gelişmiş ülkelerin krizidir. Bu durum 
AB’nin dağılma nedeni olamaz. AB içinde kaynakların verimli kullanıldığı, hem alacaklının hem de borçlunun pay 
aldığı bir sistem oluşturulursa kriz çabuk atlatılabilinir. AB içinde bazı ülkelerin güçlü olma ve Birliğin 
lokomotifliğini üstlenme rolü azaltılırsa ülkeler arasındaki denge yeniden kurulur ve AB daha bu sarmaldan 
güçlenerek çıkabilir. AB tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bunun bir yansıması “Brexit” 
kararının bazı üye ülkelerde “Euro Bölgesi”nden ve hatta Birlikten ayrılma eğiliminin izdüşümü yaratmasıdır. 

Bir diğer yansıması, Avrupa’da siyasi popülüzm,ırkçı,yabancı düşmanlığı hareketlerinin güçlenmesi ve 
ekonomik ,politik istikrarsızlığın ortaya çıkmasıdır. 2017 yılında Fransa, Hollanda ve Almanya seçim 
yaşayacaklar. Bu seçimler AB’nin geleceği için oldukça önemli seçimler. Çünkü Almanya’da aşırı sağın yükselişi 
kaygı verici olarak değerlendirilebilinir. Fransa’da ise seçim aşırı sağ ile merkez sağ arasında geçecek gibi 
görünmekte. Bu durum AB’nin siyasi ve sosyal geleceği için alarm vermekte. AB hala ekonomik bir güç olarak 
karşımızda durmaktadır. Fakat bu güç sınırsız değildir. Nüfusun hızla yaşlanması, ticaretinin büyük bir kısmını 
üye ülkeler ile yapması, İnovasyon yatırımlarının düşük olması gibi faktörler AB’nin ekonomik gücünü tehdit 
etmektedir. Ekonomik krizin uzaması AB’nin ekonomik durgunluğuna, bankacılık sektörünün zayıflamasına, 
işsizliğin artmasına ve kamu borç stokunun artmasına neden olmuştur. AB durum, AB pazarının uzun vadede 
çekiciliğini kaybetmesine ve ABD, BRIC, Japonya ve Rusya gibi ülkeler ile rekabette zorlanmasına yol açabilir.  

Bütün bu olanlardan AB dağılıyor veya çöküyor anlamı çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir. Günümüzde gerek 
AB içinde gerekse AB’nin dışında fakat onunla ilintili yaşanan gelişmeler doğrultusunda AB’nin ekonomik, siyasi 
ve uluslar arası ilişkilerde bir prestij kaybına uğradığını söyleyebiliriz.  
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AB, bir varoluşsal krize girebilir, sarsıntılar yaşayabilir fakat gelecekte yıkılma, dağılma olasılığı yoktur. AB’nin 
halen sahip olduğu standartlar, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yüksek olması birliği çekim merkezi yapmaya 
devam etmektedir.  Aslında AB’nin somut, popülist ifadelerden uzak, tarafları dışlamadan ortak çözüm 
üretmeye ihtiyacı var. Kendisinden olmayan insanlara karşı bakış açısını değiştirmesi gerekmektedir. Özellikle 
çifte standartlara dayalı anlayışını terk ederek saygı, güven ve dostluk temelli bir anlayışı kabul etmelidir. AB 
yöneticilerine ve halkına düşen sorumluluk budur. Böyle bir yaklaşım, AB’yi bölgesel aktör olma pozisyonuna 
yeniden hızla yaklaştırabilir.  

Yaşanan bölgesel gelişmeler AB’yi daha fazla birbirine kenetleyebilir. Çünkü Orta Doğuyu sarmalına almış olan 
terör olayları ve bunun artçı şokları AB’yi de daha sarsıcı boyutta etkileyebilir. AB’nin karar vericileri, şimdi 
ayrılma değil daha fazla işbirliği, kol kola girip tüm güçlüklere karşı gayret etme zamanı diyebilir. AB’nin tam bir 
küresel güç haline gelmesi zor fakat önemli bir ekonomik güç olarak karşımızda halen varlığını sürdürmektedir. 
AB’nin artık daha fazla dış politika konularına ve yakın bölgelerde geliştirdiği güvenlik ortamlarını kullanarak 
küresel açılımlar yapması gerekmektedir. Dünya arenasında değerini arttırması için dünya siyaseti ile daha 
uyumlu politikalara sahip olmalıdır. AB globalleşen dünyada siyasi sorumluluğunu artırmak zorundadır. AB’nin 
gündemi birliğin uluslar arası siyasette profilini yeniden şekillendirmektir. AB kendisini yenilerse dünya da 
önemli güç olamaya devam eder. Bunun içinde global, esnek, açık, yaratıcı bir Avrupa’ya ihtiyaç vardır. Bu 
durumda AB dünyanın en önemli ekonomik ve siyasi gücü olmaya devam eder. Asıl sorulması gereken soru, AB 
Dağılacak mı sorusu değil AB nereye gidiyor sorusu olmalıdır.  
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Özet: Sosyal medyanın işletmelerin işe alım süreçlerinin geleceğini olumlu yönde etkilediğini; işe alım tekniklerinin 
çeşitlendirilmesi ve yeni tekniklerin ortaya çıkarılmasında etkin rol oynadığı görülmektedir. Günümüz teknolojisinde sosyal 
medyanın hızlı gelişimi göz önünde bulundurulduğunda; bir markanın varlığını sürdürmek ve işveren markasını oluşturmak 
için sosyal platformlarda canlandırıcı bir takım marka yönetimi faaliyetlerinde bulunması gerekmektedir. Bu çalışmanın 
temel amacı işletmelerde son dönemde etkin pazarlama aracı olarak kullanılan sosyal medya platformunun aynı zamanda 
İnsan Kaynakları açısından kullanım yöntemlerini inceleyerek stratejinin etkin bir parçası olan insan kaynakları 
uygulamalarını bu platform üzerinden hangi süreçler vasıtasıyla etkili olabileceğini irdeleyerek etkili bir işveren markası 
oluşturmada bu süreçlerin yerini gözetecek bir model geliştirmektir. Yöntem olarak bu süreçler işlenirken alanında 
profesyonel İnsan Kaynakları profesyonelleri ile bir araya gelerek odak grubun görüşlerinin alınması ve ilgili literatürün bir 
araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Sonuç olarak çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda işletmelere iç ve dış 
paydaşları arasında doğru bir işveren imajı sağlayabileceği sosyal medya sürecinin insan kaynakları uygulamaları arasındaki 
yerini model üzerinden ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Sosyal Medya, İşveren Markası. 

Using Human Resources as a Marketing Tool to create an Employer Brand through 
Social Media 

Abstract: Social media has a positive effect on the recruitment processes; it has been seen that hiring processes are 
diversified by social media and new technics has been discovered. As today’s technology opened such an era that highly 
accelerated social media spreading speed makes for all companies to use social media as a brand management tool but also 
an inevitable process for sustainability of the brand. This study aims to examine social media not only for its usage in brand 
management but also how to use it in human resource management as a critical part of application area of company’s 
strategy and also to foreseen the effects of those processes on the employer brand creation. The main method is to 
investigate these processes with a focus group created through human resources experts and also integrating all related 
literature review. As a result, created model is targeting to show a base for employer branding through social media while 
using related human resources applications in these processes.  

Key Words: Human Resources Management, Social Media, Employer Branding 

1. Giriş 

İnsan kaynakları uzmanları işveren markası için bilgi paylaşımının gücünü, sosyal medya kullanımının hızlı 
büyümesi yoluyla sağlanabileceğini belirtmektedir (Ewing ve diğerleri, 2002). Sosyal medyanın gücü ve artan 
ilgisi, işe alan ve iş arayanlara daha yakın teknikleri kullanan, kendilerini ilgi çekici işveren olarak tanıtmak 
isteyen ve gelecekteki çalışanlarını işe almak isteyen şirketler için çok önemli bir alan olarak gözlemlenmektedir.  

Son dönemde yapılan araştırmalarda işveren markası üzerinde sosyal medyanın etkisinin, insan kaynakları 
uzmanları ve akademisyenler arasındaki fikir farklılığını ortaya çıkarmaktadır (Della Corte, 2009). 
Akademisyenler, sosyal medyanın genel etkisini, işe alım için kitlenin yönlendirilmesine, pazarlama ve işveren 
markası üzerine etkilerine odaklanırken insan kaynakları uzmanlarının sosyal medyayı haberleşme aracı olarak 
görmektedir. Akademik görüşe göre, ilerleyen süreçte insan kaynakları uzmanları haberleşme çalışmaları ve 
pazarlama hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle internet temelli uygulamalar 
gelişen bu yeni dönemde yeni becerilerin ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Literatürde yapılan çalışmalara göre 
sosyal medyanın, organizasyonları imajına etkisi ortaya konmaktadır. Balmer ve Gray’e göre insan kaynakları 
uzmanlarının perspektifine göre aktivitelerinin temel odağı, insan kaynakları ağ kurma becerilerine, yaratıcı 
düşünmeye ve işe alma eğilimlerinin farkındalığına bağlıdır (2003). Balmer ve Gray her ne kadar aktivitelerinin 
amacı işe alma olarak kalsa da, insan kaynakları uzmanları sosyal medyada, işe alma konusunda neyin yeni 
olduğu üzerinde, sürekli olarak güncel kalmak zorunluluğunu vurgulamaktadırlar. 
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İnsan kaynakları uzmanları, işveren markası için bilgi paylaşımının gücünü, sosyal medya kullanımının hızlı 
büyümesi yoluyla sağlanabileceğini belirtmektedir. Şirketler, iş olanaklarını bildirmek ve paylaşmak için 
Facebook profillerine sahipler. Kalifiye eleman aramak için LinkedIn kullanmaktadırlar ve yeni işleri bloglarda, 
Twitter’da veya YouTube’da tanıtmaktadırlar. Sosyal medya aracılığıyla işverene cazip ve eşsiz bir imaj 
yaratmak, son yıllarda firmaların üstüne eğildikleri bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. OSCAR GbmH (Cologne 
merkezli Avrupa Öğrenci Yönetim Danışmanlığı) tarafından yürütülen ve 20 Mart 2010 tarihinde sunulan 
araştırmaya göre, internet nüfusunun 2/3’ü sosyal medya sitelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederken, 
firmaların %53’ü sosyal medyayı işveren markalaşması ve işe alma için kullanmaktadır. Sosyal medyanın gücü ve 
artan ilgi, işe alan ve iş arayanlara daha yakın teknikleri kullanan, kendilerini ilgi çekici işveren olarak tanıtmak 
isteyen ve muhtemel işçilerini işe almak isteyen şirketler için önemli bir platform olarak ortaya çıkmaktadır.  

İşveren markası ‘çoğu geleneksel insan kaynakları uzmanlarına karşı gelir ve önceki ilke ve uygulamalara yapı 
sağlayan üst bir şemsiye programı olur.’ (Edwards, 2010). Sosyal medya aracılığıyla artan işveren markasının 
çekiciliği, geleneksel görevlerinin ötesinde, aktivitelere katılmada insan kaynakları uzmanları için önemli 
geliştirme alanları oluşturmaktadır. Birçok yeni medya teknolojileriyle olduğu gibi, işveren markası sosyal 
medya aracılığıyla sunulduğunda etkinlik alanını geliştirmektedir. Bu yüzden, işe almanın, iş olanaklarını ‘tweet 
atarak’ daha ilgi çekici ve yararlı olması beklenmektedir. Kelle avcılığı (head hunting) LinkedIn profillerindeki 
geniş bir alanda hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Firmalar kendi kurgusal imajlarını, o şirkette çalışmanın nasıl 
olduğu hakkında ‘blog’ yazarak genişletebilirler ve bu vasıtayla ulaşabilecekleri kalifiye adayların sayısını 
arttırmaktadırlar.  

2. İşveren Markası 

Firmalar kendilerine içerde ve dışarda bir kimlik yaratma konusunda yüksek miktarda maliyetlere 
katlanmaktadırlar. İnsan sermayesi ile birlikte, marka, bir firmanın en değerli varlığı haline gelmiştir (Backhaus 
& Tikoo, 2004). ‘Kurumsal markaların, istihdam ve tüketicilerin satın alma davranışları da dahil bir takım 
amaçlar için çeşitli paydaşlara güçlü ve yönlendirici bir araç olarak hizmet ettiğine dair artan bir farkındalık 
vardır.’ (Balmer & Gray, 2003, s. 972). Bu nedenle kurumsal marka, şirket içerisindeki kurumsallaşmanın genel 
stratejisini belirtir ki bu ayrıca işveren markasını içerir ve markanın değerini arttırmada çalışanlar hayati 
derecede önemli rol oynamaktadır. Bu onları kurumsal markalaşma sürecinin en temel yapıtaşı haline 
getirmektedir (Balmer & Gray, 2003, s. 979). Buna karşı işveren markası, bir şirket içerisindeki çalışanlardan çok 
daha fazlasıdır. İşveren markası, çalışanlar ve gelecekteki muhtemel adaylar olarak şirketin imajı için 
tasarlanmış bütüncül bir süreçtir. Della Corte’ye göre markalaşma süreci sadece müşteri için değil ama aynı 
zamanda çalışanların, müşterilerin, firmanın ve ortak olduğu ilişkisel ve interaktif bir süreçtir  (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Pazarlama Tipolojisi 

Kaynak: Della Corte, 2009. 
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İşveren markası 1990’larda ilk defa üstünde çalışmaya başlanmıştır ve yönetim dünyasında yaygın olarak 
kullanılmaya başlandı. Bu yıllar boyunca çeşitli tanımlara ve akademik tanımlamalar geliştirilmiştir. Reichenberg 
(2009) işveren markasını, bir işveren olarak organizasyon kültürünün iletişimi ve gelişimine katılma, iş 
tecrübelerini aktarma ve betimleme olarak ele almıştır. Reichenberg’e göre temel ilke, tüm çalışanlar, tutulmuş 
ve işe alınmış olan tüketicilerdir. 1996 yılında Amber ve Barrow tarafından ortaya konan ve Backhaus ve Tikoo 
tarafından desteklenen tanım, işveren markasının ödülünü, işveren firma üzerinden tanımlanmış ve istihdam 
tarafından sağlanan, pratik, ekonomik ve psikolojik yarar paketi olarak tanımlamıştır. Backhaus ve Tikoo’ya göre 
(2004, s. 501) işveren markası, çalışanın algı ve farkındalığını başarmak için, hedeflenmiş uzun dönem stratejisi 
olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmalarda ulaşılan sonuca göre, bir işverenin markalaşması, ‘tanımlanabilir ve 
eşsiz bir işveren kimliğinin inşa edilmesi süreci’’ olarak, işveren markası ise ‘rakiplerinden farklılık gösteren bir 
şirket kavramı’ şeklinde açıklanmaktadır. İşveren markası, herhangi bir şirketin uzun dönem stratejisi olarak 
görülmektedir, rekabet avantajı kazanmak için, hem eşsiz ve çekici işveren kimliği oluşturmak, hem de 
muhtemel algıları ve mevcut çalışanları yönetmek amaçlanmaktadır (Backhaus ve Tikoo, 2004). 

İşveren markası, organizasyonun kültürüne, değerine ve vizyonuna hangisinin en iyi uyacağını belirlemek için 
stratejik odağı destekleyen, insan kaynakları fonksiyonunun önemli bir parçasıdır. ‘Daha güçlü bir işveren 
markası, bu nedenle olumlu bir imajı, kimliği ve itibarı teşvik ederken çalışanları organizasyonla bütünleşme 
konusunda cesaretlendirir.’ Bu sayede insan kaynakları uzmanları, kurumlarının çalışılacak en iyi yer olduğu 
konusunda iş arayanları ikna ederek, zorlayıcı ve eşsiz bir ortam yaratmadan sorumluluk alanı oluşturmaktadır. 
Bu olay işveren çekiciliği kavramını ortaya çıkararak ‘potansiyel bir çalışanın, belli bir organizasyon için, 
çalışmadaki gördüğü öngörülmüş faydaları ifade eder’ (Brethon, Ewing, 2005, s.151). Şekil 2’de gösterilen 
işveren markalaşma modeli bu süreci açıklamaktadır. 

 
Şekil 2. İşveren Markalaşma Modeli 

Kaynak: Backhaus ve Tikoo, 2004. 

İşveren markasının, daha kalifiye üyeleri kendisine çektiğine inanılmaktadır. Kuruluşun bir parçası olarak 
kendilerini bu kimlik ile resmeden aday çalışanlar için işveren markasının cazibesi bu kuruluşta çalışma talebini 
arttırmakla talep ile birlikte artan popülasyon içerisinde kalifiye çalışan sayısı da doğal olarak artmaktadır. 
İşveren markasını kullanarak şirketler, rakiplerinden hangi yönden farklı olduklarını ve en iyi adayın neden onlar 
için çalışmayı seçmesi gerektiğini göstermektedirler. Davies’e göre müşteriler kadar işverenler de farklı 
kuruşlarla ile ilişkili olmak ister. İşveren markasının bir rolü de çalışanların akıllarındaki işverenleri ayırt 
edebilmesidir (2008, s. 670). Ayrıca işveren markası vasıtasıyla işverene karşı çalışan sadakati, memnuniyeti ve 
duygusal bağları kuvvetlenmektedir. Çalışanlar, fikirleri duyulduğu sürece sadakat duyguları gelişmekle birlikte 
stresli durumlarla baş edebilme kabiliyetleri, memnuniyetsizlik yaşamama durumu ve işverene karşı arttığı 
noktada, işlerini bırakma ihtimalleri daha azalmaktadır (Chernatony ve Harris, 2000). İşveren markasının 
amaçlarından biride çalışanlar arasında memnuniyet oranını arttırmaktır. Memnun ve rahat olan çalışanlar aynı 
zamanda müşterilerle daha iyi ilişkiler oluşturmaktadırlar (Keller, 1998). Güçlü bir işveren markası kampanyası 
süreciyle çalışanların şirkete karşı duygusal bağlarında artış gözlemlenmektedir. Çalışanlar kendilerini ve şirketi, 
nesnel rasyonel kriterden ziyade kendi duygusal değerlendirmelerine bağlı olarak görmektedirler. Bu bağ hem 
psikolojik hem de bilişsel (cognitive) bir sürecin sonucunda oluşmaktadır. Markalaşmanın başarısı, duygusal 
tepki ile ilgili olduğu için işveren markası, çalışanından etkili bir duygu teşvik edebilmelidir’’ (Ewing ve diğerleri, 
2008). 
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Backhaus ve Tikoo’ya göre (2004), işveren markası üç aşamalı bir süreç olarak görülebilir: 

➢ Değer Teklifleri: Organizasyonun kültürü hakkında bilgi, mevcut çalışanların yönetim stili becerileri, 
mevcut çalışanların görünümü vb. aracılığı ile şirketin, çalışanlarına önerebildiği imaj. 

➢ Dış Pazarlama: Şirketlerin işe alım danışmanına, iş alımları için değer tekliflerini sunmak, hedef nüfusa 
ulaşmak ve çekmek. Şirket için çalışan olası üyelerin, kendilerini resmetmelerine izin veren eşsiz bir 
imaj oluşturma, bağlılık derecesini arttırma. Firmanın farklılığı firmaya, farklı insan sermayesini 
kazanmasına olanak vermektedir. 

➢ İç Pazarlama: İşverenin, onları işe almadan önce, tarafından verilen sözlere itibar etmesini 
kapsamaktadır ve böylece organizasyon kültürünün bir parçası olur. 

Lievens, Van Hoye ve Ansel (2007), yabancılar tarafından algılanan kimliğin, genellikle, gerçek kimliği bilinen 
mevcut çalışanlardan daha yüksekte sıralandığı sonucuna ulaşmışlardır. Çalışma Belçika Ordu’sunda, 
başvuranların, çalışanların kendilerinden, ordunun daha iyimser bir görüşe sahip olabileceğini önererek, 179 
çalışanın üzerinde yürütülmüştür. 

3. Sosyal Medya 

Sosyal medya gün geçtikçe araştırmacıların daha da üstünde durdukları bir konu haline gelmektedir. Bu 
araştırmaların önemli bir kısmı sosyal medyanın markaya olan desteğini incelemektedir (Michaelidou ve 
diğerleri, 2011; Yan, 2011). Markaya etkisi ile birlikte satış, müşteri hizmetleri ve ürün geliştirme bu alanlardan 
bazılarını oluşturmaktadır (Culnan, Mchugh, & Zubillaga, 2010).  

Müşteriler açısından firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen müşteri bilgilendirme süreçlerine oranla sosyal 
medya aracılığı ile dolaylı edilen bilgiler daha fazla güven unsuru yaratmaktadır. Sosyal medya üstünden ürün 
ve hizmetler ile ilgili diğer kişilerin yorumları vasıtasıyla edinilen bilgiler daha fazla güven vermektedir (Foux, 
2006).  

Sosyal medyanın popülaritesinin artması ve algılanan güvenin yüksek olması nedeniyle gün geçtikçe daha fazla 
firma sosyal medya üzerinden müşterisi ile marka ve ürünü arasındaki bağa odaklanmaktadır (Mangold ve 
Faulds, 2009). Bu alanda yapılan ampirik çalışmalarda firmaların bu süreçte faydalarını belirgin şekilde 
desteklemektedir. Yapılan akademik çalışmalar sosyal medyanın markaya karşı olan tutumu ve satın almaya 
olan etkisini ortaya koymaktadır (Colliander ve Dahlen, 2011).  

Sosyal medya ve sosyal ağ siteleri geniş kitlelere bir anda ulaşabilme kapasitesi ile önemli bir pazarlama iletişim 
aracı olarak belli mesajların viral olarak yayılması neden olmaktadır (Bampo, Ewing, Mather, Stewart, ve 
Wallace, 2008; Trusov ve diğerleri, 2009). Örgüt içerisinde de sosyal medyanın kullanımı hem kapasiteyi 
geliştirme hem de yeni kaynaklara ulaşma açısından firmanın rekabet avantajlarını ve performansını 
arttırmasında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Lau, 2011; Leonidou, Palihawadana, & Theodosiou, 2011). 
Bahsedilen sosyal medyanın potansiyel bu etkilerine karşı gerek firmaların üst yönetimleri ve gerekse 
pazarlama uzmanları bu alanın kullanılmasında oldukça etkin olmadıkları gözlemlenmektedir (Michaelidou et 
al., 2011). İlgili literatür çalışmaları geleneksel yöntemlerin günümüz dinamik ve interaktif çevresine uygun ve 
yeterli olmadığını ileri sürmektedir (Borders, Johnston, & Rigdon, 2001; Hoffman & Fodor, 2010). 

4. İşveren Markası ve Sosyal Medya 

Sosyal Medya ile birlikte, giderek büyüyen insan kaynağına ulaşma kolaylaştığı gibi firmalar sosyal ağlar 
aracılığıyla, bu insanlara ulaşma potansiyelini fark etmeye başlamaktadır (Coon, 2010). Sosyal medyanın en iyi 
kullanımı nasıl olur? En iyi işveren olarak bir şirket nasıl tanıtılır? İş arayan kişiler olumsuz bilgi alırlarsa veya 
şirketin iş olanakları hakkında yeterli bilgi önermediğini hissederlerse bunun firmaya etkisi ne olacaktır? Bu 
sorular pazarlama, insan kaynakları uzmanları, halkla ilişkiler ve reklam uygulayıcılarının cevaplamaya çalıştıkları 
temel sorulardır. Literatürde yapılan çalışmalar göstermektedir ki sosyal medya tüketicinin gözünde, sunulan 
hizmetler, satın almalar ve markalar hakkında görüşlerini etkileyerek, geleneksel medyanın yerini almaktadır 
(Fichter, 2007). Sosyal medya aracılığıyla, bilgi dağılımının faydaları ve sonuçları, güçlü bir işveren marka 
itibarını kurmak isteyen şirketler için önemli bir ilgi alanı olarak etkisini arttırmaktadır.  

Kuruluşlar, insan kaynağı ihtiyacı için nitelikli ve uygun potansiyel adayları kaybedebilmektedir. Firmalar, 
tüketicilerin birbirleriyle özgürce konuşabildiği ve sanal gerçeklikte kendileri hakkında, mevcut bilgiler 
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üzerinden giderek daha az kontrole sahip olması süreçlerde ellerindeki kontrolün azalmasına neden olmaktadır 
(Kaplan & Haenelein, 2010).   

Türkiye’de Adecco’nun gerçekleştirdiği çalışmada insan kaynakları müdürü ve katılımcı adaylar arasından elde 
edilen verilere göre genel sosyal medya kullanımı %95 oranında gerçekleşirken katılımcıların %65 oranında iş 
arama sürecini sosyal medya üstünden gerçekleştirdiği tespit edilmiştir (Şekil 3). 

Genel kullanım İş arama amaçlı 
Şekil 3. Türkiye’de İş Arayanların Sosyal Medya Kullanım Oranları 

Kaynak: Adecco 2014 Sosyal Medya Raporu. 

Yetkin çalışanları işe almak ve elinde tutmak, teknolojik gelişmeler ve küresel rekabetin, istihdam modellerinde 
gelişen değişikliklerin sürdüğü bir çevrede gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Sosyal Medya ile birlikte, giderek 
büyüyen insan kaynağına ulaşma kolaylaştığı gibi firmalar sosyal ağlar aracılığıyla işveren markasını etki edecek 
süreçleri irdelemektedir. 

5. Modelin Geliştirilmesi ve Uygulama Alanları 

Modelin geliştirilmesinde Backhaus ve Tikoo’nun işveren markası modeli (2004) ile Hetrick ve Martin’in marka 
ve insan yönetimi modeli (2006) baz alınmıştır. İlgili literatürde yapılan çalışmalar doğrultusunda yedi kişilik 
farklı firmalardan insan kaynakları uzmanları ile bir araya gelinerek insan kaynakları süreçlerinde hangi 
aşamalarda işveren markasının çalışanları etkilediği ve potansiyel çalışan adayları için işyerinin talebini 
etkileyebilecek insan kaynakları süreçleri üstünde detaylı görüşmeler yapılmıştır.  

Odak guruptan elde edilen bulgular ve literatür çalışmasının desteklediği farklı modeller üzerinden yola çıkılarak 
kurumsal markanın ürün hizmet marka üstünden işveren markasına etkisi ile birlikte nitelikli çalışan adayların 
firma hakkında bilgisini sağlayacak ve aynı zamanda çalışanları duygusal bağını artıracak işveren markasının 
sosyal medya süreçlerinde hangi unsurlar üstünden etkili olacağı model ve açıklamaları ile ortaya konmuştur 
(Şekil 4). 
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Şekil 4. İnsan kaynakları uygulamaları ve sosyal medya kullanımının işveren markasını etkileyen süreçleri 

Kaynak: Yazarlar tarafından geliştirilmiştir. 
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6. Sonuç 

Sosyal medya kuruluşlara daha az maliyetle kendilerini tanıtma imkanını sunarken, rekabet avantajı 
kazandırmakta ve hizmet kalitesini iyileştirme imkanını sunmaktadır. İşveren markasının, genel olarak, geçmiş 
yıllarda araştırmacıların aklında olmasına rağmen, işveren marka stratejilerinin ilerleyen süreçte nasıl 
şekilleneceği konusunda önemli adımlar atılması gerekmektedir. Bu stratejilerin ve insan kaynakları 
uygulamalarında belirgin adımlar atılmamasına karşın, sosyal medya gün geçtikçe büyümeye devam edecektir 
(Coon, 2010). 

Odak grubuyla yapılan çalışmada ortaya konan süreçler sonucunda; sosyal ağ siteleri, örgütsel profilleri sağlama 
yeteneği, birebir iletişim, bilgi paylaşımı, güvenilir ve sadık bir imaj yaratma yoluyla değer teklifini arttırabilir; 
şirketi tanıtan bir profil oluşturarak, özel amaçlı gruplar için bilgileri kısıtlayarak, yeni ve geniş seyirci kitlesine 
ulaşarak, iş üyeleri arayarak dış pazarlamayı geliştirebilir; ve ayrıca, çalışanla resmi ve gayri resmi konuşmayla, 
anlık mesajlaşmayla ve çalışanlar arasında ve onlarla bağlılığı güçlendirerek iç pazarlamayı da geliştirebilir. 

Cazip bir işveren imajı ve değeri yaratmak ve kurumsal kültür-değer teklifini güçlendirmek için, şirketler, 
‘blog’ları, ‘Twitter’ı veya ‘Facebook’ anlık mesajlaşmayı, mevcut ve gelecekteki çalışanlarını sürekli haberdar 
tutmak için kullanabilirler. ‘Vikipedi’ de aynı zamanda şirketin eşsizliği hakkında bilgi sağlayabilir çünkü içerik 
dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır.  

Hedef adayları işe almak ve tüm sosyal medya kanalları yoluyla, işverenin eşsiz ve özel bir imajını yaratmak ile 
mümkün olmaktadır. ‘Blog’lar sosyal medyanın ana yapısı olduğu için, şirketler ve müdürler kolaylıkla kendi 
‘blog’larını canlı tutabilirler. ‘Blog’ yazarları sürekli bilgi alış-verişi yaparlar ve bir kelimeyi, diğer medya 
kanallarından çok daha hızlı yayabilmektedirler. ‘Facebook’, ‘Twitter’ ve ‘LinkedIn’, insan kaynakları için işe 
almanın yeni bir yolunu sunabilir çünkü kişilerin bütün kişisel ve profesyonel bilgileri internette mevcut 
bulunmaktadır. ‘Youtube’da özgün ve yaratıcı video paylaşma, eşsiz ve cazip bir kuruluşun oluşumuna izin 
verebilmektedir ve aynı zamanda uygun üyeler için iş olanaklarının tanıtımını yapmaktadır.  

Sosyal medyanın en önemli yönü, şirketlerin, zaten o an neye sahip olduklarını tanıtmasına yardımcı olmasıdır. 
Şirketin tanıtılan imajı gerçekle eşleşmek zorundadır. Sosyal medya, bir işveren olarak, değerlerini ve niyetlerini 
yaymanın ve haberleşmenin en hızlı yolu olabilir. Ancak, bilgi eğer doğru değilse ve sahte reklamcılığa 
dönüşmüşse, o zaman olumsuz tanınma muhtemelen çok daha hızlı yayılacaktır. 

Bu çalışma gerek ilgili literatür çalışması, gerekse alanında uzman insan kaynakları yöneticileri ile bu literatür 
dahilinde oluşturduğu süreçlerin entegre edildiği model ve uygulamalar üstünden alana katkı sağlamaktadır. 
İleride uygulamaları alanda daha etkin kullanılmasıyla birlikte geliştirilecek işveren markası ile ilişkili sosyal 
medya ölçekleri ve insan kaynakları uygulamaları üstünden yapılabilecek ampirik çalışmalar alanda ihtiyaç 
duyulan çalışmalar arasında görülmektedir. 
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Determinants of Entrepreneurship: Literature Review 
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Abstract: Although the importance of the new firm establishment for economic growth has been accepted since 
Schumpeter in the literature, it continues to be discussed in the literature on which factors influenced individuals to 
establish a new firm and direct individuals to entrepreneurship. Determining which factors influence individuals to start 
new entrepreneurship also directly impacts government policies. Factors affecting the entrepreneurship of the individual 
can be classified into three main categories: personal characteristics of individuals, economic factors and social factors. In 
this article, determinants of entrepreneurship are examined. 

1. Introduction 

Entrepreneurial activity and new firm establishment are accepted as motor powers of economic growth and 
innovation. Entrepreneurship promotes economic growth and development through commercialization of 
innovation, promotion of specialization, increased efficiency and employment, increasing structural 
transformation through absorption of labor from traditional sectors. Entrepreneurship also indirectly leads to 
increases in productivity, price drops, structural change, creation of new markets and innovation, product 
diversification and increases in the division of labor. Although the importance of the new firm establishment 
for economic growth has been accepted since Schumpeter (1934) in the literature, it continues to be discussed 
in the literature on which factors influenced individuals to establish a new firm and direct individuals to 
entrepreneurship. 

Determining which factors influence individuals to start new entrepreneurship also directly impacts 
government policies. If access to capital is the most important factor that affects the decisions of individuals to 
start entrepreneurship, grants and lending at low interest rate will be the most effective way to increase 
entrepreneurship. If the most important factor that influences the decisions of individuals to initiate 
entrepreneurship is social rules, creating role models will be the most effective way to increase 
entrepreneurship. 

2. Determinants of Entrepreneurship 

Factors affecting the entrepreneurship of the individual can be classified into three main categories: personal 
characteristics of individuals, economic factors and social factors. The personal characteristics, the economic 
characteristics of the individual's living conditions and the cultural values of the community in which the 
individual lives are the main factors determining the preference of the individuals to be entrepreneurs. 

2.1. Personal Factors 

Personal factors are individual characteristics that direct individuals to entrepreneurship activity. 

2.1.1. Education 

The level of education the person acquires helps to bring out entrepreneurship by increasing the knowledge 
and skill level of the person (Akhter and Sumi, 2014: 1). The empirical relationship between education and 
entrepreneurial likelihood is uncertain. While Warneryd et al. (1987) concluded that the more educated 
individuals are more likely to turn to entrepreneurship activities in Sweden, Johansson (2000) concluded that 
the less educated individuals are more likely to be entrepreneurs in Finland. Giannetti and Simonov (2004), 
who conducted research on Sweden, concluded that individuals with higher education levels were more likely 
to be entrepreneurs. 

Ardagna and Lusardi (2008) argue that the effect of education on entrepreneurship depends on the type of 
entrepreneur. While the coefficients on the high school and university variables are positive and statistically 
significant for the entrepreneurs who selected entrepreneurship as a business opportunity, the same 
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coefficients are found negative and statistically significant for the individuals who selected entrepreneurship as 
a necessity. In other words, those who are high school-university graduates and seeing entrepreneurship as a 
business opportunity are more likely to be entrepreneurs, while those who are high school-university 
graduates and seeing entrepreneurship as a last option are less likely to be entrepreneurs. The motivation 
behind being an entrepreneur also clarifies the opposite conclusions in the literature. 

2.1.2. Age 

People get away from taking more risks as their age progresses. Therefore, a reverse relationship is expected 
between the age of the person and being entrepreneur. Surveys indicate that individuals are more likely to 
initiate an attempt to be entrepreneur towards the age of 40 and that the probability of an initiation after an 
age of 40 is low. Therefore, the effect of the age of an individual on the likelihood of being an entrepreneur is 
not linear. 

Giannetti and Simonov (2004) who conducted research on Sweden found that the linear term on the age 
variable is positive and statistically significant while the quadratic  term on the age variable is negative and 
statistically significant. This suggests that individuals are more likely to become entrepreneurs as they get 
older, but they are less likely to become entrepreneurs after age 40. 

2.1.3. Gender 

The majority of entrepreneurs are men. Ardagna and Lusardi (2008) conclude that men are more likely to be 
entrepreneurs than women. This is true for entrepreneurs who have chosen entrepreneurship as a business 
opportunity and as a necessity. Llussa (2010), analyzing data from 46 countries between 2001 and 2004, found 
that female entrepreneurs had lower access to commercial networks with lower income and education levels, 
slightly older, housewife, or non-working position than male entrepreneurs. 

2.1.4. Marital Status 

The marital status of people can affect the likelihood of being an entrepreneur. Married individuals will have 
more responsibilities to their families and therefore will be more risk-averse. There is a negative relationship 
between risk avoidance and entrepreneurship. Hence, married individuals are less likely to initiate an 
entrepreneurship activity. On the other hand, divorced or widowed people need more income. This will affect 
their probability of launching a new venture (Giannetti and Simonov, 2004: 311). 

2.1.5.  Number of Children 

The relationship between the number of children and the likelihood of individuals being entrepreneurs is 
theoretically uncertain. On the one hand, individuals with a high number of children will have greater family 
responsibilities and thus they have risk-averse behaviors. Thus, as the number of children increases, the 
likelihood of individuals initiating an entrepreneurship activity will be low. On the other hand, households with 
a high number of children will need more resources and will therefore be more likely to set up their own 
businesses. Giannetti and Simonov (2004), who conducted research on Sweden, concluded that individuals 
with a high number of children are more likely to be entrepreneurs. 

2.1.6. Work Status 

The work status of an entrepreneur candidate can affect the likelihood of a person being an entrepreneur. 
Work status of the entrepreneur such as employed, unemployed, student, retired or disabled can influence the 
entrepreneurship of the person. Ardagna and Lusardi (2008) investigated the determinants of entrepreneurial 
activity in developed and developing countries and found that the likelihood of people who are unemployed, 
students, retired and disabled are  less likely to be entrepreneur than those who work. 
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2.1.7. Work Experience 

Another factor that affects the likelihood of a person becoming an entrepreneur is his work experience, his 
experience and his ability to do the job. People become experts in their work field as they work and start their 
own initiatives in that work field. During their working time, people have knowledge of the buyers and sellers in 
the area they are working and learn about business processes and finally they make decisions about whether 
they will be able to do the work they are doing on their own, whether they have ability to do this work by 
themselves, and when they will launch new initiatives. Individuals who trust themselves launch a new initiative 
in the field where they gain experience. 

Gimeno et al. (1997) concluded that the previous experience of the individuals in the area planned had a 
positive effect on the performance of entrepreneurship (Sorensen and Chang: 2006: 22). Ardagna and Lusardi 
(2008) conclude that work experience/talent variability is the most influential variable among the personal 
factors influencing the likelihood of being an entrepreneur. 

2.1.8. Family 

The presence of entrepreneurial individuals in the family of an entrepreneur candidate affects the likelihood of 
people starting a new enterprise. Entrepreneur candidates learn entrepreneurship from their family members 
since their childhood, take them as a role model, penetrate entrepreneurship into their subconscious. In 
addition, entrepreneurs in the family provide support for entrepreneurial candidates by providing capital 
support and business links as well as transferring experience. 

Individuals who have entrepreneurial parents may have inherited entrepreneurial talent and other human 
capital from their family members. On the other hand, entrepreneur parents and relatives can help alleviate 
the liquidity constraints of entrepreneurial candidates (Giannetti and Simonov, 2004: 280). Personal 
connections, professional links, and the structure of links influence the success of an individual's career or 
initiative by providing access to knowledge, resources, and support (Sorensen and Chang, 2006: 26). 

Ardagna and Lusardi (2008) concluded that entrepreneurship was influenced by social networks and social 
capital, and that social networks and social capital increased the likelihood of entrepreneurship by 3% 
(especially for entrepreneurs who wanted to take the advantage of business opportunities).  

2.1.9. Risk Attitude 

One of the characteristics of entrepreneurs is the high probability of risk taking. Those who avoid risk will also 
be less likely to initiate a new venture. Theoretically, the risk averse individuals should be employee while risk-
taker individuals should be an entrepreneur (Giannetti and Simonov, 2004: 273). 

Van Praag et al. (2002) concluded that entrepreneurs are more willing to gamble than employees, and thus risk 
taker individuals prefer to be entrepreneurs (Sorensen and Chang, 2006: 16). 

Ardagna and Lusardi (2008), who measured the behavior of individuals against risk with their  expression of 
fear of failure, concluded that avoidance of risk negatively affects entrepreneurship. In the study, the effect of 
risk avoidance on entrepreneurship was found to be higher for entrepreneurs who viewed entrepreneurship as 
a business opportunity. 

2.1.10. Liquidity Constraints and Access to Capital 

Lack of initial capital and liquidity constraints will also adversely affect the likelihood of individuals launching a 
new venture. 

2.1.11. Psychological Factors 

Person-specific psychological factors such as the self-confidence, the desire to self-determination, the desire to 
be free, and the dislike of working under others influence the initiative of the person to be entrepreneur. 
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2.1.12. Income Level 

Theoretically, the impact of income level on the possibility of being entrepreneur is ambiguous. It is expected 
that individuals with high wage levels are likely to be entrepreneurs. On the other hand, the incomes of other 
individuals in the household will positively affect the likelihood of the individual being an entrepreneur since 
this will lead to more resources to initiate the enrepreneurship and reduce the liquidity constraint. Giannetti 
and Simonov (2004), who conducted research on Sweden, concluded that individuals in high-wage or high-
income households are less likely to be entrepreneurs. 

2.1.13. Wealth 

Wealth increases the likelihood of individuals becoming entrepreneurs. The reason for this is that the wealth 
moves the liquidity the constraint standing as a barrier in front of being an entrepreneur. However, after a 
certain level of wealth, the willingness of individuals to become entrepreneurs falls. 

Giannetti and Simonov (2004), who conducted a survey on Sweden, found that the coefficient of wealth 
variable is positive and statistically significant while square root of the logarithm of the variable is negative and  
statistically significant. This indicates that wealth increases the likelihood of individuals becoming 
entrepreneurs, however individuals with a certain level of wealth have weaker willingness to become 
entrepreneurs. 

2.1.14. Obligation / Evaluation of Opportunities 

The factor that influences the initiation of an enterprise is not always taking advantage of a business 
opportunity. One of the factors that influence entrepreneurship is the necessity of the person. An individual 
who has no other choice may have seen being an entrepreneur as a way out. 

2.1.15. The City Where People Are Living  

The city in which a potential entrepreneur candidate lives can also affect the entrepreneurship. Compared to 
rural areas, cities are more suitable for entrepreneurship. Among the cities, capital cities, cities with 
commercial centers, industrial cities offer better opportunities for entrepreneurship. Such places offer 
suppliers, customers and appropriate labor facilities on better terms. However, the high cost of urban centers 
also directs entrepreneurs closer to city centers (Cala, Arauzo-Carod and Manjon-Antolin, 2014: 14). 

2.2. Economic Factors 

Economic factors are the economic characteristics of the environment where the individual leads the 
entrepreneurial activity. 

Government policies, taxes, laws, competition regulations, level of openness of the country, safety and 
environmental standards, unemployment rate, growth rates, general economic conditions of the country are 
environmental economic factors affecting the entrepreneurship of individuals. 

Ardagna and Lusardi (2008) concluded that regulation and supervisions are influential on individuals' decision 
to be an entrepreneur. This effect is especially true for entrepreneurs who see entrepreneurship as a new 
business opportunity. Regulations constraint the effects of business status, social networks and abilities. In 
other words, regulations reduce the likelihood of individuals with social networks and entrepreneurial ability to 
initiate new ventures. Moreover, in countries with high regulation, regulations reduce the probability of the 
unemployed to launch a new venture (Ardagna and Lusardi, 2008: 23-24). 

Ardagna and Lusardi (2008) reached the conclusion that market entry regulations reduced the chances of the 
unemployed and students starting a new business. Ciccone and Papaionnou (2006) concluded that the entry of 
new firms in the countries where long time procedures are required to open a new company is slow, while 
Klapper et al. (2006) concluded that the number of firm entry is low in countries with the high regulatory level 
(Ardagna and Lusardi, 2008: 20). 

Macroeconomic instability and the resulting tight financial market conditions adversely affect entrepreneurship 
and new firm establishment (Cala, Arauzo-Carod and Manjon-Antolin, 2014: 7). 
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High tax rates lead to a decline in the proportion of interventional activities and discourage new initiatives. 
Various empirical studies have shown that more individuals choose to be entrepreneurs when the income tax 
rate is higher than the corporate tax rate  (Giannetti and Simonov, 2004: 276). 

Similarly, the legal procedures required to initiate a new venture, bureaucracy and the cost of establishing a 
company are also factors that influence the initiation of the venture. The rate of initiating entrepreneurship is 
low in countries where setting up a company is costly and bureaucratic. Fonseca et al. (2001) suggest that 
fewer people become entrepreneur in OECD countries where the cost of establishing a company is high. 
Klapper et al. (2004) have come to the conclusion that bureaucratic regimes in European countries have 
prevented entry into the market (Giannetti and Simonov, 2004: 277). Studies of Aghion vd. (2007), Klapper vd. 
(2006), Klapper vd. (2010), Klapper and Love (2011) on the determinants of entrepreneurship indicate that 
bureaucratic barriers (cost, procedure and time needed to start a new venture) negatively impact new firm 
establishment (Cala, Arauzo-Carod and Manjon-Antolin, : 12). 

Competition rules regulating entry into the market are another factor affecting entrepreneurship. The rules 
and codes preventing entry into specific sectors may hinder with initiating a new venture in those sectors. For 
example, it is necessary to wait to open  a new pharmacy in places where the number of pharmacies is 
proportionated to the population. 

The rate of unemployment in the country or region is another environmental economic factors that affect 
entrepreneurship. The high unemployment rate, on the one hand, undermines the desire to establish a new 
business by lowering total demand; on the other hand, it forces individuals to establish their own business. 
Martinez-Granado (2002) concluded that unemployed individuals are more likely to set up their own business 
(Giannetti and Simonov, 2004: 278). Giannetti and Simonov (2004), who conducted research on Sweden, 
concluded that in regions with high unemployment rates, individuals are less likely to initiate their own 
business. 

The protection of ownership rights and the rights of lenders, the high level of enforcement of the laws, the high 
financial development and the ease of access to credit are also positively affecting the initiation of 
entrepreneurship because these factors facilitate access to the initial capital of potential entrepreneurs. 
(Giannetti and Simonov, 2004: 277) 

The size of the market and market growth rate, and the size, intensity, growth rate and employment rate of the 
population are factors that influence the establishment of the new firm. 

High interest rates and inflation rates are also factors that negatively affect entrepreneurship. Günalp and 
Celasun (2006) and Öztürk and Kılıç (2012) concluded that the high inflation and interest rates adversely affect 
the new firm establishment in Turkey (Cala, Arauzo-Carod and Manjon-Antolin, 2014: 13). 

2.3. Social Factors 

Social factors are the cultural values of the society in which the individual leads the entrepreneurial activity. 

One of the social factors affecting the choice of profession is the prestige, appreciation and respect that the 
society attaches to the professions. Society’s attitudes towards risk are also important for entrepreneurship. 
The fact that entrepreneurship is regarded as a respectable profession leads to its popularity. Guiso et al. 
(2003) states that the rate of accepting capitalism is higher in countries where the population is more religious 
and thus there is a more favorable environment for entrepreneurial activities in such countries (Giannetti and 
Simonov, 2004: 280). Uhlater et al. (2002) examined the influence of cultural factors on entrepreneurial activity 
in 14 OECD countries and found a correlation between dissatisfaction, high church attendance, extreme right-
wing and self-employment (Giannetti and Simonov, 2004: 281). 

3. Conclusion 

Determining which factors influence individuals to start new entrepreneurship directly impacts government 
policies. If access to capital is the most important factor that affects the decisions of individuals to start 
entrepreneurship, grants and lending at low interest rate will be the most effective way to increase 
entrepreneurship. If the most important factor that influences the decisions of individuals to initiate 
entrepreneurship is social rules, creating role models will be the most effective way to increase 
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entrepreneurship. That is why, before implementing government policies about entrepreneurship it is 
important to survey the determinant of entrepreneurship for the target group. 
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Abstract: With the ICT revolution since the mid-1990s, the use of personal computers, mobile phones and the Internet has 
spread rapidly among countries. The use of ICT has changed the way people communicate, work and live. Implementation 
of ICT in the industrial sector has not only enabled efficient gathering and processing of information, but also made it 
possible to use and strengthen communication networks that support human to human, human to machine, and machine 
to machine communication. In this article, the impacts of ICT usage on the performance of textile firms in Tekirdag-Turkey 
are examined. For this end, an initial survey was conducted with 30 textile firms which employ more than 50 workers. 
Survey results reveal that ICT usage has considerable effects on textile firms’ product quality, productivity of workers, 
efficiency in production, sales and distribution, customer satisfaction, amount of waste water, damage to the environment, 
environmental sensitivity. Surveyed firms state that ICT usage decreased their production cost and increased their profits 
slightly. However, they report that ICT usage doesn’t considerably affect textile firms’ sales, export, knowledge of market, 
and employment. 

1. Introduction 

With the ICT revolution since the mid-1990s, the use of personal computers, mobile phones and the Internet 
has spread rapidly among countries. The use of ICT has changed the way people communicate, work and live. 
Implementation of ICT in the industrial sector has not only enabled efficient gathering and processing of 
information, but also made it possible to use and strengthen communication networks that support human to 
human, human to machine, and machine to machine communication. 

ICT development can enhance economic growth through various channels (Maciulyte-Sniukiene and Gaile-
Sarkane, 2014: 1271):  

ICT development → implementation of organizational novelties and management reorganization → 
effectiveness and productivity growth → economic growth.  In this channel, ICT development leads to 
implementation organizational novelties and management reorganization which in return create effectiveness 
and productivity growth and hence economic growth. 

ICT development → more efficient mechanism of distribution of market transactions and market → 
effectiveness and productivity growth → economic growth. In this channel, ICT development leads to more 
efficient mechanism of distribution of market transactions and market which in return create effectiveness and 
productivity growth and hence economic growth. 

ICT development→ growth possibilities of income, depending on operational scale → new and improved final 
products → economic growth. In this channel, ICT development leads to increase in company earnings which in 
return results in new and improved final products and economic growth. 

ICT development → social and cultural changed within a society → effectiveness and productivity growth → 
economic growth. In this channel, ICT development leads to social and cultural changed within a society which 
in return results in effectiveness and productivity growth and economic growth. 

ICT development → development possibilities of education and knowledge management innovations → 
strengthening of innovative processes → economic growth → progress in ICT development. In this channel ICT 
development leads to development possibilities of education and knowledge management innovations which 
in return results in strengthening of innovative processes, economic growth, and progress in ICT development. 

The use of ICT in other industrial sectors has led ICTs to act as a catalyst for innovation. The implementation of 
Information and Communication Technologies in the industrial sector through investments in broadband 
telecommunication networks has improved the efficiency of the processing and dissemination of information. 
Firms adopt business standards and up-to-date changes in their organizations that will increase productivity 
within the firm by adapting ICTs to their own structures. The business world applications of computers and 
software have led to the development of business network communication network. Business world 
applications of computers and software applications such as Enterprise Resource Management, Customer 
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Relationship Management and Enterprise Content Management have increased resource efficiency and 
productivity levels of firms (Jung, Na ve Yoon, 2013: 294). 

Investments in information and communication technologies have some advantages that are not in other fixed 
capital investments. The reason for this is due to the positive externalities provided by Information and 
Communication Technologies. As the number of users of information and communication technologies 
increases, so does the benefit of other users. For this reason, investments in information and communication 
technologies are higher than those of other fixed capital investments (Pradhan et al. 2014: 635). 

One of the sectors where information and communication technologies find the most applications is the 
automobile sector. In the 1980s, global automakers began to use Computer Aided Design and Computer Aided 
Manufacturing systems in their production processes. These systems help to establish effective marketing 
networks to coordinate subcontractors, design, production and stocks. Along with the developments in the 
field of ICT, the production systems of the automotive industry have become modern flexible production 
systems. In addition, ICT has started to be used effectively in the automotive sector. The use of semiconductors 
in automobiles has increased energy efficiency, safety and driving ease. With the introduction of the Remote 
Management System in excavation machines, real-time data analysis of the status and maintenance history of 
machines operating in various parts of the world has become possible. These systems inform customers how 
parts of the vehicle need to be changed and how to reduce their fuel consumption. In this way, companies 
have developed more efficient excavation machines. For this reason, BI Technologies enables innovation in the 
manufacturing process and in all areas of the business world including marketing and product development. 
Software such as Customer Relationship Management, Supply Management System and Product Life 
Management serve these purposes (Jung, Na ve Yoon, 2013: 294). 

ICT can be used in sales management, order management, logistics management, procurement management, 
supply chain planning, manufacturing management, human sources management, financial management, 
after-sale operations in order to enhance efficiency of firm management in various areas. 

Along with the increase in ICT investments, empirical studies on the effects of information technologies have 
also accelerated. 

Brynjolfsson and Hitt (2003) found a positive relationship between computer investments and firms' 
productivity levels. Companies that invest more in computers have made more products per input. Lehr and 
Lichtenberg (1999), who surveyed data on firms operating in the services sector in Canada, concluded that 
personal computers had a statistically significant and positive impact on firms' productivity growth. Stiroh 
(2002), who conducted research on 57 sectors in the US, found a strong correlation between ICT accumulation 
and firm productivity growth. Jensen (2007), examining the surveys of wholesalers in India, shows that price 
differences have decreased with the increase in the use of mobile phones, and the prosperity of both 
consumers and producers has improved significantly.  

2. Survey 

The impacts of ICT usage on textile firms are examined by surveying textile firms which employ more than 50 
workers in Tekirdag Region. The initial survey was conducted with 30 firms. With survey questions, perceptions 
of firms regarding the impact of ICT usage on textile firms’ sales, profit, exports, number of customers, 
employment, knowledge of the market, product quality, worker productivity, efficiency in production, sales 
and distribution, customer satisfaction, amount of waste water, damage to the environment, environmental 
sensitivity are examined. 

Business Level Impacts 

1) Sales or turnover of company 

2) Employment 

3) Product Quality 

4) Number of Customers 

5) Customer satisfaction 

6) Productivity of workers 
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7) Firm efficiency 

8) Export volume 

9) Knowledge of the market 

Community Level Impacts 

1) Environment 

2) Competitors/ Other firms around 

➢ In regard to environmental effects of ICT usage in textile firms in Tekirdag region, surveyed firms 
report that their amount of waste water, energy usage and damage to the environment decreased 
considerably as a result of ICT usage in their production process. They also report that ICT usage has 
increased their environmental sensitivity. 

➢ Surveyed firms state that their outage/wastage amount has decreased and product quality and 
efficiency in production has increased due to ICT usage in their factory. They report that their 
customer satisfaction has increased considerably since the ICT usage allows customers to observe and 
follow their order on live during the production process.  

➢ Surveyed firms state that ICT usage decreased their production cost and profits slightly.  

➢ Surveyed firms state that ICT usage doesn’t considerably affect their sales, export amount, knowledge 
of market, and employment. 

3. Conclusion 

In this article, the impacts of ICT usage on textile firms in Tekirdag region are examined. For this end, an initial 
survey was conducted with 30 textile firms which employ more than 50 workers. Survey results reveal that ICT 
usage has considerable effects on textile firms’ product quality, productivity of workers, efficiency in 
production, sales and distribution, customer satisfaction, amount of waste water, damage to the environment, 
environmental sensitivity. Surveyed firms state that ICT usage decreased their production cost and increased 
their profits slightly. Surveyed firms report that ICT usage doesn’t considerably affect textile firms’ sales, 
export, knowledge of market, and employment. 

Questionnaire 

Company:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Region:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NACE Code:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) How many people work in your company? 

2) Education Level of Firms Employees? 

 
 Number of Person 

Education Level  

Primary  

Secondary  

High School  

Master  

Doctorate   

Total  

3) Does your company have foreign partners? 

Yes  
No  
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4) Does your company export? 

Evet  

Hayır  

5) The educational status of the firm owner. 

Education Level  

Primary  

Secondary  

High School  

Master  

Doctorate   

6) The education status of the firm CEO (If the CEO is different person from firm owner)  

Education Level  

Primary  

Secondary  

High School  

Master  

7) In what processes do you use ICT?  

8) How long have you been using IT? 

9) When compared to last year, our sales/turnover 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

10) When compared to last year, our profits 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

11) When compared to last year, our exports 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

12) When compared to last year, our employment 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

13) When compared to last year, our costs 

Increased  

Decreased  

Don’t change  
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14) When compared to last year, satisfaction of customers 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

15) When compared to last year, productivity of workers 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

16) When compared to last year, our firm efficiency 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

17) When compared to last year, our quality of products 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

18) When compared to last year, our knowledge of market 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

19) When compared to last year, the amount of our sewage water 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

20) When compared to last year, the amount of our energy usage 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

21) When compared to last year, our damage to the environment 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

22) When compared to last year, our sensitivity to the environment 

Increased  

Decreased  

Don’t change  

23) When compared to last year, our impact on our competitors/firms around us regarding ICT usage 

Increased  

Decreased  

Don’t change  
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Factor Analysis Questions (Effects of ICT Use) 

Please rate the following statements on a five-point scale according to how much you think they are correct (5: 
I strongly agree, 4: I agree, 3: Undecided, 2: Disagree, 1: I strongly disagree). 

 1 2 3 4 5 

The use of ICT has resulted in an increase in our sales      

The use of ICT has resulted in an increase in our profits      

The use of ICT has resulted in a decrease in costs      

The use of ICT has resulted in enhancement in the quality of our products      

The use of ICT has resulted in an increase in our knowledge of market      

The use of ICT has resulted in an increase in the productivity of our workers      

The use of ICT has resulted in an increase in the number of our workers      

The use of ICT has resulted in an increase in the number of our customers      

The use of ICT has resulted in an increase in the satisfaction of our customers      

The use of ICT decreased the amount of our sewage water      

The use of ICT decreased the amount of our energy usage      

The use of ICT has led to a reduction of damage to the environment      

The use of ICT has allowed us to be more sensitive to the environment      

Our  use of ICT has led other companies around us to use ICT      

Usage of ICT led to an increase in our exports      
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Abstract: As a sector at the beginning of food chain, agriculture is the most important for sustainable growth and 
development in their various aspects. Economic efficiency, social responsibility and environmental compliance are the three 
key elements in the characterization of sustainable development, and sustainable agriculture in particular. The agricultural 
sector in Bulgaria is experiencing a number of problems affecting the inadequate income and poor social conditions and 
negative impact on the environment. Organic production has proved itself as an adequate response with a great potential 
for contribution to sustainable rural development. The purpose of organic farmers is to produce food products with natural 
resources and the resources available on the farm and by processes as close as possible to natural ones. The transition to 
organic farming, which fully meets the requirements for sustainable development of agriculture and contribute to the 
conservation of components of the environment, also leads to stabilizing farmers' incomes by entering new, emerging 
markets with quality and healthy food products, which means reducing unemployment in rural areas too. The main 
conclusions and application-oriented methodological guidelines for the development and improvement of management in 
the organic sector for sustainable rural development presented in current study stress that higher competitiveness can be 
achieved not by size and quantity, but by implementing organizational and marketing innovation which require appropriate 
tools for management of the sector at various levels, consistent with the main areas of action. Hence, a proposal is made 
for a comprehensive model for sustainable rural development by encouraging the development and improving the 
management of organic production of various spheres of influence based on applying different approaches, and composed 
of a set of elements presented as management tools at different levels. 

Keywords: Sustainability, Model, Management 

1. Introduction 

Sustainable development is a fundamental goal in the contemporary world. The main question is how to 
achieve it once the aims are set in a number of strategies on different levels, i.e. how to involve all the groups 
in society. On one side are consumers and demand, on the other – producers and supply. It is for sure that 
demand is for safety and health, but the answer of the question how to respond in the supply chain is not so 
easy. Ecological problems as a whole, and in agrarian sector particularly, are going deeper in recent decades 
because of highly violated natural balances and negative cumulative effects on human health. As a sector in the 
very beginning of food chain, agriculture is one of the most important one for achieving sustainable 

development goals1. Economic effectiveness, social responsibility and ecological conformability are the three 
pillars when characterizing sustainable development and sustainable agriculture in particular. 

Sustainable rural development is one of the priorities for future development. The question how this can be 
achieved is one of the most pressing in the last few years bearing in mind the processes of globalization and 

urbanization which have great negative impacts and many challenges on rural areas development2. The hard 
competition on global markets for agricultural produce on one hand and the unattractiveness of rural areas for 
young people in Bulgaria on the other impose the need of seeking for new ways, approaches, technologies, 

 
1 Terziev, V., Arabska, E. 2014. Challenges to food safety in the Republic of Bulgaria: recognition of threats in agri-food 

sector and provision of relevant legislation. Proceedings of International scientific and applied conference “Theoretical 
and practical aspects of law relations”, 29 December, 2014, UFA-Aeterna, pp. 3-14. 

Terziev, V. 2016. Discussing organic production in the context of sustainable development, Bansko 2016, Eleventh 
International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18 December, 2016 Bansko, Bulgaria. KNOWLEDGE 
International journal, Scientific papers, Vol. 15.1, pp. 41-46. 

Terziev, V., Arabska, E. 2014. Innovations in organic agriculture for assuring food quality and safety and healthy living 
environment. Proceeding of International scientific and applied conference Role of economic sciences in society 
development. UFA-Aeterna, pp. 3-11. 

2 Arabska, E. 2013. Sustainable rural development through organic production encouragement in state and local strategies 
in Bulgaria, 4th International Conference of Economic Sciences Quality of Life, Sustainability and Locality; 9-10 May 2013, 
Kaposvár University, Hungary, pp. 518-527. 
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products, services, etc. to foster rural development3. The process is influenced by international, state and other 

policies and support and by people’s motivation too4. 

Organic production is a production method which in the greatest extent puts the accent on environmental 
protection, health and safety. That way it appears to be the right and the most direct way for a farm/plant to 
respond to all legislative requirements in those fields. On the other hand, the organic sector proves to be one 
with the biggest potentials for achievement of sustainable economic and social growth, as well as for 
supporting rural areas development. The key difference between intensive agriculture and organic farming 

turns to be that the first one is oriented towards world market while the second one towards ecosystems5. 

Organic production follows the same principles in their essence in the whole world but in accordance to local 
social, economic, cultural and other characteristics. The aims of organic farming are to protect: (a) the 
environment, by using organic management practices that do not have adverse effects of conventional 

practices, and (b) the health of consumers, by the provision of organic products6 

Organic production as a way of achieving sustainable growth could be determined in the three main aspects of 

sustainable development as follows7: 

✓ economic sustainability – increasing competitiveness, strong market orientation and increased 
incomes; 

✓ social sustainability – bigger responsibility towards consumers’ demands, improving food quality and 
safety; regional development; 

✓ ecologic sustainability – unified framework, effective implementation and control, standards of 
protection of environment and health, 

and those are the basics of the presented study. Other aspects as shown in ‘Best Practice Guideline for 
Agriculture and Value Chains’ developed by Sustainable Organic Agriculture Action Network and approved for 

 
3 Arabska, E., Shopova, I., Dimitrova, V. 2014. Living labs in integrated agriculture and tourism activities: driving innovations 

for sustainable rural development. Malopolska School of Economics in Tarnow, Poland, Works on Management, Issue 2, 
Volume 25, pp. 27-35. 

Arabska, E. 2013. Investigation of behaviour, wish and opportunities of operators and consumers for organic production 
development in Bulgaria, International conference (ICRAE 2013) „Research and education - challenges toward future”, 
University of Shkodra „Luigj Gurakuqi” in Shkodër; 24-25 May 2013, Albania. 

Arabska, E. 2014. Marketing Strategies in Organic Production in Bulgaria. Discourse Journal of Agriculture and Food 
Sciences, Vol.2 (2):76-84.4  

Arabska, E. 2013. Sustainable rural development through organic production encouragement in state and local strategies in 
Bulgaria, 4th International Conference of Economic Sciences Quality of Life, Sustainability and Locality; 9-10 May 2013, 
Kaposvár University, Hungary, pp. 518-527. 

Terziev, V., Arabska, E. Sustainable rural development through organic production and community-supported agriculture in 
Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural science (BJAS) 22/4, 2016, pp. 527-535. 

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Enhancing competitiveness and sustainability of agrifood sector through market-oriented 
technology development in Agricultural Knowledge and Innovation System in Bulgaria. III International scientific and 
technical congress "Agricultural machinery" Varna, 22-25 June 2015, Proceedings Volume 3, pp. 102-105. 

5 Arabska, E. 2014. Organic production: innovations and sustainability challenges in development framework and 
management. Lambert academic publishing. 

6 Argyropoulos Ch., M. Tsiafouli, St. Sgardelic, J. Pantis (2013) Organic farming without organic products. Land use policy 32 
(2013) 324-328. 

7 Arabska, E. 2014. Organic production: innovations and sustainability challenges in development framework and 
management. Lambert academic publishing. 

Terziev, V., Arabska, E. 2014. Organic sector increase and impacts on sustainable development – a myth or a reality? 
Proceedings of International scientific and applied conference “Contemporary aspects in the globalization of economic 
processes”, 20 December, 2014, UFA-Aeterna, pp. 218–223. 

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable 
development and assurance of safe and healthy living environment. Collective monograph “Socio-economic and law 
aspects of economy development”, UFA-Aeterna, pp. 3-32. 
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the global organic movement by IFOAM8 – cultural dimension and accountability dimension are considered too 
in all proposed models and analyses. 

A commonly accepted notion is that one of the indicators of society viability and sustainability is the food 
system’s long term health impact in which sustainable agriculture is of particular importance. Thus, from its 
advent as a way of thinking and agricultural practice at the beginning of 20th century organic farming has been 
expanding and embracing more and more countries and areas. Last years’ sector growth is assessed as 

permanent and stable9. 

2. Material and Methods 

This paper presents the main results of the work on a comrehensive study which research object embraces 
rural areas in Bulgaria with different levels of development of organic production, reflecting European and 
national policies as a sector with a potential to achieve economic, social and environmental sustainability. The 
choice is determined by the following considerations: First, modern organic farming observes the integrated 
approach, which controls not only the final product but the entire production process, and it has the 
opportunities for improvements in the management of different levels as a kind of contribution to the 
sustainable development of rural areas as a whole. Second, the dynamics and structure of rural regions 
imposes the necessity of effective national and regional management. The focus is on management and 
monitoring of processes as a whole and not on the control of agricultural and other activities, production 
processes and finished products. 

The study is based on literature reviews, observations, consultations with a wide range of researchers, 
managers, experts and specialists in organic farming, respectively production of business practice. Research 
methods as systematic approach, classical empirical approach, descriptive and comparative analysis, situational 
analysis, statistical methods, interviews with operators (producers, processors and traders) in the field of 
organic production, method of expert assessment (expert focus groups), methods and techniques for strategic 
analysis and others are used.  

3. Results and Discussion 

Discussing challenges of globalization processes and food and agricultural non-food products’ quality and 
safety, some questions in connection to safe production and international trade are raised taking into account 
greater risks along with bigger advantages10. The competition on international markets is bigger than ever 
before, as well as requirements regarding environmental protection and human health which impose higher 
investments and greater concerns. The problems are not only in satisfaction of consumers’ demand but of 
assuring standard of living of producers in rural areas, protection of traditions and culture. 

The concept of sustainable development gives a new way of thinking and management of the human impacts – 
creating more durable positive results for bigger benefits for human societies – common wellbeing / common 
capital (economic, human, social and ecological) do not decrease in time, i.e. availability and quality of 
resources in long term. Theoretical, methodological and applied problems are the subject of research that arise 
in the process of sustainable rural development, respectively organic farming, and the strategic actions of 
institutional bodies in adaptation and stabilization of rural areas according to the main elements of European 
and national policies and their impact on business11. The working hypothesis is that the dynamics of rural 
development in the Republic of Bulgaria and the requirements for building a sustainable organic agriculture in 
the context of new (knowledge-based) more humane and environmentally friendly ("green") economic system 

 
8 Best Practice Guideline for Agriculture and Value Chains. (2013). Developed by Sustainable Organic Agriculture Action 

Network and approved for the global organic movement by IFOAM. 
http://www.ifoam.org/sites/default/files/best_practice_guideline_v1.0_ratified.pdf 

9 Arabska, E. 2014. Organic production: innovations and sustainability challenges in development framework and 
management. Lambert academic publishing. 

10 Arabska, E. 2012. Opportunities for organic food production and marketing in Bulgaria - economic, social and 
environmental aspects. 50 years FoodRDI International Scientific-Practical Conference „Food, Technologies & Health” 
Proceedings Book, pp. 73-83. 

11 Velikova, M., Arabska, E. 2015. Opportunities for sustainable rural development in Bulgaria. International Scientific-
Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2015 Proceedings Book, pp. 169-174. 
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is impossible without the development of organic production with its inherent approaches, methods and 
management tools necessary for making informed decisions and necessary financial independence of organic 
producers, processors and traders and to achieve sustainable development and successful integration into the 
European and world economy. Analyzing strengths, opportunities, weaknesses and threats in organic 
production development in the country, the statements made are presented below (Table 1)12. 

Table 1. SWOT analysis of organic production development in Bulgaria 

Strengths 

✓Very well developed specialized legislation containing 
clearly defined goals, principles and common rules for 
organic production; 

✓Concrete rules about control and certification 
guaranteeing origin, quality and traceability of organic 
products; 

✓Availability of a number of strategic documents; 
✓Favorable environmental, climatic and soil conditions 

– important prerequisites for organic production 
development; 

✓Organic produce is characterized by high 
competitiveness and quality; 

✓The country has traditions in agriculture and image as 
a producer of food of high quality; 

✓Traditional products which have made the country 
famous are fruits, vegetables, milk products and 
essential oils, especially oil-bearing rose, etc. 

✓Availability of an extended system of protected areas 
in which organic farming is the alternative for 
development; 

✓Availability of interest from abroad towards organic 
production and foreign investments; 

✓Development of civil society in supporting activities 
related to organic sector development and an 
increasing number of youth organizations in the field 
of healthy and environmentally friendly living. 

Weaknesses 

✓Low level of education, training, extended services and 
motivation for making business in the country as a whole, and 
in particular in agriculture and organic farming; 

✓Sales of agricultural produce as raw materials (organic 
especially for export) and insufficient development of organic 
production, processing and trade in the country; 

✓Great fragmentation of agricultural land and bad agricultural 
infrastructure is one of the main limitations for agriculture in 
the country and especially for organic farming because of the 
specific production system and strong requirements. 

✓Erosion soil processes threatening arable lands- organic 
farming could neutralize negative trends in that direction; 

✓Low effectiveness of the link science-business, insufficient 
funding for science and research activities, lack of users’ 
feedback; 

✓Bigger expenses for production, certification, realization, etc. 
for organic produce; 

✓Low level of information provision and logistics in organic 
production and trade; 

✓Pollution from waste, construction and other industrial 
activities in some regions; 

✓Increasing regional discrepancies, population concentration in 
capital city and big regional centers and as a results rural 
abandonment making agriculture in an unattractive and 
unprofitable activity; 

✓Export orientation of organic produce, especially as raw 
materials impacting prices and markets and limiting access 
for consumers. 

Opportunities 

✓Funding by state and European funds; 
✓Use of local natural resources; 
✓Historical linkage traditional- organic farming; 
✓Integration to alternative forms of tourism in rural 

regions; 
✓Increasing demand of Bulgarian organic products, 

especially abroad; 
✓Inclusion of organic products in the assortment of big 

trade chains and establishment of specialized stands; 
✓Increasing public attention to food quality and safety, 

and organic products particularly; 
✓Increasing interest towards organic conversion of 

organic operators because the free market niches and 
financial support from state and European programs 
putting priorities on environmental protection and 
organic production; 

✓Increasing opportunities for access to knowledge and 
good practices through the projects implemented 
under national and European programs, Internet use, 
etc. 

✓Achievement of sustainable growth in the country. 

Threats 

✓Negative demographic processes in the country; 
✓Low purchase power of the consumers; 
✓Gene-modified organisms (GMOs)- completely incompatible 

to organic production; 
✓International competition; 
✓Non-proper use of natural resources; 
✓Distrust in institutions; 
✓Ineffective spending the resources of European and national 

programs; 
✓Lack of wish of uniting of organic operators as a result of 

prejudices based on some previous experience; 
✓Misleading advertisements and lack of consumers’ trust; 
✓Ineffective mechanisms of on-the-farm management and 

control. 

 
12 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Challenges to organic production development in the Republic of Bulgaria. 5th International 

Conference of Economic Sciences, 5th CCEDEP of the ACEU, May 7-8, 2015, Kaposvar, Hungary, pp. 411-423. 
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The threats could be explained by rural regions abandonment, low incomes, lack of information, undeveloped 
markets and unused market niches, low financial opportunities, etc. However, discussing strengths and 
opportunities it is concluded that the weaknesses could be overcome and threats avoided if a purposeful and 
real policy is elaborated embracing the stakeholders, state and society. 

The main conclusions about the problems of the development of the sector in the country at the moment 
which ate interconnected and conditioned are: undeveloped market and infrastructure, low and ineffective use 
of the money provided by the European funds. Among the reasons of the last ineffectiveness which could be 
pointed and are common to all the sectors are: complicated application and approval procedures, delays in 
their implementation, assessments of project proposals and contacting, verification of expenditures and paying 
back the money, ineffectiveness and insufficiency in the measures of providing information and publicity about 
application opportunities, as well as the lack of wish of the potential beneficiaries to apply and work on 
projects. Among the main reasons explaining the lack of interest in the production and consummation of 
organic products in the country are: low average incomes, low public attention; limited assortment.  

Providing favorable climatic, soil and natural conditions, the country has great potentials to develop organic 
production and the problems are mostly of psychological or economic character. The main problems in 
increasing the consumptions are the lack of information and the lack of trust in quality, the lack of enough 
specialized trade objects and their uneven distribution (mostly in big towns), the lack of trademarks and limited 
assortments. 

For producers and processors the main problems are financial and production. Organic production requires 
significant expenditures on materials, labor force, etc. In primary agricultural production those problems could 
be more easily solved than in processing industry – hence, the uneven development of both and 
preponderance of raw materials produced for export.  

Development of organic farming would lead to provision of ecological food for the whole society, employment 
and sustainable incomes for population in rural regions in the following ways: combining traditions and 
innovation, entering new markets, environmental protection and wise use of resources. Along with the benefits 
for nature and organisms, the improved landscape in organic areas has a broader social and economic effect. It 
is an opportunity for making rural regions a more attractive place for living, tourism or recreation. 

As a whole, the necessary prerequisites for achieving sustainable growth through development of organic 
production regarding legislation, institutions and policies are at a very good level, but there is still a need of 
changes in positions and actions of local authorities, business and civil society. The change in the value system 
of operators and consumers is very important but in a direct relation to the standard of living. Although current 
state of environmental protection in the country and available natural resources is comparatively good and a 
very important precondition for organic production, it is an object of many impacts and could change very 

easily and fast in unpredictable scale, even in conditions of very small influences13. 

The main problems that are mutually connected could be summarized as follows: 

✓ The competition of imported products leads to negative trends and demotivation of producers; 

✓ The activities connected to training, motivation, scientific and research, advisory services, technology 
and innovation transfer, are not adequate to the processes in economic and public sphere as a whole 
and regarding priorities set by the government in the sphere of environmental protection.  

✓ The unemployment level is high although the really existing opportunities and resources in agriculture 
which are not properly used and managed  

✓ The ways of overcoming could be: 

✓ Search of the best ways of coordination between the European and national policies and strategies, 
action plans, etc. consistent with local conditions and peculiarities; 

✓ Giving priority only on economic indicators in conditions in economic crises for stabilization of the 
national economy is not the right approach, there is a need of integrated approaches. 

 
13 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Improvement of national strategic framework in organic production and management in the 

Republic of Bulgaria. 5th International Conference of Economic Sciences, 5th CCEDEP of the ACEU, May 7-8, 2015, 
Kaposvar, Hungary, pp. 425-438. 
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✓ Efforts directed to the correct application of law and effective control not only aiming at sanctions but 
first of all giving recommendations and support for improvements; 

✓ Strategic documents should be permanently revised. 

✓ Entrepreneurship and innovation activity encouragement should be specifically addressed14. Training, 
information and motivation activities should underline the significance of prevention and should not 
be only focused on the corrective actions. 

✓ The access to training and advisory services in rural regions should be made easier. 

Strategies, structures and organizations (in the three sectors – state, business and non-governmental) are not 
coordinated and are very distant of the problems of organic operators.  

The efforts should be focused on the following aspects: creation of better environment for organic sector 
development and popularization of “ecosystem services” – the real value of preserved nature and effective, 
long-term and sustainable use of natural resources. There is an urgent need of an action plan for organic 
production support and encouragement based on the real state-of-art, directed not to financial measure for 
direct support but to motivation and increase of information, trainings, scientific and research activities, 
innovation transfer.  

When discussing sustainable development and organic production, it is worth noticing tourism sector too 
which is also touched by sustainability and innovations challenges and it’s in close connection to provision of 
food and other products of high quality and safety, as well as with environmental protection and social 

issues15. Sustainable tourism implements the interests of tourists and local communities in environmentally 
friendly usage of the region and its resources. It preserves traditions and regional diversities. Offering complex 
tourist products combining alternative tourism forms according to the principles of sustainable development is 
connected to the concept of responsible tourism considering and preserving local culture and nature. 

Organic farming and processing and alternative tourism are key sectors in the rural development. The 
integrated approach to sustainable rural development through these two sectors will bring economic and social 
benefits16. More customers are interested in organic farming and want such products to be included in their 
daily menu. At the same time niche tourism products are created to meet tourists’ expectations and as a result 
of tourism resources of a specific region. 

The proposed solutions for fostering organic sector development in the country are united in a comprehensive 
model for sustainable rural development. The emphasis is on promoting development and improving the 
management of organic production at different levels, offering a new perspective on the approaches, and focus 
- good governance, innovation and sustainability in the development of agriculture and related sectors with 
potential for development rural areas (Table 2). 

 

 

 

 
14 Arabska, E. 2012. Entrepreneurship encouragement in rural regions, Proceedings of scientific and applied e-conference 

with international participation “Agribusiness and rural regions development in Bulgaria and EU – perspectives 2020”, 
Varna, pp. 255-264. 

Terziev, V. 2016. Entrepreneurshıp ın organıc productıon – an ıncentıve for sustaınable rural development. Agricultural and 
Resource Economics: International Scientific E-Journal,  Vol. 2, No. 4, pp. 30-42. 

15 Arabska, E. 2014. Organic production: innovations and sustainability challenges in development framework and 
management. Lambert academic publishing. 

16 Shopova, I., Arabska, E. 2013. Sustainable tourism development in rural areas, 4th International Conference of Economic 
Sciences; Quality of Life, Sustainability and Locality; 9-10 May 2013 – Kaposvár University - Kaposvár – Hungary, pp. 535-
546. 

Shopova, I., Arabska, E. 2014. Sustainable initiatives for integration of organic agriculture and regional tourist product 
through the example of Eastern Rhodopes mountains, Proceedings of Eleventh International Conference 2014 Smart 
specialization of Bulgaria, International Business School, Botevgrad traditional international conference, June 2014, pp. 
890-906. 
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Table 2. Proposal on the complex model for sustainable rural development through encouragement of 
development and improvement in management of organic production on different levels 
 
Impact 

 
Level  

Production Control Financing Markets 
Research, 
technology, 

innovation 
Training Motivation Sustainability Approaches 

National Concept of encouragement of development of organic production in the program period 2014-2020 

Integrated 
Project 

Systematic 
Process 

Regional 
NUTS-2 

Instruments for capacity building in organic production and farm management 

Model for development and application of new technologies and processes in organic production through establishment of 
regional systems for knowledge and innovation in agriculture 

Model of networking focused on the intersectoral partnership 

Conceptual framework for acquiring competences in organic sector 

Organi-
zation 

Method for 
evaluation 

of 
readiness 

for 
conversion 
to organic 
production 

and/or 
trade 

Conversion 
steps to 
organic 

production 
and/or trade 

Model of 
CSA-group 

development 

Model of 
marketing 
strategy 

development 
in an organic 

farm 

Portfolio of competences in organic 
enterprise’s management 

Conceptual 
framework for 

risk 
assessment 

and 
management 

 

The complex model includes the following instruments: 

1. Conceptual approach to promote the development of organic production17. The basis of the conceptual 
approach is the need for government support to promote the development of organic production through the 
creation of favorable business and social environment in the country, which is undoubtedly an urgent common 
goal. Along with it some specific goals are noteworthy - facilitating access to information; promoting 
entrepreneurial activity; promoting innovation activity. The conceptual approach is oriented mainly to 
awareness, training and publicity of best practices in the field of organic production in the context of 
sustainable rural development, as well as promoting research and development, consultancy services and 
transfer of innovation. 

2. Tools for capacity building in organic production and farm management to promote the development and 

improvement of governance at regional level (NUTS2)18. 

 

 

 

 
17 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Improvement of national strategic framework in organic production and management in the 

Republic of Bulgaria. 5th International Conference of Economic Sciences, 5th CCEDEP of the ACEU, May 7-8, 2015, 
Kaposvar, Hungary, pp. 425-438. 

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Challenges to organic production development in the Republic of Bulgaria. 5th International 
Conference of Economic Sciences, 5th CCEDEP of the ACEU, May 7-8, 2015, Kaposvar, Hungary, pp. 411-423. 

18 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Enhancing competitiveness and sustainability of agri-food sector through market-oriented 
technology development in Agricultural Knowledge and Innovation System in Bulgaria. III International scientific and 
technical congress "Agricultural machinery" Varna, 22-25 June 2015, Proceedings Volume 3, pp. 102-105. 

Shopova, I., Arabska, E. 2014. Sustainable initiatives for integration of organic agriculture and regional tourist product 
through the example of Eastern Rhodopes mountains, Proceedings of Eleventh International Conference 2014 Smart 
specialization of Bulgaria, International Business School, Botevgrad traditional international conference, June 2014, pp. 
890-906. 

Dimitrov, D., Dimitrova, S., Arabska, E., Shopova, I. 2014. Sustainable rural development by networking in organic 
agriculture and niche tourism. III International scientific conference Climate change, economic development, 
environment and people (CCEDEP). School of Food Technology, Food Safety and Ecology, University Donja Gorica, 
Montenegro. Alliance of Central Eastern European Universities. December 2013, pp. 89-108. 

Terziev, V., Arabska, E. Modern challenges and solutions to building competences in organic management. 6th International 
Scientific Practical Conference Business Competences, 25/11/2014. 

Terziev, V., Arabska, E. Key competences in organic production management. Collection of scientific articles „Prospects of 
economic development in the global crisis“, Scientific journal „Economics and finance“, pp. 150-158. 
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3. Management tools for farms, processing companies or companies operating in the organic sector 

• Method for evaluation of the readiness for conversion to organic production or trade19. A 
developed methodology to assess readiness for transition to organic production or marketing of 
organic products that could be used by producers, processors and traders directly or by their 
consultants when deciding on their future development and identifying areas for improvement. 
Opportunities for the real applicability of the methodology are tested by farmers and traders. The 
main reason for proposing the method is the need for an integrated approach to production and 
marketing of organic products, as well as launching the idea that organic production is primarily a 
way of thinking. It is appropriate in assessment of vulnerabilities and providing recommendations 
on improvement of organic producers / traders. 

• Steps of conversion and/or trade20. The main idea of organic production - planning, management, 
prevention and control of processes for achieving sustainable growth criterion in formulating 
milestones / steps of conversion to organic production or marketing with organic products. The 
identification of the steps at the start of transition to organic production or trade of organic 
products presented in the form of algorithm differs from the approach used until now, the main 
point in which they are used technologies - here the focus is on management, overall control of the 
processes. 

• Model of building a CSA-group (community-supported agriculture)21. Key moments in the proposed 
model are: preliminary analysis and planning, organization and development, management and 
control. The emphasis is on motivation, communication and feedback. The model stresses the 
importance of planning activities at various levels and decisions by members of the CSA group. It 
imposes the need for new skills for farmers and non-farmers in the group in the management of the 
association, organizing its activities, social contacts and interactions. Another important 
requirement in it is the application of  the concept of corporate social responsibility from the very 
beginning of the development of the group - balancing economic, social and environmental 
objectives. In this regard, the study offers criteria for assessing the application of the principles of 
organic production and social responsibility "corporate" (CSA group) level. The assessment is 
recommended going on two levels, the results of which can be compared: within the group 
(participants in association workers, volunteers) and outside the group (assessment by others - 
trainees, students, guests, etc.). The resulting assessment will show the effectiveness and 
appropriateness of the activities of the association. Conducting regular evaluations and their 
comparison will allow to track the dynamics of the processes taking place in the group and its 
development. 

• Model for developing a marketing strategy in an organic farm - taking into account the four 

elements of the marketing mix - product, price, distribution and promotion22. The accent is on the 
importance of preliminary analyzes of the environment and marketing research for setting the 
targets. It also stresses the importance of developing policies and strategies on farms and feedback 
during implementation of preventive and corrective actions. An obligatory condition for the use of 
the model is holding a good level of knowledge in the field of management, marketing and organic 
production. 

 
19 Arabska, E. 2013. Method of evaluation of the readiness for conversion to organic production or organic trade. New 

knowledge Journal of science, Vol. 2, No 1, pp. 229-236. 

Arabska, E. 2013. Application of a new method for evaluation of the readiness of producers / traders for conversion to 
organic production / trade. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, pp. 21-36. 

20 Ibid. 
21 Terziev, V., Arabska, E. Sustainable rural development through organic production and community-supported agriculture 

in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural science (BJAS) 22/4, 2016, pp. 527-535. 
22 Arabska, E. 2014. Marketing Strategies in Organic Production in Bulgaria. Discourse Journal of Agriculture and Food 

Sciences, Vol. 2(2):76-84. 
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• Portfolio of competence in the management of organic farm with a map and guidelines for self-

improvement23. 

• Conceptual framework for risk assessment and management24. Risk management in organic 
production is seen as a complex process encompassing assessment and risk management with 
special emphasis on planning and communications. It gives a principl response to two different 
points - total risk management in agriculture, and characteristics according to the characteristics of 
the organic production methods and the wider objectives of sustainability and outlines potential 
obstacles to the practical implementation of the idea. The proposed conceptual framework for 
assessment and management of risk, including the classification of the main risks, underlines that 
issues relating to vulnerability, prevention, recovery, feedback, assessment and monitoring should 
be considered in strategies and plans for risk management on different levels in relation to their 
impact on management in organizations of various types. 

4. Conclusion 

Analyzing the basics of international and national framework in the development of organic production and 
literature dealing with current issues in the field of management and innovation in agriculture in general and 
organic farming in particular, the study identifies possible ways to encourage the development of organic 
production in the country in connection the achievement of sustainable rural development. On the basis of the 
studies key findings are formulated in relation to how the development and promotion of organic production in 
the country should be addressed, which are reflected in the proposed instruments for improving management 
in organic production. The latter are represented as a comprehensive model for sustainable rural development 
by encouraging the development and improving the management of organic production at different levels. 
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Abstract: The labor market is regarded as one of the main markets of the factors of production (along with the land market 
and the capital market) in the context of the impact and its role in achieving sustainable economic and social development 
of each country and region, the level and quality of life of the population. Assuming it as a dynamic system in which interact 
supply and demand for labor, employees and employers, current study analyzes the changes in employment and 
unemployment indicators in Bulgaria for the period 2003-2016 marked by significant impacts of the transition to a market 
economy, European integration and world economic crisis. The labor market is considered as a space for expression of the 
objective economic laws of interaction between demand and supply of labor, performing primarily a function in their 
balancing. The presentation displays the topicality of the issue for Bulgaria and the main characteristics of labor market 
policy development. The considerations allow outlining the main conclusions on changes and possible development 
scenarios, highlighting the role of the state and employment services. The discussions on the changes in employment and 
unemployment and their relationships underline basic principles, forming the strategic objectives of employment policy in 
the context of sustainable development. 

Keywords: Employment, Unemployment, Labor market 

1. Introduction 

Labor market is often defined as a set of law, principles, rules, requirements, procedures, institutions and 
policies that assist organizations to find the necessary workforce and labor active population - desired work 

(jobs). It's that abstract place where "transaction between buyers and sellers of labor" is done1. It is a kind of 
mechanism for distribution of the workforce or the current economic active population, a regulator of its 
movement and it determines the level of employment and unemployment, as well as the price of different 

types of work2. 

The management of labor market is closely linked to macroeconomic management. In recent years nations 
across Europe are facing the need to address consequences of the financial and economic crisis and to find new 

directions in its industry3. Globalization puts pressure on Europe's competitive position. The process of 
population aging in Europe is accelerating and the balance between people of working age and retired people 
began to break down. As a result, expectations are for a reduction of the active working-age population, which 
is a serious threat to the availability of workforce. Therefore aging poses serious challenges for health services, 
economic growth and the financing of welfare systems (protection). The need for prediction by governments of 

proactive measures and planning to keep a sufficiently skilled workforce is more than necessary4. 

New generations arise - young people who have different attitudes towards work, different competencies and 
personal qualities, different expectations. Rising generation grew up in a world saturated with technology and 
information with which they deal in an intuitive way. Social networks, utilization of virtual skills and combining 
tasks are clearly part of their development process. Meanwhile, new forms of employment appear too. 
Contemporary life is heavily dependent on information technology and it is therefore affected by new software 
products and new technology, new tools for collecting, retrieving and sharing data from alternative channels of 
communication and cooperation. All these technological innovations change also basic mechanisms of the 
labor market, such as how to hire staff or the way job seekers are applying for a job. 

 
1 Terziev, V. Impact of labor market policies on employment provision. Dema Press, Ruse, 2013. 
2 Terziev, V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria. “East 

West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2015. 
3 Arabska, E. 2016. Bulgarian experience in ımproving effectiveness of activities in public employment services. Balkan and 

Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), Vol. 2, N 2, pp. 76-94. 
4 Public employment services (PES) 2020 Strategy. 
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For many states it is increasingly difficult to cope with the gap between demand and supply of labor5. The 
unemployment rate increased and total war for talent seems inevitable as companies should deal with the 
growing number of vacancies that are difficult to find enough qualified workers and shortage of job seekers 

with the necessary qualifications as a result of demographic changes6. The low participation rates on the labor 
market of some target groups cause additional concern. Although well known, insufficient involvement of 
young people with low qualifications, people aged 55 and over, migrants, people with occupational disabilities, 

long-term unemployed and other disadvantaged groups remains a structural problem7. 

Examining the state of the national labor market and the implementation of active policies is justified in terms 
of the need to analyze the development of the labor market in recent years in connection with measures taken, 
incl. active measures, and operating conditions consistent with EU and national strategies and influenced 

protsetsite of globalization and economic change8. 

Current study discusses the changes in main indicators surveyed on the labor market in Bulgaria as a specific 
examples of a country undergone a transition period to a market economy, EU integration and passed through 

the years of the world economic crisis with a number of peculiarities9 in the context of development and 
implementation of employment policies, programs and measures. 

2. Material and Methods 

The study uses the data of the Labor market survey of the National statistical institute of the Republic of 
Bulgaria as available: from 2003 to 2015 and for the third quater of 2016. The Labour force survey (LFS) is a 
sample statistical survey carried out through households. The main purpose of the survey is to provide data on 
labour status of population aged 15 years and over and on the main characteristics of employed, unemployed 
and persons out of labour force in the Republic of Bulgaria. The Labour force survey provides estimates for the 
main characteristics of labour market as employment, unemployment, inactivity, occupations, economic 
activities, working time and other, as well as social-demographic characteristics as sex, age, place of residence 
(urban/rural), education etc. 

 
5 Arabska, E. 2016. Problems of employment and unemployment in Bulgaria: ıs sustainable development possible? Balkan 

and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), Vol. 2, N 1, pp. 6-19. 
6 Terziev, V. Challenges to social programming in the context of encouragement of social activity and regulation of social 

development through active policies, Ruse, 2015. 

Terziev, V., Dimitrova, S., Delibasheva, A. 2014. Analyses of the changes in environment in social and economic 
development and the negative effects of the financial and economic crisis in the period 2008-2012. Climate Change, 
Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP), Plovdiv, Bulgaria. Conference Proceedings, Vol. 
1, pp. 172-240. 

7 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Analyses of labor market development in Bulgaria: role of active policies for social and 
economic development. 3rd HASSACC 2015 - Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference, 
5-9 October, 2015, pp. 140-145. 

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Bulgarian experience in labor market development. 18th International Academic Conference, 
25 August 2015, London, IISES, pp. 710-733. 

8 Terziev, V., Arabska, E. 2015. Connecting jobseekers and employers and more: the contributions of PES to EU social and 
economic development. 19th International Academic Conference, Florence, 16-19 September, 2015, IISES, pp. 859-873. 

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Opportunities of quality and efficiency improvement in public employment services: 
application of a new process model in Bulgarian labor offices. 3rd HASSACC 2015 - Virtual Conference Human and Social 
Sciences at the Common Conference, 5-9 October, 2015, pp. 146-151. 

Terziev, V., Arabska, E. Application of new instruments to increase effectiveness of implementation of social policies on 
labor market in Bulgaria. Journal of economic development, environment and people (JEDEP), Vol. 4, No 3 (2015), pp. 26-
44. 

9 Terziev, V., Dimitrova, S. 2014. Development and restructuring of employment in Bulgaria in the period of transition and 
active transformations. New knowledge Journal of science, 3(3), pp. 19-29. 

Terziev, V., Dimitrova, S. 2014. Transformation in Bulgarian labor market in the years of transition. New knowledge Journal 
of science, 3(3), pp. 30-48. 

Terziev, V., Dimitrova, S. 2015. Peculiarities of labor market development in the Republic of Bulgaria, Journal of Innovations 
and Sustainability,  Vol. 1, No 1, 2015, pp. 47-99. 
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The main definitions applied in the survey are in accordance with the recommendation of International Labour 
Organisation and EU legislation. The definition of unemployment is according to Commission Regulations 

No1897/200010. 

Employed are persons aged 15 and over who during the reference period: performed some work for at least 
one hour for pay in cash or in kind or other income; did not work but had a job or an enterprise, a business 
from which they were temporarily absent due to illness, annual leave, full-paid maternity leave, parental leave, 
strike or another labour dispute, etc. 

Unemployed are persons aged 15 to 74 who: did not work at all during the reference period; were actively 
seeking work within the preceding four weeks, including the reference one or have found a new job or business 
that is expected to start within 3 months following the reference period; were available to start working within 
two weeks following the reference period. 

Economically active population (labour force) comprises all employed and unemployed persons. 

Activity rate - ratio between the economically active population and the total population of the same age 
group. 

Employment rate - ratio between the employed population and the total population of the same age group. 

Unemployment rate - ratio between the unemployed persons and the economically active population. 

Persons not in the labour force (inactive population) are persons aged 15 and over who were neither employed, 
nor unemployed during the reference period. All persons on leave for taking care of children until 2 years of 
age are included. 

Discouraged persons are persons not in the labour force who want to work but they do not actively look for a 
job, because they do not believe they will find one. 

Professional status. According to the professional status the employed persons are classified in the following 
categories: employers - persons who work in their own enterprise, business, farm, professional practice and 
employ at least one other person; self-employed - persons who work in their own enterprise, business, farm, 
professional practice and do not employ any other person; employees - persons who work for a public or 
private employer and who receive wages (salaries), fees, remuneration by civil contract etc; unpaid family 
workers - persons who work without pay in an enterprise, farm, owned and operated by a relative of the same 
households. 

Since the beginning of 2003 a quarterly continuous Labour force survey which provides quarterly and annual 
estimates is implemented. From the same year the harmonised definition of unemployment in accordance with 
Commission Regulation No 1897/2000 has been applied. In the first quarter of 2012 a new weighting procedure 
was introduced in the Labour force survey which should be taken into account in use of LFS data. The 
discrepancy between current population estimates (used for initial quarterly LFS estimates in 2010 and 2011) 
and the data from the Population Census as of 1 February 2011 has also impact over the comparability of LFS 
data. Due to availability of new population estimates based on 2011 Population Census and changes in the 
weighting procedure revised LFS estimates for 2010 and 2011 are produced and published at the NSI website. 
In consequence the revised data for 2010 are not fully comparable with those for previous years. 

3. Results and Discussion 

The development of labor market in Bulgaria is inevitably influenced by the process of European integration 
and globalization of all wolrd. The positive trends in empoyment and unemployment indicators (as surveyed by 
the National statistical institute) from 2003 to the years before the economic crises are evident from the data 
provided (Fig. 1 – 22). The recovery of the crises is very slow and continuing. The development of the Bulgarian 
economy in recent few years and the growth of the GDP lead to the stabilization of the labor market and allows 
to recover positive dynamics in employment and some positive trends - the growth of industrial production, 
consumption and growth in employment. There has been some stabilization on the labor market, despite the 
ongoing impact of the effects of the global financial and economic crisis. This is also due to the purposefully 
conducted policy by the Bulgarian government. Some of the data are presented on the figures 1 – 22. 

 
10 For additional information: National statistical institute of the Republic of Bulgaria: http://nsi.bg/. 
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Fig. 1. Labor force aged 15 and over (thousand)11 
For the third quater of 2016: 3281,7 

 

 
 

Fig. 2. Activity rates of population aged 15 and over12 

For the third quater of 2016: 53,6 

 
 

Fig. 3. Labor force aged 15 and over (thousand) – by sex 
For the third quater of 2016: 1753,8 and 1528,0 for male 

and female respectively 

 

 
 

Fig. 4. Activity rates of population aged 15 and over –  
by sex 

For the third quater of 2016: 59,6 and 48,1 for male and 
female respectively 

 
 

Fig. 5. Labor force aged 15 and over (thousand) – by age 
For the third quater of 2016: 15-24: 161,6; 25-34: 735,2; 35-

44: 910,0; 45-54: 823,7; 55-64: 584,8; 65 and over: 66,4 

 
 

Fig. 6. Activity rates of population aged 15 and over – by age 
For the third quater of 2016: 15-24: 24,1; 25-34: 76,9; 35-44: 

85,9; 45-54: 83,8; 55-64: 59,4; 65 and over: 4,5 

  

 
11 Labor force (economically active population) is comprised of employed and unemployed persons.  
12 Activity rate - proportion of economically active population of the same age population. 
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Fig. 7. Employed persons aged 15 and over (thousand)13 
For the third quater of 2016: 3052,7 

 

 
 
Fig. 8. Employment rates of population aged 15 and over14 

For the third quater of 2016: 49,9 

 
 

Fig. 9. Employed persons aged 15 and over (thousand) – by 
sex 

For the third quater of 2016: 1623,7 and 1429,1 for male 
and female respectively 

 

 
 

Fig. 10. Employment rates of population aged 15 and over – 
by sex 

For the third quater of 2016: 55,2 and 45,0 for male and 
female respectively 

 
 

Fig. 11. Employed persons aged 15 and over (thousand) – by 
age 

For the third quater of 2016: 15-24: 131,3; 25-34: 679,0; 35-
44: 858,4; 45-54: 772,0; 55-64: 547,5; 65 and over: 64,6 

 

 
 

Fig. 12. Employment rates of population aged 15 and over – 
by age 

For the third quater of 2016:15-24: 19,6; 25-34: 71,1; 35-44: 
81,1; 45-54: 78,6; 55-64: 55,6; 65 and over: 4,4 

  

 
13 Employed are persons aged 15 and over who during the reference period which is a calendar week: 

• perform work even for one hour for which they receive salary or other income; 

• Do not work but had a job from which they were temporarily absent because of illness, leave, leave due to pregnancy and 
childbirth, parental leave, strike or other reasons. 

14 Employment rate - the share of employed population of the same age. 
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Fig. 13. Unemployed persons aged 15 and over (thousand)15 
For the third quater of 2016: 229,0 

 

 
 

Fig. 14. Unemployment rates of population aged 15 and 
over16 

For the third quater of 2016: 7,0 

 
 

Fig. 15. Unemployed persons aged 15 and over (thousand) – 
by sex 

For the third quater of 2016: 130,1 and 98,9 for male and 
female respectively 

 

 
 

Fig. 16. Unemployment rates of population aged 15 and 
over – by sex 

For the third quater of 2016: 7,4 and 6,5 for male and 
female respectively 

 
 

Fig. 17. Unemployed persons aged 15 and over (thousand) – 
by age 

For the third quater of 2016: 15-24: 30,4; 25-34: 56,2; 35-44: 
51,6; 45-54: 51,7; 55 and over: 39,1 

 
 

Fig. 18. Unemployment rates of population aged 15 and 
over – by age 

For the third quater of 2016: 15-24: 18,8; 25-34: 7,6; 35-44: 
5,7; 45-54: 6,3; 55 and over: 6,0 

  

 
15 Unemployed persons aged 15-74 years old are those who: 

• do not work during the reference period; 

• actively seek for work within the preceding four weeks, incl. the reference week, or they have found a job that is expected 
to start within three months after the end of the period; 

• available to start work within two weeks after the end of the period. 
16 Unemployment rate – the share of unemployed in the economically active population (labor force). 
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Fig. 19. Persons not in the labor force aged 15 and over 
(thousand)17 

For the third quater of 2016: 2835,7 

 
 

Fig. 20. Persons not in the labor force aged 15 and over 
(thousand) – by sex 

For the third quater of 2016: 1186,8 and 1648,9 for male 
and female respectively 

 

 
Fig. 21. Persons not in the labor force aged 15 and over 

(thousand) – by age 
For the third quater of 2016: 15-24: 509,4; 25-34: 220,4; 35-
44: 148,9; 45-54: 158,9; 55-64: 400,1; 65 and over: 1398,0 

 
Fig. 22. Persons aged 15 and over (thousand) – comparison 

figure of the indicators presented 

 
However, the overall data from the National statistical institute point to symptomatic labor market 
inefficiencies. One reason for this is the rising long-term unemployment, part of which is structural 
unemployment as a factor hampering stabilizing and balancing the labor market and limiting economic growth. 

Key challenges on the labor market are: overcoming structural imbalances and regional disparities, low 
mobility, the mismatch between the needs of employers of labor with specific qualifications and professional 
and educational characteristics of the unemployed. Structural unemployment is a barrier to more rapid 
recovery in the labor market. The demographic structure of the labor force also affects and implemented active 
employment policy to disadvantaged groups in the labor market. 

Tracking the dynamics of the labor market by number of employed and unemployed, and levels of employment 
and unemployment, incl. in various indicators such as gender, age, educational status, occupation, place of 
residence, employment status, employment structure by industry sector, economic activities, periods monthly 
dynamics, administrative areas (regions and municipalities), vulnerable groups, is part of planning activities and 
policies on the regulation. Employment Agency and National statistical institute (NSI) use different 
methodologies for counting the number of unemployed and calculate the unemployment rate (unemployment 
rate), which puts serious question on the objectivity of the data analyzes that underlie decisions regarding 
development of policies on labor market and employment and appropriate measures and programs. 

Young people under 29 and people over 50 are among the main target groups of the active policy on the labor 
market conducted by the Employment Agency in recent years through projects and schemes of the Operational 
Programme "Development of Human Resources", financed by the European Social Fund and programs and 

 
17 Persons not in the labor force (currently economically inactive population) - persons aged 15 and over who were neither 

employed nor unemployed during the period. In this group are those who are on leave for child up to 2 years of age. 
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measures for employment and training funded by the state budget. The increasing efficiency of the initiatives 
of active policy is in a direct relation to the deeper segmentation of these vulnerable groups and targeted 
impact on them. 

The impact of government policy on economic and social development in a market economy is different and is 
determined generally by the type of market economy, the state of the economy and employment of the 

population18. In a social market economy and high unemployment and inflation, government intervention in 

economic development, and in particular employment, is significant19. Interventions affect mainly stimuling 
hiring or limiting the exemption of certain categories of the population, determining the amount of the 
minimum wage and some additions to it, working conditions, help the unemployed to come back to work and 
more. 

Government policy on employment of unemployed is divided into two groups of measures and programs - 
active and passive policy. The first boost employment and skills, and the second is connectd to the assurance of 
the financial and informational support to the unemployed (benefits, labor offices, etc.). 

Active employment policy of the government and its specialized body (in Bulgaria it is the Ministry of Labour 
and Social Policy, respectively Employment Agency) provides a range of measures and programs to promote 
employment of the population. Measures and programs for employment, professional training and 
qualification in recent years are carried out for the most part at the expense of the state budget and the 
European funds. 

The most common events and policy instruments affecting the labor market include20: 

• Information and counseling for young people and adults in all matters relating to the selection and 
change of profession, opportunities for training and employment. 

• Assistance in finding employment and stimulating the adoption of work through financial support for 
employers and employees. 

• Encouraging professional training activities through continuing education, training, qualification and 
other. 

• The events of disclosure and retention of jobs. It can include incentives to employers of seasonal 
industries (construction, etc.), in temporary financial or manufacturing difficulties, use of reduced 
working hours or other forms of flexible, non-traditional employment. 

• Payment of unemployment benefits and aid for the long-term unemployed and others not receiving 
benefits. 

• Policies and programs of the government in the field of employment and unemployment are of 
interest to organizations in the formation of personnel in several directions: 

• Ability to hire relatively cheap labor in conditions of high unemployment (via labor) in this high or well 
qualified, motivated labor. 

• To take advantage of a number of measures and programs to assist in the recruitment of certain 
categories of unemployed (young people without work experience but with professional training, 

 
18 Terziev, V., Dimitrova, S. Social programming in the context of stimulating social activity and regulation of social 

development through active policies. “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 
2015. 

Terziev, V., Dimitrova, S., Arabska, E. 2015. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in a period of 
transformation Bulgarian society. Procedia Economics and Finance 30 (2015) 890 – 902. 

Terziev, V., Dimitrova, S., Stoyanov, E. 2015. Development of active social programs, Journal of Innovations and 
Sustainability, Vol. 1, No 1, 2015, pp. 27-46. 

19 Terziev, V. 2013. Employment and unemployment policy in Bulgaria- goals and tasks. UNITECH’2013, Gabrovo, Bulgaria, 
pp. 179-184. 

Terziev, V. 2013. The role of the social policy in economic development. Proceedings of the Annual scientific conference of 
Vasil Levski National Military University, Volume 6, pp. 154-164. 

Terziev, V. 2014. Impact of labor market policies on employment. New knowledge Journal of science, Vol 3, No 3, pp. 55-65. 
20 Arabska, E. 2016. Active social policies - ınsights in developing a functioning labor market. Balkan and Near Eastern 

Journal of Social Sciences BNEJSS 2016 (02) 03, pp. 47-63. 
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reassigned, long-term unemployed, etc.) in which the majority of the funds for salaries come from the 
above-mentioned sources, i.e. much cheaper to hire certain categories of labor. 

• To use the offered tax breaks and interest in recruitment and/or increasing employment in the 
organization, which is in fact increasing its efficiency, reducing costs and others. 

• Prepared, trained or retrained unemployed or threatened by unemployment at the expense of 
external sources (sources already mentioned) who the organization to hire. 

Measures and programs which can benefit organizations are specific and are determined by the 
unemployment rate and degree of imbalance of various private labor markets. Most often these include: 

• Stimulation of different categories of unemployed and employers for their employment; 

• Encouraging employers to create jobs and increase employment; 

• Create a temporary, so-called subsidized employment, for certain groups of unemployed with 
involvement in various programs such as the program for temporary employment, program for youth 
employment, programs for alternative employment, the program from social assistance to 
employment, training programs and more. 

In the active employment policy are contained a number of measures and opportunities for employment and 
preparation for it from which can benefit certain groups of unemployed. Basically these are the unemployed 
who are more difficult to find work because they are not competitive enough not preferred by employers for 
one reason or another, and this practice leads to their discrimination on the labor market: young people 
without work experience, persons with disabilities, people with fewer opportunities (disabled) and retirees of 
working age, long-term unemployed, without professional training and others (women, ethnic groups, young 
people, adults). 

National social policy in terms of unemployment and employment would have a qualitative leap forward in the 
implementation of better coordination and active cooperation of social partners and regional authorities in 
employment. Efforts should be aimed at increasing the efficiency of the economy and its competitiveness, as 
well as limiting the budget sector and especially increasing its capacity. Employment policies can increase their 
opportunities if they become long-term and more closely linked to national and regional economic 
development plans. We need to shift more jobs in the real economy at the expense of employment growth in 
public administration and programs for the unemployed. 

The objectives of the new strategy in social policy in Bulgaria are: 

• providing a functioning labor market to ensure a high level of employment of the working population. 

• implementing a new individual approach to each unemployed person. 

• increasing employability. 

• encouraging entrepreneurship. 

• creating employment of disadvantaged people. 

• training and qualification. 

Its targets are formulated as follows: 

• Capacity building at central and regional level for effective use of EU financial instruments in order to 
neutralize the negative effects of economic restructuring on the labor market. 

• Increasing the flexibility of the labor market and employment; 

• Reduction and prevention of unemployment and social exclusion; 

• Maintaining and improving the quality of human resources work and their realization; 

• Improving the quality of life. 
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They may be implemented by solving the following tasks: 

• Improving law and regulations; 

• Increasing employment; 

• Develop the capacity of the workforce; 

• Intensive activities aimed at increasing the effectiveness of measures to reduce unemployment; 

• Develop social partnership to provide qualified manpower, adequate to the needs of the labor market; 

• Increasing adaptability of the labor market workforce to adapt to changes in working conditions and 
the needs of the labor market; 

• Promote the development of the labor market, open to all (social inclusion); 

• Developing entrepreneurship and facilitating the launch of enterprises and business development by 
reducing employment costs. 

Employment policy pursued in the country complies with European documents in the field of employment and 
human resources development. Updated Employment Strategy is in line with the strategy "Europe 2020" and 
its three mutually reinforcing priorities in terms of economic growth, which should be intelligent (building an 
economy based on knowledge and innovation), sustainable (promoting more greener and more competitive 
economy with more efficient use of resources) and inclusive (stimulating the economy with high employment 
levels, leading to social and territorial cohesion) (Table 1). With the adoption of so-called. "European 
semester", a new mechanism for policy coordination at EU launched a new strategy "Europe 2020", whose 
goals have an impact on long-term development of the labor market in Bulgaria, and three of them directly 
affect the employment policy from back to 2011. 

Table 1. Employment goals 2020 

Employment goal 2020 For EU For Bulgaria 

Objective 1. Level of employment of women and men aged 20-
64, including through the greater participation of young 

people, older people and low-skilled workers, as well as better 
integration of legal migrants 

75% 76% 

Goal 4. Share of early school leavers 
Share of 30-34 year-old with tertiary education  

10% 
40% 

11% 
36% 

Goal 5. Reducing the number of people living in poverty with 20 mln. with 260000 

 

Along with the basic objectives of employment Bulgaria has defined two sub-goals in priority areas of 
development of the labor market: 

• Achievement of employment among older people (aged 55-64) - 53% in 2020; 

• Reduce youth unemployment rate for the age group 15-29 to 7% in 2020. 

The vision of the updated Employment Strategy 2013 - 2020 has been designated taking into account a number 
of factors. EU membership and the need for full integration of the Bulgarian economy in the common market 
requires continued reforms to achieve the set criteria for higher competitiveness and long-term ability to meet 
changes. Changes in the labor market requires the provision of a skilled and motivated workforce that can 
contribute to smart, sustainable and inclusive economic growth and higher productivity. 

The vision of the updated Employment Strategy 2013 - 2020 is defined as: secured conditions and 
opportunities for improving the quality of the workforce and increasing employment in an economy with 
sustainable and inclusive growth to raise living standards and promote social inclusion. 
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4. Conclusion 

In the context of Europe 2020 to achieve flexibility and security in the labor market (flexicurity) is a major task 
in response to increasingly unsustainable labor market and its implications for social security. The labor 
markets reflect the renovation of the usual functions of social security systems through a new combination of 
"active" and "passive" features, united in the idea of "active safety", ie process of execution of policy activation 
with sustainable results. The results of resurgence, however, regarded as sustainable only if they are equally 
useful for individuals, employers and the labor market as a whole. Policy development should include 
considerations about its effects on the mechanisms for implementing the policy. 

One of the areas of impact on the employment and unemployment, the role of which to this day remains 
undervalued, is connected to the policy of the state on the labor market. State influence on the labor market 
and also on those factors that directly or indirectly affect its condition and operation are a reflection of the 
state of transition to a market economy in Bulgaria. Since the late 90s, and especially since the beginning of the 
new millennium, there is a change in strategy on the supply of labor: from passive to active measures; from 
social assistance to employment; from individual measures and programs - to national action plans for 
employment. 

Employment and unemployment are closely related and depending on the cycles and characteristics of 
economic development and its management. On the other hand, as a product of the functioning of the labor 
market, they need to be considered in the context of the general economic theory of the market economy, and 
outlining capacity and efficiency of public policy intervention and regulation. 

Employment policy is included in the macroeconomic and regional policy, ie employment policy is more 
economic than social problem and the solution to the problems of high unemployment and poverty is the 
economic, not social policy, social benefits and temporary, subsidized employment. 
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Role and Importance of Social Entrepreneurship for Sustainable Rural Development 
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Abstract: Social economy and social entrepreneurship are a subject of special consideration, particularly in recent years. 
This is due to their potential to find solutions to society's problems related to the creation of sustainable jobs, facilitating 
social and labor integration, provision of social services and improving the quality of life, including the fight against poverty 
and social exclusion. The social enterprise is identified as a key component of the civil society and the European social 
model. Social enterprises are an integral part of the wider civil society and a major component of the social economy 
sector, which is politically and financially supported in its entirety by the European policy. Presented study aims to examine 
the conditions for development of social entrepreneurship - framework and peculiarities in development in Bulgaria, 
focusing on its opportunities for sustainable rural development in the context of capacity building and measures to 
encourage social enterprises and to promote social entrepreneurship in rural regions for sustainable development. Social 
entrepreneurship is discussed as a sustainable business model and a tool to achieve sustainable development through the 
opportunities it provides and approaches through which it addresses social and environmental problems, reinvesting profits 
from business activities to achieve goals related to social transformation and social marketing. The object of study are rural 
areas to which sustainable development social entrepreneurship can contribute, seen in the context of the strategic 
objectives at European and national level for balanced and sustainable territorial development, which requires application 
of new approaches and instruments in capacity building. 

Keywords: Social economy, Social enterprise, Rural development 

1. Introduction 

In the last decade the concept of development and promotion of social economy and social entrepreneurship 
are part of EU policy to tackle the social exclusion of persons in a vulnerable position. Also, the model of social 
economy is one of the key instruments for achieving social objectives within the framework of the sustainable 

and inclusive growth1. 

Social entrepreneurship is a concept that allows the creation of alternative models for doing business that are 
market-oriented and at the same time integrating all parties on the free market - workers and employees, 
employers, investors, consumers and others. The promoting of the concept of social entrepreneurship opens 
the discussion of a business activity, oriented not only to maximize profit, but to achieve results related to the 

welfare of the whole community and to certain social disadvantaged groups2. 

The development of the organizations, driven by entrepreneurial spirit but focused on social objectives, is a 
trend that can be observed in countries with different levels of economic development and different legal 

systems3. Social enterprises are part of the wider social economy or the so-called third sector which 
incorporates all those organizations which are not part of the public or private sectors. This third sector 
consists of associations, charities, churches, clubs, community organizations, cooperatives, mutual service 
companies, NPOs, trade unions and others. The role of the social enterprises is to enhance the development of 
the social economy and to provide local resources to offer social services to vulnerable groups in need of 

support for independent lifestyle4. 

 
1 Research Report about the status of Social Entrepreneurship in Europe and how the status can be enhanced. Project 

SESBA: Social Enterprise Skills for Business Advisers, 2016. 
2 Terziev, V. 2016. Social entrepreneurship in Bulgaria and Europe. SESBA Project International conference “Tip, skills and 

tools for consulting social entrepreneurs” Proceedings, Plovdiv, 2016, pp. 11-18. 

Terziev, V., Georgiev, M. 2016. Social enterprises and their influence. SESBA Project International conference “Tip, skills and 
tools for consulting social entrepreneurs” Proceedings, Plovdiv, 2016, pp. 61-70. 

3 Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation. An examination of the concept and 
practice in Europe and the Commonwealth of Independent States. UNDP Regional Bureau, 2008. Available at: 
http://www.undp.ro/download/UNDP%20RBEC%20Report%20on%20Social%20Enterprises.pdf. 

4 Terziev, V., Georgiev, M. 2016. Innovations in public policies in Bulgaria. SESBA Project International conference “Tip, skills 
and tools for consulting social entrepreneurs” Proceedings, Plovdiv, 2016, pp. 83-96. 
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The characteristics of social enterprises are defined as: gaining independence and autonomy through trading; 
entrepreneurial, innovative, risk taking behaviour; flexible and adaptable practices; customers and community 
focus; stakeholder engagement; democratic and participative management; delivering socially and/or 
environmentally as well as financially; and financially viable, gaining their income from selling goods and 
services. 

The social impact can be manifested in various forms, for example: invest the generated revenue to support 
the target groups; participation of the target groups in the business activities (employment creation); provision 
of services unattractive for businesses to disadvantaged people; creation of opportunities for professional and 
social integration; creation of social added value; savings in social spending and more. 

Despite its high profile in government policies, the term social enterprise has neither a legal definition nor a 
working definition that is fully accepted by all policymakers, academics and practitioners. In part this may be 
due to the relative newness of the term. Although the term has been used in the USA since at least the early 

1990s, it only became current in the UK towards the end of the 1990s5. Social enterprise can be challenging to 
define, in large part because the concept has been evolving rapidly in recent years and increasingly blurs the 

lines of the traditional business, government and non-profit sectors6. 

The Social Enterprise London (SEL) conference (1999) report offers the following tentative definition of social 

enterprise7: Social Enterprises are businesses that do more than make money; they have social as well as 
economic aims and form the heart of what is now coming to be known as the „Social Economy”. Aims include 
the creation of employment, stable jobs, access to work for disadvantaged groups, the provision of locally 
based services and training and personal development opportunities. The conference report also contained a 
typology of social enterprise organisations that included co-operatives, community businesses, credit unions, 
social firms and intermediate labour market projects. There was no mention of development trusts, the trading 
arms of charities, or social businesses. 

Social Enterprise Unit Strategy (July, 2002) accepts the following definition8: A social enterprise is a business 
with primarily social objectives, whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or 
in the community, rather than being driven by the need to maximise profit for shareholders and owners. 

Instead of excluding investors as stakeholders in social enterprises, the definition allows for the possibility that 
there may be investors in social enterprises, who will expect a share of the profits in return for their investment 
risk. 

Social Enterprise Alliance suggests the following basic working definition: A social enterprise is an organization 
or initiative that marries the social mission of a non-profit or government program with the market-driven 

approach of a business9. In recent years, traditional non-profits have become more entrepreneurial and 
interested in generating earned revenue to supplement charitable contributions, while traditional businesses 
have begun to integrate greater levels of social responsibility and sustainability into their operations. The 
growth of social enterprise is a reflection of this convergence and helps fill the void between traditional 
approaches that have focused singularly on creating either social impact or financial returns. 

Social enterprises stand out as an alternative model of entrepreneurship by providing an innovative way of civic 
engagement and participation, i.e. entering the public sphere and the labour market at the same time. The 
European Commission defines a social enterprise as „an operator in the social economy, whose main objective 
is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing 
goods and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and profits are used primarily to 
achieve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in particular, involves 
employees, consumers and stakeholders”. The main objective of social businesses is to generate a significant 

 
5 Brown, J. Defining social enterprise. Available at: http://www.huckfield.com/wp-content/uploads/2014/05/02-Brown-

Defining-Social-Enterprise.pdf 
6 Social Enterprise Alliance: https://socialenterprise.us/about/ 
7 Brown, J. Defining social enterprise. Available at: http://www.huckfield.com/wp-content/uploads/2014/05/02-Brown-

Defining-Social-Enterprise.pdf 
8 Ibid. 
9 Social Enterprise Alliance: https://socialenterprise.us/about/. 
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impact on society, the environment and the local community, by providing employment and dealing with social 

and civic issues. Social enterprises focus on value-creation as opposed to the focus on value appropriation10. 

The concept of social enterprises has grown up in Europe from 19th-century roots in the social economy, which 
is usually defined as the legal forms of co-operatives, mutuals, associations and foundations. In the last 20 
years a new strand of social enterprise has grown in stature, based on more conventionally-structured 
businesses which go beyond corporate social responsibility by entrenching in a company’s constitution three 
principles: 

• a primary social objective – the purpose of the business is to address social or environmental 
problems, and it trades in the market to do this 

• limited distribution of profits – profits are primarily used to further the enterprise’s social objective, 
and are reinvested rather than being paid out to financial investors 

• transparent and participative governance, including involvement of key stakeholders such as users and 
workers. 

These three principles have been adopted by the EU’s Social Business Initiative. A large part of the social 
enterprise sector identifies as the social economy, which comprises enterprises which have fully democratic 

ownership and employ capital to serve the needs of members and the community11. 

The study presented conducted analyses on what extent is developed and adopted the concept of social 
entrepreneurship and the role of social enterprises for socio-economic development of Bulgaria by exploring 
opportunities to promote social entrepreneurship in the country through government policy, NGOs, business 
initiative, training and counseling. 

2. Framework for Social Entrepreneurship Development in Bulgaria as a Tool for Sustainable 
Rural Development 

The processes of globalization in modern world put many problems and questions before states and 
international community. Sustainable development is a fundamental goal interrelating economic and ecological 
effectiveness for wise use of natural resources and keeping ecological balance. Rural and intermediate areas 

cover 98,8% of the territory of Bulgaria and 84,3% of its population12. The problems related to rural 
development in general and in particular in the context of the concept of sustainable development are among 
the most debated in policy development for the period 2014-2020 in relation to the impacts of the economic 
crisis and the current challenges to achieve high levels of quality and food safety and the environmental and 
sustainable economic growth, analyzing the experience of the previous programming period and identifying 
ways for further development. Ideas for sustainable development gained real terms by formulating long-term 
goals and development priorities until 2020 on European and national level are reflected in a number of 
strategic documents outlining guidelines for sustainability in economic, social and environmental terms, and 

balanced territorial development13. Social entrepreneurship is discussed as a tool for sustainable rural 

development14. 

 
10 Get ready for social entrepreneurship. TC report. June 09-14, 2014, Predeal, Romania. Available at: https://www.salto-

youth.net/downloads/4-17-3011/GRSE%20Final%20Report%20HQ.pdf 
11 Policy meets practice - enabling the growth of social enterprises. Results of the Social Entrepreneurship Network – an ESF 

learning network 2013-14. Available at: 
http://socialeconomy.pl/sites/default/files/files/Social%20Entrepreneurship%20Network_final_Publication.pdf 

12 Krasteva I. Perspectives for rural regions development in the context of sustainable development, Scientific and applied 
international conference “Development of agribusiness and rural regions in Bulgaria and EU – perspectives 2020”, 
University of Economics – Varna, 2012. 

13 Innovation strategy of smart specialization of the Republic of Bulgaria. 

National reform programme of the Republic of Bulgaria 2020. 

Rural development program of the Republic of Bulgaria 2014-2020. 

Strategy for smart, inclusive and sustainable growth Europe 2020. 
14 Arabska, E. Social entrepreneurship – a tool for sustainable rural development. Academic publishing house of University 

of agribusiness and rural development – Plovdiv, 2016. 
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The Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria (ESC)15 believes that social enterprises in Bulgaria 
are still an untapped business model. Current social enterprises are mainly non-governmental organizations by 
applying the relevant legislation creating social enterprises whose business is focused on the realization of the 
social purpose and mission of the organization. Social enterprises in Bulgaria operate in various sectors, the 
most serious part are in: the delivery of social services; providing jobs for people with disabilities; mediation in 
finding employment of unemployed persons; provision of health services; аctivities in the field of education 

and others16. 

In realizing these activities the leading is not the end product but the achieved social effect on individuals 

themselves expressed in obtaining the necessary support to integrate into society17. In this sense, there are 
three basic models of social enterprises: 

• The most common model is the one that creates jobs and develops the workforce. By business jobs 
are created primarily for people with disabilities. Most often the social enterprise is the employer of 
people with disabilities in order to achieve the integration of persons with disabilities in the labor 
market and create conditions for a better life. 

• Another popular model of a social enterprise is the one in which the enterprise produces goods and 
seeks markets, also engaging with their distribution. Most often social enterprises involve persons 
with disabilities in the form of occupational therapy involved in the production of certain goods. 
Existing social enterprises in Bulgaria within this model are engaged in the manufacture of certain 
products by persons who are unemployed or socially excluded. The aim is to enable them to work and 
improve their social inclusion. 

• The third existing model in Bulgaria is related to the provision of social services generally through 
payment of external customers, while social enterprise provides social services to its members. 
Payment is under contract with the state or a municipality. Within this model, services are provided to 
different users paid directly to social enterprise for direct service. 

Implementing the strategy "Europe 2020" in Bulgaria, a National Reform Programme is developed. There are 
four priority areas: better infrastructure; competitive youth (reducing the share of early school leavers, 
increasing the number of young graduates, encouraging young scientists realization of young people in 
Bulgaria); better business environment (higher employment, more investment, incl. in innovation); more trust 
in state institutions (protection of interests of citizens and businesses, social justice and security). 

It is important to note that the National development program: Bulgaria 2020 identifies a specific area of 
impact and measures related to the social economy and entrepreneurship, in particular in Priority 2: Reducing 
poverty and promoting social inclusion, Sub-priority 2.1 Providing employment opportunities and raising 
wages: "promoting entrepreneurship - encouraging entrepreneurship, including social entrepreneurship for 
unemployed persons and persons from disadvantaged groups." According to this document, policy of social 
inclusion requires a special approach for the most vulnerable groups in the Bulgarian society, which contribute 
to the overcoming of their social exclusion and to break the transmission of poverty between generations. The 
political decision to strengthen the status and role of social enterprises would provide an additional tool to 
achieve the national target of Bulgaria to reduce the number of people living in poverty with 260,000 by 2020. 

The vision and priorities to promote development of social economy are defined in National concept of social 
economy adopted in 2011. It follows the priorities of the strategy "Europe 2020" to promote the social 
economy to achieve sustainability, economic growth and quality of life (mostly of disadvantaged groups). To 
realize these commitments, the state should create an appropriate legal and institutional environment and 
coordinated sectoral policies to allow in an accelerated scope to put into practice successful models of social 

 
15 Social enterprise and social entrepreneurship. Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria, Sofia, 2013. 
16 Terziev, V., Bencheva, N. Arabska, E., Stoeva, T., Tepavicharova, M., Nichev, N. 2016. Facts and figures on social 

enterprises in Bulgaria. Ninth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 17-19 June 2016, 
Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1, pp. 183-188. 

Terziev, V., Bencheva, N., Stoeva, T., Arabska, E. 2016. Social enterprises in Bulgaria. Collection of scientific articles 
„Prospects of economic development in the global crisis“, Scientific journal „Economics and finance“, pp. 63-74. 

17 Terziev, V., Bencheva, N., Arabska, E. 2016. Implications on development of social economy in Bulgaria. Collection of 
scientific articles „Prospects of economic development in the global crisis“, Scientific journal „Economics and finance“, 
pp. 55-63. 
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enterprises. In the concept criteria for identification of enterprises and organizations of the social economy are 
developed, which could serve as a basis for creating a favorable (administrative and legal) environment for the 
development of social enterprises (access to finance, social clauses in public contracts, tax breaks and etc.). The 
concept serves as a standard to support the development of social economy and encouraging all participants to 
promote the spirit of social solidarity. According to the concept social economy is "both part of the real 
economy and of civil society in which individuals and / or legal persons, associations of volunteers or other 
organized entities doing business in the public interest and reinvest profits to achieve social objectives". 

In the National Strategy for the youth 2010-2020 is noted that Bulgaria should improve economic activity and 
career development of young people, promote social entrepreneurship among them. For this purpose it is 
necessary to promote public-private partnerships and social entrepreneurship in services for the development 
of young people. For the realization and active participation of young people in social and economic life, an 
appropriate and favorable environment is required, as well as conditions for school and university education in 
the field of social entrepreneurship. 

The priority of the National Strategy for reducing poverty and promoting social inclusion (2020) is to provide 
employment opportunities and increase income through active involvement of citizens in the labor market. 
Among the specific measures is promoting entrepreneurship, including social entrepreneurship. 

The long-term strategy for employment of people with disabilities 2011-2020 aims to provide opportunities for 
people with disabilities of working age to effectively exercise their right to free choice of employment 
realization and to improve their quality of life for a free and full involvement in public life. 

Within the Operational Programme "Human Resources Development" (OP "HRD") 2007-2013, Area of 
Intervention 5.1 "Support of social economy" provides support to existing specialty businesses, cooperatives of 
people with disabilities and social enterprises. It also supports the creation of new forms of social enterprises, 
including sheltered workshops, creating conditions for strengthening community and voluntary initiatives 
contributing to raising the level of social capital. 

The strategy of the OP "Human Resources Development" 2014-2020 relies on the notion that the most critical 
to tackling poverty and social exclusion is the application of such social policies that give people access to 
economic opportunities and the needed knowledge and skills to utilize set up options - so that they managed 
to cope with the trap of poverty and social exclusion, dependence on social protection system, vulnerability to 
the adverse events of economic or social nature. The implementation of such active social policies must take 
into account not only national but also local specifics and characteristics. Here the important role of the social 
economy and social entrepreneurship in solving the problems of poverty and social exclusion. The potential of 
social enterprises lies in two of their essential characteristics. First, they act locally networked with multiple 
stakeholders and knowing well the local problems and they can offer solutions proven to work in a place like 
reach those groups at risk of poverty or social exclusion to which active social policies reach very rarely in 
comparison to purely passive assistance. Second, social economy organizations have the potential to mobilize 
and activate people themselves at risk of poverty and social exclusion and thus enable them to engage 
themselves in improving their living situation. These two circumstances allot an important place of support for 
the social economy in the overall strategy of OP "HRD" to promote social inclusion. 

OP "HRD" defines the types of beneficiaries who may be: Ministry of labor and social policy; Agency for Social 
Assistance; Agency for Persons with Disabilities; social enterprises; employers; specialized enterprises and 
cooperatives of people with disabilities; educational and training institutions and organizations; NGOs; 
municipalities and districts of municipalities; social partners; financial institutions, social service providers. 

There are other documents defining the key role of social entrepreneurship in combating poverty and social 
exclusion of various vulnerable groups. Reforms are needed and implementing innovative measures aimed to 
develop new approaches and models to tackle poverty and social exclusion. The social economy and 
entrepreneurship is one of the key instruments through which to complement ongoing government policy 
targeted to social support and smart and sustainable growth. 

In Bulgaria there is freedom in relation to self-determination as a social enterprise and choice of form by which 
to function. At the time, regardless of the national concept of social economy and its implementation plan, a 
systematic state policy is lacking, providing easily accessible and flexible incentives for their development, 
including all forms. Rather, private donors and programs develop initiatives aimed at increasing the capacity 
and the incentives. Entirely by the organizations themselves depend on whether and how to define as a social 
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enterprise that comes to the question whether this means real and whether it is long-solving specific social 

problem and seeking support for it18. 

The following challenges facing social enterprises in Bulgaria are identified19: 

1) Lack of legal framework relating to the definition of social enterprises in order to properly guide 
policies - in Bulgaria there is still no legal definition of social enterprise, but has a set of characteristics 
(in National Concept for Social Economy) which are the starting point for identifying social enterprise. 

2) The majority of social enterprises in Bulgaria are aimed at providing different types of services 
(passive) while social entrepreneurship should develop towards active engagement of target groups in 
the process. 

3) Problems encountered during the operation of social enterprises: facilities, administration, personnel, 
equipment; 

4) Lack of sufficient incentives related to the supply of products of social enterprises in the market; 

5) Interaction with other companies, organizations, administrations; 

6) The need for training and motivation of people working in social enterprises and those who wish to 
take up a job there. 

3. Material and Methods 

The study presents the results of the collected answers from a questionnaire designed to explore the barriers 
and opportunities to encourage social entrepreneurship in Bulgaria.  The experience referred in the following 
areas: work in cooperatives, incl. agricultural; work in the social sphere; work with children, individuals and 
families at risk; work with people from nursing homes; work as a volunteer; work as a teacher, incl. training of 
children with special educational needs; work as an accountant, incl. social enterprises; experience abroad 
(Canada), incl. observations on the development of social entrepreneurship; human resource management in 
the enterprise; working in NGOs; work in municipal structures. 

4. Results and Discussion 

Respondents indicate strongly that in the functioning of organizations the striving must be after responsibility 
and profit, followed by social values and professional relationships, communication with the external 
environment and career development (Fig. 1). The question of personal relationships shows greater variation 
than the other and in averaging the marks it awarded last ranks. Placing responsibility before profit is indicative 
of the consensus on the need to change to new business models driven by something that is more by profit, 
particularly linking the activities of organizations with significant social goals. 

 
18 Terziev, V., Bencheva, N. Arabska, E., Stoeva, T., Tepavicharova, M., Nichev, N. 2016. Social entrepreneurship in Bulgaria: 

barriers to growth. Ninth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 17-19 June 2016, Albania. 
KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1, pp. 197-202. 

Terziev, V., Bencheva, N. Arabska, E., Stoeva, T., Tepavicharova, M., Nichev, N. 2016. Implications on social 
entrepreneurship development in Bulgaria. Ninth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 17-
19 June 2016, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1, pp. 203-208. 

Terziev, V., Bencheva, N., Tepavicharova, M. Arabska, E. 2016. Encouragement of social entrepreneurship in Bulgaria. 
Collection of scientific articles „Prospects of economic development in the global crisis“, Scientific journal „Economics and 
finance“, pp. 45-55. 

19 Todorova, T. Social enterprises in Bulgaria – an innovative model for employability and social inclusion. Data base. 
Project: Creation of a national data base of the Ministry of labor and social policy for social enterprises in Bulgaria. 

Terziev, V. Arabska, E. 2016. Social entrepreneurship development in Bulgaria. In: The effectiveness of business 
management: investments and innovation. Collective monograph. - AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2016.- 128 р., pp. 4-
107. 

Terziev, V., Arabska, E. 2016. Needs and challenges of social entrepreneurs. SESBA Project International conference “Tip, 
skills and tools for consulting social entrepreneurs” Proceedings, Plovdiv, 2016, pp. 51-60. 
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Answers to questions regarding motivation to work in an organization show that for the respondents it is 
particularly important to work for organizations with social objectives and targets for environmental protection 
(Fig. 2). 

The evaluation of the significance of the concepts discussed in connection with this study demonstrates the 
belief in social entrepreneurship and social enterprise, followed by the social economy, non-profit and third 
sector, the latter two showing the greatest variation in responses (Fig. 3). 

The definition of social entrepreneurship based on reinvestment of profits for social purposes is best accepted. 
At the highlights of the social mission of market-oriented activities and social transformation respondents are 
more neutral, ie understanding is leading to denial of maximizing profit for shareholders and owners to the 
benefit of society (Fig. 4). 

 

 

Fig. 1. Significance of different business goals 
 

 

Fig. 2. Motivation to work for an organization 

 

 

Fig. 3. Significance of different notions in connection to social entrepreneurship 
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Fig. 4. Social entrepreneurship definitions 

 
According to the respondents a unified understanding is needed on the essence of social entrepreneurship, 
social enterprises, social economy, etc. Many often different concepts are confused due to ignorance of the 
theoretical and legal basis, ie there is a need of information and training, motivational and promotional 
activities. The role is highlighted of government policies and the efforts of local authorities, as well as studies 
on "foreign experience". 

Among the benefits of the development of social entrepreneurship are: an opportunity to develop socially 
engaged business; a good opportunity for helping people in need; satisfaction with work. 

Respondents generally show fluctuations on whether society is ready to accept and support social 
entrepreneurship, most are rather neutral (36%) and agree (34%). Dissenters are 8% and fully agree - only 23% 
of respondents. This shows the need for a more thorough study of the causes and a need to seek 
improvements once the answers to the above questions highlight the advantages and benefits of social 
entrepreneurship that respondents are well aware of and accept (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Society readiness to accept social entrepreneurship 
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Respondents indicated that the concept of social entrepreneurship is unknown to the majority of society, and 
information on social entrepreneurship among business organizations in Bulgaria is insufficient and needs to 
work systematically and consistently to raise awareness and motivation for the development of social 
enterprises. The general opinion of the respondents is that social entrepreneurship should be promoted by 
European programs, strategies for regional and local development and the state policy, and to ensure national 
funding (Fig. 7). 

The question of how it is appropriate to rely on funding provided by the European funds and programs, the 
national budget and the degree of state intervention, is one of the main discussed by respondents in the 
following open questions about opinions and recommendations. This is the key moment in the development of 
social enterprises - reliance on temporary financing or separately and sequentially development towards 
sustainability. 

 

Fig. 7. Ways of encouragement of social entrepreneurship 
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Fig. 8. Barriers to growth 
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Fig. 9. Support needed by social enterprises 
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managers in different organizations; the basic idea of social entrepreneurship is unknown to the majority of 
society. 

Needs: 

• firstly to have a desire to develop social work / social entrepreneurship; a system of values, a desire 
for self-learning; responsiveness and competence in the field of social work; inner conviction and a 
willingness to develop social enterprise activities. If a law or some other order imposes it, social 
entrepreneurship can not achieve desired results; 

• social entrepreneurship requires a positive attitude towards employees, particularly those with 
problems of a personal nature; attitude and the desire to develop social entrepreneurship; it requires 
a higher development of the society to realize its social responsibility to certain people; 

• social business needs public support to be able to enter into all spheres of the economy; 

• a unified understanding of the essence of social entrepreneurship, social enterprises, social economy, 
etc. Many often different concepts are confused due to ignorance of the theoretical and legal basis, ie 
there is a need of information and training activities, also motivational and encouragement; 

• competencies for social entrepreneurship; development of social ideas; every social entrepreneur 
should have social culture too. This is the first condition for the correct direction of development of 
social enterprises; 

• investing resources for improving infrastructure will enable a considerable group of people in 
disadvantaged and disabled to be employed. These people mostly work hard and bring good profits to 
the entrepreneur; 

• government policies supporting initiatives for social entrepreneurship; to establish it as a national 
policy; it is better to turn to the "best practices" worldwide; must include the state (municipal) and 
private structures; 

• everyone should show social responsibility, therefore everyone must develop and social 
entrepreneurship; it should be the future of the entrepreneurship. 

Based on the respondents’ opinion the following recommendations to promote social entrepreneurship could 
be stated: 

Conceptual base and value system: a unified understanding is needed of the essence of social 
entrepreneurship, social enterprises, social economy, etc. Many often different concepts are confused due to 
ignorance of the theoretical and legal basis, ie there is a need of information and training activities, also 
motivational and encouragement. 

Regulatory framework and institutions: government policies supporting initiatives for social entrepreneurship 
needed; it must include the state (municipal) and private structures; 

• A change in the regulatory framework to determine the status of social enterprise and how its 
funding. If you rely on local budgets - things will not happen. Municipalities have no financial 
resources. They can cede land, premises and support social enterprises with legal and expert advice by 
its employees. 

• There is a need of a law on social entrepreneurship; it is necessary to link social entrepreneurship with 
social services in order to have maximum impact on society; the inclusion of people in social 
enterprises should be strictly specialized and aiming to maximize benefits for society - child care, for 
family, for people with health problems, ie social effect is the leading one /prevention of 
abandonment, reintegration of child, integration of people with special needs/ and the second is 
economic. Wide public scrutiny and transparency of the social enterprise. 

• Social ministry to open a department to deal only with social enterprises and supporting social 
entrepreneurship. 
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Support: 

• The development of cooperatives as a form of social enterprises can be achieved only through greater 
government support and funding. 

• To enter in a widespread manner, social entrepreneurship in Bulgaria needs to change employers' 
attitudes towards the disadvantaged and those in need of social support. 

• It must cover young people around the idea of social entrepreneurship. 

• In the idea of social entrepreneurship to involve owners of the largest industrial enterprises in the 
country. They have many great opportunities to work in this field. 

• Regarding the development of social entrepreneurship in Bulgaria state and local government can only 
facilitate the process, but the initiative must come from the private sector. 

Models: the better option is each company to develop social activities, albeit in a smaller scope, rather than 
relying on fewer but larger social enterprises. 

Training: competencies for social entrepreneurship; development of social ideas; each social entrepreneur 
should have social culture too. This is the first condition for the correct direction of development of social 
enterprises; 

• The establishment of a value system should start from an early age. Thus the desire for development 
of social entrepreneurship will be manifested as a necessity, as a mandatory element of the business 
organization. 

• In the training of social entrepreneurs in Bulgaria it is good to be also considered "the best practices" 
in this field worldwide. 

• To provide training in specific programs, events, etc., in which participants can join - receive 
information, experiences and a result in their development. 

Cooperation: The state, local governments and private producers to unite and create links among themselves 
on supporting the development of social entrepreneurship. Social entrepreneurs to unite in associations by 
exchanging experiences and ideas. 

5. Conclusion 

Social entrepreneurship is one of the most innovative ways to achieve a better quality of life, independence 
and inclusion in society of persons from vulnerable groups. It is a tool for sustainable rural development, 
especially regarding rural areas. Through social enterprises entities with nonprofit goals manage to achieve a 
particular social effect on individuals from vulnerable groups to improve their quality of life and overcoming 
social isolation. In this regard, the activities of social enterprises can be defined as critical in helping the state 
policy on social inclusion of vulnerable groups. Moreover, social enterprises have the capacity to become one 
of the most reliable partners of the central and/or local authorities to tackle the social sphere and to promote 
inclusion into society of persons of different vulnerable groups. In order to stimulate this partnership it is 
necessary on the basis of the existing legislative framework, which outlines the legal framework for the 
activities of social enterprises, to develop changes aimed at creating a more favorable economic environment 
in which to social enterprises operate. It is important to note that the opportunities for development of the 
social economy sector in Bulgaria are connected mainly with the introduction of a definition of social enterprise 
and clear legal regulation of the procedure for acquiring the status and functioning of social enterprises. The 
study provides important implications on the state of the social entrepreneurship and ways of its 
encouragement putting a special accent on the needed support and the role of training and advisory 
organizations in changing attitudes and building capacity. 
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Abstract: The changes in agriculture to EU requirements strongly influence tobacco farm in Bulgaria. With sharpness is the 
issue of providing alternate employment of the active population in the Eastern Rhodopes. Soil and climatic conditions of 
the Eastern Rhodopes (municipality of Ivaylovgrad) allow cultivated a set of fiber, protein, oil and energy crops. Objective of 
this study is to develop efficient agricultural production and create alternative agriculture through adaptive capacity and 
cultivation of perennial crops in the geographical areas of the Eastern Rhodopes Mountain - City Ivaylograd as alternative 
crops to tobacco. For the solution of assigned tasks in the study included Spanish varieties of olives, walnuts, almonds, 
characterized by its quantitative and qualitative indicators. The reasons for the need to study and adaptability of crops are 
fragmented, undersized and niskoplodorodna land and realized low yields vsledtvie irregular rotation and difficulty in 
realizing production. These reasons lead to the need to use poorer, even stony soils on steep eroded land and sowing their 
crops, providing higher efficiency and having erosion role as Agricultural Guidance and the Rhodopes to eco-production and 
the requirements of the European market. Established by medium to full degree of adaptability and rootedness of 
perennial crops. Plants overcome unfavorable weather conditions during a survey at least lesions are almonds and olives. 
Compared to the realized yield for the period of the study the best results were obtained from almonds. 

Keywords: Olives, Walnuts, Almonds, Cultivation, Adaptability, Alternative crops, Yield, Eco-Production, Eastern Rhodopes 
Mountain 

1. Introduction 

In recent years, the structure of the agricultural production of Bulgaria material changes occur. Part of orchards 
decreased due to worsening agrotechnics after the agrarian reform and due to aging. Tobacco production fell 
sharply due to imports of tobacco and change in the global market's situation. Seeking new directions for 
diversification of activities in agriculture. Includes new cultures and expand others who until recently were 
small areas. In this regard, interest is growing olives, walnuts and almonds in the geographical areas of the 
Eastern Rhodopes Mountain - Village Ivaylograd as alternative crops to tobacco. 

In the Eastern Rhodopes there are objective prerequisites for the development of olive, walnut and almond 
production since environmental factors are favorable combination with the biology of the three cultures. The 
increased interest in walnut and almond due to the great keeping quality of their fruits, ease of transportation 
and the possibility of trading in the economically most advantageous moment and that are sought after 
product on the world market. 

The nut is cultivated for fruit and wood and can take its place in forests, in mixed small-scale plantations for 
family needs, such as single-species plantations production target. 

Almond graft has undoubted advantages from an environmental point of view because it does not form shoots 
and avoids the use of chemical substances for their removal. More powerful and deeply penetrating root 
system cope better with the shortage of moisture, allowing cultivation and irrigation. The use of peach or 
Dzhanka as padding significantly modifies the requirements of almonds to soil conditions and it can successfully 
grow on poorer, even stony soils; i.e. habitats where almond varieties can be grown on their own roots. 

Olive tree as Mediterranean zone and dry tropical climate, well-adapted to extreme weather conditions, but 
requires highly intense light and oxygen-rich soil. Olive trees are resistant to drought and disease. Their root 
system is resilient and is able to recoveres tree trunk even when frozen, burned or cut down. Have a clear 
preference for calcareous soils - limestone slopes and rocks. They prefer a light soil, poorer in nutrients and 
warm weather. To withstand -16oS, disposable cold. (Tsolov, 1991) 

Listed benefits of olive, walnut and almond graft them as appropriate fruits and desolate, barren, sloping land 
in different regions of the Eastern Rhodopes. In agro-ecological aspect olive, walnut and almond have certain 
advantages compared to other fruits because well-kept gardens of these species are productive up to 60 years 
of age and are required relatively little care during their breeding (to be more later pruning, harvesting the fruit 
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is carried out relatively easy, less attacked by diseases and pests, production processes are subject to 
mechanization; olive can take places late spring frosts cause damage to some fruit species). (Zaher et al., 2011). 

The purpose of this study is to develop efficient agricultural production and create alternative agriculture 
through adaptive capacity and growing walnuts, almonds and olives in the geographical areas of the Eastern 
Rhodopes Mountain - Village Ivaylograd as alternative crops to tobacco 

2. Material and Methods 

Experimental study includes nine varieties of three species of fruit trees planted on an area of ten acres in the 
conditions of the Eastern Rhodopa region of southern Bulgaria, in the area of the municipality of Ivaylovgrad - 7 
km. northwest of the city. To solve the tasks in the study included Spanish varieties of olives, walnuts, almonds, 
characterized by its quantitative and qualitative indicators.  

Attempts are displayed on a single methodology of the Polish experience, respecting all requirements 
established in practice as ways of betting; plotting, seeding and planting and care during vegetation. Used 
varieties are set on an abandoned uncultivated area, as required by the standard scheme for cultivation, having 
met the requirement for the direction of planting from north to south. An exception is made only in hilly areas 
where it follows the slope of the hill in order to facilitate harvesting. Before planting, very deep plowing of 60-
80 sm is carried out, and there are planting holes with dimensions 60x60x60sm created. Planting scheme is as 
follows: Walnut - scheme 8 x 8 m.; 18 pieces / hectare, ie three acres - 54 number of trees; Almond - scheme 
5.5 x 5.5 m.; 36 pieces / hectare, ie three acres - 108 the number of trees and Olives - scheme 6 x 6 m.; 24 
pieces / hectare, ie four acres - 96 number of trees 

The trees are planted in May.  During the planting was tabled 6-8 ml/1 tree  Bio-stimulator of root growth 
"Tekamin Rice", i.e. 1 l in 1000 liters of water and fertilizing with "Uidstar"  applied is, with a dose of 200-400 g 
/ 100 liters of water as required after planting are plenty poured with water. Care during the reporting period 
of vegetation are to established guidelines and requirements. 

During the vegetation made morphological observations and biometric measurements described in commonly 
agreed methodology for conducting field trials. Early interception was reported at 10% and 75% mass 
interception of young trees. The indicators are presented in accordance with the methodology for the study of 
plant resources in fruit plants (Nedev et al., 1979).  

The readings were made on skeletal branches in southeast orientation in a position close to horizontal. Over 
the past four years, annual growth of followers of skeletal branches ranges between 70 and 100 cm per year, 
which determines the different location of fruit on branches inequalities in lighting conditions and different 
ages of the supporting wood on which they are developed fruit. 

Object of reporting are the Spanish walnut varieties - Chandler and Howard; varieties of almonds - Vairo, 
Belona, Constantti and olive varieties - Arroniz, Castellana, Cornicabra and Redondilla. 

Data was further analyzed using the software called STATISTICA, version 7.0 и BIOSTAT (ANOVA). 

3. Results and Discussion 

To achieve a given goal in the experimental study included three varieties of crop types walnuts, almonds and 
olives on the land of city Ivaylovgrad.  

Ivaylovgrad municipality is located in the southeast part of the Rhodopes. The climate of the region is 
transitional Mediterranean. The municipality falls entirely within the Eastern - Rhodope physical - geographical 
area with an altitude moving from 70 to 700 m. The landscape of the region has well expressed low and valley 
nature. Ivaylovgrad is located in the extreme parts of the Eastern Rhodopes in the middle reaches of the Arda 
River and its tributaries White and Mad River. 

The average annual rainfall for the period is from 725 to 925 mm/m2, and average annual temperatures are 
21-23° C. The temperature sum of the growing season is 4000 °C. Notably is warm climate and atmospheric 
largest range of variation in May, where the average daily temperature is with largest amplitude of variation of 
the average day and night temperatures ranging from 2 to 26 °C. Winds are weak, mainly southern and south. 
The summer was hot and dry, and winter - wet and mild with relatively rare snowfalls, which does not require 
spraying the trees with plant antifreeze against pollution. 
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Total productive capacity of the lands are characterized by a medium (agronomic) bonity score 57 for the 
Ivaylovgrad region, which it attributed to bonity group "Medium land". 

After the establishment of the state of the trees after transportation planted 258 trees under the standard "a 
chess". 

After verification of the physiological state of the fruit trees after planting, it is established that the 
physiological status of species of fruit trees is striking because it establishes that the young trees are in very 
poor condition. 

Plants are visibly withered, necrotic and subsequently perished as a result of lasting cold front in January-
February (up to -24 ° C). In a thorough investigation of each sapling of walnuts variety Howard revealed pests, 
in consequence of which the core of the trees was turned into dust, which led to death of 100% of the plants in 
the second year of study. (tab. 2) 

As a result of irregularities and set a high mortality rate in the trees held crop protection and a strong pruning 
to induce the development of dormant buds during the period from February to March. 

As a result of the Fallen winter frosts of minus 24.4 ° C establish and death of 90% of the trees of the variety 
Chandler walnuts and fruit harvest is compromised to varying degrees. These unusually low temperatures are 
not common in South Bulgaria and presentation of data from individual trees would give the wrong idea about 
their reproductive potential and lead to erroneous conclusions and more results characterize the cold 
resistance of varieties, which is not the subject of this study. 

Beginning of vegetation and duration of flowering characteristic biological features of fruit plants, depending 
on the genotype of the variety and climatic conditions that are grown (Germain et al., 1999). 

Table 2. Percentage of interception of plants during the period 2012-2014 

Varieties 
Percentage of interception over the years (%) 

Average for three years (%) 
2012 2013 2014 

Chandler 42,3а 36,6а perished perished 
Howard 28,2c perished  perished perished 

Vairo 73,6b 69,8b 72,8b 72,1b 
Belona 65,4b 60,4b 62,8b 62,9b 

Constantti 52,6а  42,8а 36,8а 44,1а 
Arroniz 70,6b 72,8b 68,8b 70,7b 

Castellana 71,6b 82,8b 74,8b 76,4b 
Cornicabra 54,0а  44,8а 39,6а 46,1а 
Redondilla 50,2а  41,9а 38,9а 43,6а 

Significance at P=5% 

The results presented in Table 3 show that, on average for the period of study varieties of almonds, variety 
Belona enter as early as phenophase dissolution of buds (March 30th). Other surveys olive varieties soon began 
vegetation variety Arroniz. The variety Redondilla also started development early - about three days after 
Arroniz. The table shows that the later has started dissolving buds variety Vairo and Castellana. 

Table 3. Average morphological data studied varieties 

Variety 
Growth 

vigor  
Dissolving 

apices buds  
Flowering 

Rruit bearing type (% of 
lateral bud fruitfulness) 

Period of 
maturing  

Shape  grown 

Belona moderate 30.03 20.03 intermediate (35% ) 15.09 semi-erect 

Vairo vigorous  25.04 20.04 lateral (80 % ) 28.09 erect 

Constantti weak  20.04 15.04 lateral (45 % ) 20.09 semi-erect  

Arroniz weak 10.04 19.05 intermediate (25 %) 20.11 spreading 

Castellana vigorous  25.04 26.05 intermediate (15 %) 10.12 erect 

Cornicabra moderate  17.04 22.05 lateral  (80 % ) 15.11 semi-erect  

Redondilla moderate  13.04 25.05 lateral (45 % ) 05.12 semi-erect 

Significance at P=5% 

The mass flowering is also presented in Table 3. The results obtained show that the tested varieties of almonds 
come first in phenophase flowering period from 20.03 to 20.04. In the tested varieties of olive variety Arroniz 
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blooms first (19.05), and the later mass flowering is reported in Variety Castellana and Redondilla, which bloom 
on 25 and 26 May. 

The results obtained on the maturation period (table 3) confirm research Nedev and others. (1983) on the 
ripening time of local varieties of almonds. Notes that Belona has an average early period of ripening and 
variety Vairo with medium to late late period. All other varieties are studied with a late period of ripening. The 
results show that the studied varieties of almonds ripen in the range of 15 to 28 September, and olive varieties 
from 15 November to 10 December. 

Studies on the strength of growth, the type of fruiting and the shape of the crowns of studied varieties are also 
presented in Table 3. The group of strong growing varieties belong Vairo and Castellana, which have annual 
growth successor driver and skeletal branches and branches over 31 sm. Variety Belona, Redondilla and 
Cornicabra are moderately growing, with growth successor 20-30 sm. The results obtained show that the 
varieties Arroniz and Constantti are weak-growing, with growth successor 10-20 sm. 

From the same table it is found that the varieties differ in the type of fruiting. Absent variety of typical apical 
fruiting. The results showed that with fruit-bearing intermediate varieties are Belona, Castellana and Arroniz, in 
which handedness varies from 10 to 35%. Variety Constantti and Redondilla with lateral fruiting 45% in terms 
of this indicator inferior to other test lateral varieties in very challenging experiments - Cornicabra and Vairo, 
who bear fruit 80% of lateral buds. Dec shape of the crown is only the variety Arroniz. Variety Castellana and 
Vairo have a straight shape, and a semi are Cornicabra, Redondilla, Belona and Constantti. 

The results presented in Table 4 show that the highest yield of wood in 2015 is derived from a variety Vairo - 
20,9 kg. The yield of Belona is very close and shown lower than that of Vairo. After their ranks variety olives 
Arroniz yield of 17,7 kg. Reported average yield of Constantti has proved more than all varieties mentioned 
earlier on the housing and 9,1 kg. The lowest yield reported by Redondilla - only 3,9 kg of wood. In 2016, the 
variety Vairo continues to be the high yield (29,7 kg). It is followed by the variety Belona and olives Castellana, 
Arroniz and Cornicabra. 

Table 4. Yield from a tree on year and  average for the period 

Variety 
 

Yield from a tree (кg) 
Average  yield from tree for the 

period 2015-2016 г. (кg) 
2015  

4th growing season  
2016  

5th growing season  

Belona 17,9 b 23,0 b 20,4 a 
Vairo 20,9 a 29,7 a 25,3 a 

Constantti 9,1 d 15,8 c 12,4 bc 
Arroniz 17,7 b 20,7 b 19,2 ab 

Castellana 12,0c 22,0 b 17,0 a 
Cornicabra 16,9 b 20,2 b 18,5 ab 
Redondilla 3,9 e 7,5 d 5,7 c 

                Significance at P=5% 

The highest average yields per tree for the period 2015 -2016, were obtained from varieties Vairo, Belona and 
olive Arroniz, the difference between them is unproven. Second extraction after them are the varieties of olives 
Cornicabra and Castellana. Of them received average for the period 18,5 kg and 17,0 kg fruit. The lowest yield 
was obtained by Constantti (12,4 kg) and olives Redondilla (5,7 kg). The average yield per hectare for the period 
2015 -2016 was presented in Figure 1. From exploring almonds variety Belona realized yield of 734,4 kg / da, 
from Vairo - 910,8 kg / da and Constantti - 446,4 kg / da, as the three varieties is detected statistically proven 
difference. In Variety olives highest yield is realized by variety Arroniz (460,8 kg / da), followed by Cornicabra 
(444.0 kg / da) and Castellana (408,0 kg / da), as they not observed statistically proven difference . 

The first crop of almond and olive trees were reported in 2015, ie the fourth year after planting. The results 
obtained show that this year, between the two types of plants, there is no evidence of a difference in respect 
of the indicator yield of wood. Almond received an average of 47,9 kg fruit against 50,5 kg of olives. Next year 
again no detectable difference between the two options. The yield of the tree in 2016 in almonds is 68,5 kg, 
and in olives -70,4 kg. These results have an impact in calculating the average yield per tree for the reporting 
period (2015 -2016 years) and found that between plants no statistically proven differences. 
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Figure 1. Average yield in kg / da 
 

Not so are unidirectional data between the two types of fruit plants when calculating the average yield per 
hectare and the cumulative yield for the period. Almond has received an average yield per hectare against 
697,2 kg 362,4 kg of olives, the difference between the two options is proven. The results are due to the 
difference in the number of trees per hectare in both types of plants - 36 pieces / da with almonds and 24 
pieces / da in olives. 

Figure 2 shows the cumulative yield of olives and almonds for the period 2015-2016 year. Were received 
2091,6 kg fruits almonds, divided by varieties as follows 35% Belona, 44% Vairo and 21% Constantti. In olives 
received 1449,6 kg fruits, distributed over a 32% Arroniz, 28% Castellana, 31% Cornicabra and 9% Redondilla. 
(Figure 3). 

 

Figure 2. Average and total yield olives and almonds 
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Figure 3. Average percentage distribution of the olive and almond production variety 

4. Conclusions 

Based on the study are drawn conclusions on the value of the varieties and their adaptability within the 
Rhodopes in Bulgaria: 

1) In one month period from planting fruit trees interception is medium to full rooting; 

2) Plants overcome unfavorable weather conditions with the least from damage to the reported period, 
almonds and olives, walnuts for the reporting period are 100% perished; 

3) Variety olives Castellana, Arroniz and almonds variety Vairo have better winter cold tolerance of the 
reproductive organs of almond variety Constantti and olive variety Redondilla; 

4) Variety Vairo, Belona, Arroniz, Castellana and Cornicabra are appropriate for the region of Eastern 
Rhodopes Mountain and varieties Constantti and Redondilla not recommended for cultivation in the 
study area; 

5) During the study period the best growth and high yields is found in almonds, olives and yields are 
average to poor grade. 
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Abstract: The vocational profile and requirements for pedagogues and staffs employed in kindergartens, children crèches 
and schools in many European countries have changed radically in the last years. In nearly all European countries the 
number of hours a child stays in kindergarten is increasing. Pedagogues and kindergarten staff have to take over 
responsibility for a lot of new tasks and operational processes. The food and the full board service are becoming an 
important topic. Parallel to this the food issue is a good subject to strengthen the communication with parents and 
especially to force the integration of refugee families in the kindergarten society. The paper aimed to present the research 
on the newly started project on sustainable food in kindergartens: educational resources for pedagogues, caterers and 
kitchen staff. The project focuses on three different methodological approaches to create the planned outputs: the 
development of pedagogical concepts, the creation of a comprehensive e-learning course and the installation and 
implementation of an interactive online portal. Survey on kindergartens’ structure, food supply and current trends in the 
partner countries allowed highlighting different experiences and good practices. In conclusion some guidelines and 
recommendations are given.  

Keywords: Sustainable food, Kindergartens, Educational resources, Good practices 

1. Introduction 

Nutrition is a key factor that determines the health, growth and development of children. In early childhood 
the taste perceptions and pleasure of food can be shaped. Establishing a healthy dietary pattern in an early 
stage of life is a good basis for its maintenance in later life and can reduce the risk of a number of diseases that 
are related to poor diet. Generally the healthy nutrition of children is a responsibility of parents and the whole 
society.  

At the same time, health education is a purposeful process of acquiring health knowledge and the formation of 

health convictions, attitude, values, health motivation, habits and health behavior1. 

Healthy eating patterns in childhood directly depend on environmental education in preschool, which is an 
important condition for the formation of ecological culture and an attitude towards nature and social 

environment2. 

In nearly all European countries the number of hours a child stays in kindergarten is increasing. For example in 
Germany in 2015 already 48,9 % of the young children (age 1-6 years) visited all day care facilities; up to 2 

million children got meals in kindergartens3. Pedagogues and kindergarten staff have to take over responsibility 
for a lot of new tasks and operational processes. One important topic is the care for food and full board service 
with 2-3 meals a day (breakfast, lunch and afternoon snack). That means to meet nutrition requirements of 
very different habits and needs, shaped by a high diversity of children with different cultural backgrounds and 
it requires knowledge and experiences in cooperating with cooks, kitchen staff and caterers. 

2. Material and Methods 

The paper presents the results for output 1: “Guidelines and didactic concept for the training course 
“Sustainable food in kindergartens” which is newly launched project on sustainable food in kindergartens: 

 
1 Torniyova, B., Shopov, D. 2008. The formation of health habits and abilities in the context of the family relations, 

Mnagement and education, Vol. IV (3), pp. 131-136 
2

 Georgieva, R. 2014. Methodology for environmental education of preschool children in a kindergarten. scientific papers of 
University of Ruse, Vol. 53 (6.2), pp. 49-53.   

3
 Tecklenburg E, Arens-Azevêdo U, Pfannes U (2016) Catering in nurseries (VeKiTa): nutritional situation, wareness and 

implementation of the specific German Nutrition Society‘s Quality Standard. Ernahrungs Umschau 63(2): 48–55 
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educational resources for pedagogues, caterers and kitchen staff. The project focuses on three different 
methodological approaches to create the planned outputs: the development of pedagogical concepts, the 
creation of a comprehensive e-learning course and the installation and implementation of an interactive online 
portal. The primary study includes gathering statistical data, analysis of available legislation, current practices 
and trends on nutrition in kindergartens of partner countries. The main research methods are classical 
empirical approach, statistical methods, descriptive and comparative analysis.  

3. Results and Discussion 

The paper presented the main results of a study, made in Bulgaria, on the number and type of childcare 
institutions, related legislation, nutrition diet tied to recommendations and national regulations. Good 
practices from Austria and the UK are pointed out as countries where national and regional policies are aimed 
at implementing a healthier diet for children and change towards a sustainable food culture of society. 

Ministry of Education and Science in Bulgaria maintains a public Register of schools, kindergartens and 
servicing units and it contains information about all schools, kindergartens and servicing units in the Republic of 
Bulgaria. Search can be made by region, municipality, town, type of institution, type of funding, type of the 
class / group, intensively studied a foreign language. Statistics on pre-primary education provides data on 
activity of the kindergartens and pre-school grades in schools. Main statistical units are children, teachers, 
educators and other category personnel. Structuring of data for Bulgaria will allow analyzing the current 
situation regarding the pre-school sector (Table 1). The development of pedagogical concept on sustainable 
food in kindergartens requires a good knowledge of existing practices as well as public attitudes on the subject. 

Table 1. General data regarding childcare facilities in Bulgaria 

 Number/Statistics 

Situation, people-teacher-
ratio (how big is the 

groups), times of 
attendance 

Law regulations regarding attendance 

“Milk” 
kitchens/ 
Children’s 
kitchens 

N/A N/A 

- Food Act 
- Ordinance № 26/2008 on the 
structure and activity of crèches and 
children’s kitchens and health 
requirements to them, Ministry of 
Health 
- Ordinance 23/2005 Dietary 
Reference Intakes for Bulgarians, 
Ministry of Health 
- Ordinance 2/2013 for healthy 
nutrition of children aged from 0 to 3 
years in child care centers and 
children's kitchens, Ministry of Health 

Crèches  
0,3-3 

Total: 812 crèches4 

 
Places as of 
31.12.2015: 

Total: 32 040 
Of which in 

detached crèches: 
13 511 

 
Total number of 

children in crèches in  
2015: 32 1245 

For each crèche’s group at 
least two nurses and two 
babysitters are appointed 
and servicing of children is 
carried out by at least one 
nurse and one babysitter 

per half day shift. The 
crèche’s staff also includes 

people who take care of the 
technical and material 

maintenance of the crèche. 

-Ordinance № 26/2008 on the 
structure and activity of nurseries and 
nursery kitchens and health 
requirements to them, Ministry of 
Health 
Ordinance 2/2013 for healthy 
nutrition of children aged from 0 to 3 
years in child care centers and 
children's kitchens, Ministry of Health 
Ordinance № 26/2008 on the 
structure and activity of crèches and 
children kitchens and health 

 
4 Geographical representation of data on Creches and places in creches as of 31.12.2015 by statistical regions and districts, 

made by the National Statistical Institute (NSI) 

5 Children in creches by age and statistical regions in 2015, incl. children in combined children’s establishments, NSI. 
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Kindergartens  
3-6/7 

Total: 1906 
kindergartens6  

 
Total number of 

children in 
kindergartens 

2015/2016: 232 0257 

Total number of 
pedagogical staff in 
kindergartens for 

2015/2016: 20 420, incl. 
directors without teaching 

activities, music instructors, 
methodologists and 

educators 8 

 
Usually there are 2 

pedagogues/ teachers and 
2 servicing personnel per 
one kindergarten’s group 
and they work in shifts. 

Pre-school and School Education Act 
Ordinance 6/2011 on the healthy 
nutrition of children aged 3 to 7 years 
in childcare; 
Ordinance № 5/2016 on pre-school 
education 
Ordinance № 9/2016 on the 
institutions in the system of pre-
school and school education 

 
Children's kitchens, also called “milk” kitchens in Bulgaria, are separate organizational structures in which 
medical and other experts prepare, store and provide food for children from the age of 10 months to three 
years old. Food must meet quality in composition and technological treatment of age characteristics of the 
child’s group. 

According to the number of prepared portions, the kitchens are divided to the following categories: 

• Baby food complexes with capacity of up to 2,400 portions a day, which is made rationally and dietary 
food for children from ten months to three years old and meals for children in crèches and crèche’s 
groups, part of the kindergarten; 

• Children's kitchens with a capacity of up to 900 portions; 

• Children's kitchens part of crèche or kindergarten with a capacity of up to 300 portions daily. 

In the children's kitchens food is prepared for the unorganized and organized contingent of children. 
"Unorganized contingent" are children from 10 months to three years old who are grown at home and the food 
are prepared according to daily request made by their parents. "Organized contingent" are children from 10 
months to three years old age who are raised at crèches and crèche groups, part of the kindergarten. 

Children's kitchens, which are part of kindergarten, are run by the director of the kindergarten, who takes 
control for the overall activity of the kitchen, including compliance with the norms for healthy nutrition in food 
preparation. 

Food in the children’s kitchens meets the requirements of quality and safety under the Food Act and all the 
regulations for its implementation, Bulgarian State Standard (BDS) and Codex Alimentarius. Food is 
accompanied by the necessary documents proving its safety according the legislation. 

Food prepared in the kitchens is in conformity with the requirements of Dietary Reference Intakes for 
Bulgarians (2005).  

Children’s kitchens and distribution points of food must be registered under the Food Act. Ordinance 26/2008 
regulates in detail health requirements for children's kitchens.  

Crèches are separate organizational structures in which medical and other specialists carry out breeding, 
upbringing and education of children from three months to three years. They are established to assist family in 
raising children under three years of age and to ensure their normal physical and mental development (under 
Art. 118 of the Health Act). Children kitchens are separate organizational structures where medical and other 
specialists prepare store and provide food for babies less than three years old. 

Crèches are permanent and seasonal. Permanent crèches are those in which children are grown without 
interruption throughout the year. They are daily, weekly and mixed. In the all-day crèches children are enrolled 

 
6 Register of schools, kindergartens and servicing units 

7 Children enrolled in kindergartens by sex and age, NSI 

8 Pedagogical staff in kindergartens by age, incl. directors without teaching activities, music instructors, methodologists and 
educators, NSI 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/ZAKON_za_preducilisnoto_i_ucilisnoto_obrazovanie_EN.pdf
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from the age of three months to three years old. Crèches are open every day except Saturdays, Sundays and 
official holidays. 

In the weekly crèches children are enrolled from the age of ten months to three years old. Children in the 
weekly nurseries are accepted in Monday and return to parents on Friday. Children can be taken from their 
parents also in the other days of the week and food for an afternoon snack and dinner is given to parents. 

Seasonal crèches reveal if necessary for a period of 4 to 6 months. They raise children form the age of ten 
months to three years old. Seasonal crèches are only on daily basis.  

Management and administration in the crèches are performed by a director. Director of the crèches can be a 
person with higher education in "Medicine" or a person with higher education in the specialty "Nurse" or 
"Midwifery", "Bachelor" degree and with work experience not less than one year. In the crèche necessarily 
work the following specialists: nurse or midwife; teacher (pedagogue) and babysitter. Nurse or midwife is a 
person with higher education respectively in "Nurse" or "Midwifery" in Bachelor degree. Teacher (pedagogue) 
at a crèche is a person with higher education in "Preschool Education", Bachelor degree. Nanny in the crèche 
can be a person with secondary education. In the nursery up to 60 children at least one teacher must be 
appointed and for every subsequent 20 children another educator is hired. For each crèche at least two nurses 
and two babysitters are appointed and servicing of children is carried out by at least one nurse and one 
babysitter per half day shift. The crèche’s staff also includes people who take care of the technical and material 
maintenance of the nursery. The number of children in a crèche’s group is: breastfeeding group - 6 to 8 
children; mixed daily group - 8 to 16 children; mixed weekly group - 8 to 12 children; group with children with 
disabilities or chronic illnesses - from 6 to 8 children. 

Regarding kindergartens each municipality develops and executes the following regulations:  

Ordinance on the organization and operation of crèches in the municipality of ….; and Ordinance for 
enrollment, withdrawn and transfer into municipal kindergartens in the municipality of ...;  

The number of children in a kindergarten’s group9: 

• Kindergartens 

• Full-day, half-day and seasonal kindergartens: min 12 – max 22 

• Crèche groups which are part of the kindergartens: min 8 – max 18 

• Weekly kindergartens and kindergarten groups part of kindergartens: min 12 – max 18 

• Specialized Kindergartens: 

• for children with special educational needs: min 8 - max 11 

• for children with language-speech disorders: 

• stutteringly: min 8 – max 10 

• alalia, rinolalia, dysarthria: min 6 – max 8 

• children with multiple disabilities: min 3 – max 5 

• Kindergartens for children with chronic diseases: 

• remedial kindergartens: min 12 – max 16 

• Generally crèches and kindergartens offer 4 meals per day. 

• Breakfast is served between 8:30 a.m. – 9:00 a.m. and it includes hot sandwich, noodles, pancake, etc. 
+ fruit or drink / milk, tea or yogurt/ 

• Morning fruit – between breakfast and lunch and it is usually seasonal.  

• Lunch contains three course menu: soup, main dish+ side dish/salad and dessert.   

 
9

 Ordinance № 7/29.12.2000 on the number of pupils and children in school and kindergarten groups and classes and 
auxiliary units, Ministry of Education and Science 
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• Afternoon snack is served between 15:30 – 16:00 and it includes hot sandwich, rice pudding, pumpkin 
pie, yogurt, cookies with oatmeal, etc. + fruit or drink / milk, tea or yogurt/ 

Most crèches and kindergartens are equipped with kitchens where food is prepared daily according to weekly 
menu prepared beforehand. The menu is put on information board/ official webpage of the kindergarten. In 
some cases when the kindergarten doesn’t have a kitchen or it is unprofitable for maintaining kitchen unit for 
small-sized groups food can be supplied by other kindergartens or private caterers. 

In recent year in Bulgaria many efforts are directed towards providing more healthy food in kindergartens. 
Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Education, regional health inspectorates 
and a number of state institutions publish many analyzes on healthy nutrition and requirements for proving 
food in crèches, kindergartens and schools. 

Dietary guidelines, prepared by the National Center of Public Health and Analyses (NCPHA) and Ministry of 
Health, present 12 national dietary guidelines for children from 3-6 years: 

1) Provide kids nourishing and varied food. 

2) Include cereals and / or potatoes in the diet of children several times a day. 

3) Daily give children a variety of fruits and vegetables, preferably raw. 

4) Include daily milk and dairy products with reduced fat and salt. 

5) Choose lean meats, often replacing meat and meat products with fish or legumes. 

6) Limit total fat intake of children, especially of animal. When cooking replace animal fats with 
vegetable oils. 

7) Limit intake of sugar and confectionery products from children, avoid offering them non-alcoholic 
beverages containing sugar. 

8) Restrict the use of salt in the preparation of meals; reduce the consumption of salty foods by the 
children. 

9) Provide children sufficient intake of water and fluids. 

10) Prepare and store food in a manner ensuring its safety. 

11) Include children in food preparation. 

12) Provide physical activity of children every day. 

Lately the topic of healthy eating habits of children in early childhood is getting popularity in Bulgaria. Many 
attempts have been made by the State to support healthy eating in kindergartens. 2011 has been issued an 
ordinance on healthy eating for children from 3 to 7 years old. Since 2015 there are new rules for nutrition in 
kindergartens.  

Among the good practices are: 

• The Educational campaign "Be healthy" which teaches children how to choose themselves a balanced 
menu;  

• The program “Eco schools” which is an international program started in 1994 in response to the 
challenge of uniting the efforts of young people to solve environmental problems and sustainable 
development;  

• Project: “The delicious gardens of Learning – Nature’s lessons for everybody” – 20 demonstration 
"tasty and educational bio-gardens" in the courts of municipal kindergartens in Sofia, Burgas, Vidin, 
Varna, Plovdiv, Sliven and Balchik were built, where more than 10 000 children aged 3-7 years and 
their parents and representatives of local communities received invaluable lessons in sustainable 
living, applied ecology and social skills.  

Still the achieved results at the national level are unsatisfactory and they cannot directly influence the healthy 
eating patterns in childhood. 
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4. Good Examples Regarding National or Local Recommendations Affected Sustainability and 
Food Culture 

Some good examples are presented as a result of separate studies made in the partner countries. The overall 
study will be published as general teaching guidelines and will serve to better implementation of project 
deliverables according to national specifics and current legislation. 

In Austria the Austrian National Nutrition Action Plan, shortly NAP.e, combines Austria's nutrition policies and 
strategies. The primary goals of the NAP.e are a reduction of over-, under- and malnutrition as well as the 
reduction of the rising overweight and obesity rates by 2020. The healthier choice should become the easier 
one due to an arranged implementation which serves similarly the behavioral and situational prevention level. 
A main focus is the (pre)school catering, due to the fact that especially children from socially disadvantaged 
families will benefit from an improvement. 

The focus of all the local recommendations is to provide healthy, hygienic food for the children. Sustainability 
criteria are mentioned as: 

• organic (a certain percentage of the share of food – in some Austrian cities organic is a must-criteria in 
public kindergartens e.g. in Vienna is 50% organic, in Salzburg 100%, in Linz 30% etc.) 

• regional procurement (soft criteria, e.g. 3 product groups should be from local suppliers) 

• saisonal menu planning 

• preference of fresh ingredients (e.g. convenience only 2 times a week) 

• sustainable fish (e.g. local fish or with msc-/asc-seal)10. 

In the UK nutrient-based guidelines provide a framework around which caterers can design a range of menus 
to meet a variety of needs – including variations in appetite, cultural or religious choices, requirements to avoid 

certain food products (e.g. meat or fish), local customs and traditions and the cost of food11.  

Whilst much of the voluntary guidelines refer to the nutritional element of early years meals, there is mention 
of sustainability in the Eat Better Start Better booklet. The guidelines recognize that food production, 
processing, transport, cooking and waste all have impacts upon the environment. The guide suggests a number 
of actions that setting can take in order for them to minimize their own impacts upon the environment. These 
can include reducing food waste, not buying those fish which are identified as ‘fish to avoid’ by the Marine 
conservation society, not buying cooking oils made from palm oil, cutting down on products with excessive 

packaging and recycling whenever possible.12 

The Soil Association’s food for Life early years award, also provides a framework for caterers to improve food 
standards in early years setting. Much of the awards work focuses food provenance, welfare and sustainability. 
Those settings which are enrolled in the voluntary scheme and are working towards a Food for Life early years 
bronze award are required to ensure that:  

• meat is farm assured from farms which satisfy UK welfare standards. 

• fish which are identified as ‘fish to avoid’ by the Marine conservation society are not on the menu. 

• eggs are from free-range hens. 

• no genetically modified ingredients are used in cooking. 

• menus include seasonal produce.13 

 

 
10 Gutessen consulting, Austria, 2016, Guidelines and didactic concept on “Sustainable food in kindergartens” (O1), SusFood 

project 
11 Crawley, H. Nutritional Guidelines for Food Served in Public Institutions, Report prepared for The Food Standards Agency 

by The Caroline Walker Trust 
12 Children’s Food Trust. School Food Trust. 2012. Retrived from http://www.childrensfoodtrust.org.uk/ 
13 Soil Association, UK, 2016, Guidelines and didactic concept on “Sustainable food in kindergartens” (O1).\, SusFood project 
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5. Conclusions 

The development of healthy eating habits is not only related to the food served in the kindergarten but it can 
be supported by innovative ways of nutrition education in kindergartens. Therefore pedagogues and 
kindergarten staffs need particularly social skills and appropriate nutrition expertise to help children to develop 
a positive attitude towards healthy meals and sustainable food. 

Promoting sustainable food in kindergartens also meets a social dimension. The kindergarten staffs directly 
contacts young families and the nutritional education through the children reaches their homes and families as 
well. Innovative forms of communication with the parents are required, because only united efforts of parents 
and kindergarten staff can make a difference. A further innovative element of the project is the connection 
between sustainable food in kindergarten and outdoor learning that will be a subject to in-depth case study 
during the development of individual modules of the e-course “SusFood”.   
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Abstract:  The management of human resources is one of the most important activities for the modern organization. The 
availability of human resources is an essential prerequisite by which organizations can develop. The object of the 
management of human resources in an organization are the people. They perform the set tasks and pursue the common 
goals of the organization. The people themselves are very important for the success and development of the organization. 
These are different people with different abilities, skills, interest, character, temperament, emotional events, needs, 
attitudes, values, culture, marital status, personal problems and destinies, collected in one place, United by the idea to 
achieve common goals and good results and thus to contribute to the development of the organization. 

Keywords: Human resources, Investment, Organizations 

1. Introduction 

Management of human resources is one of the most important activities for firms to create value and sustain 

competitiveadvantage in the increasingly complex and rapidly changing environment.. The object of human 

resources management in an organization is people. They perform their tasks and pursue common goals of the 

organization. The people are very important to the success and development of. Firms with greater 
innovativeness will be more successful in responding to changing environments and in developing new 
capabilities that allow them to achieve better performance  Innovation initiatives tend to depend heavily on 
employees' knowledge, expertise, and commitment as key inputs in the value creation process The knowledge-
based view depicts firms as repositories of knowledge and competencies . 

According to this view, prior studies recognize the knowledge and competencies of human resource as valuable 
assets for firms because of their characteristics of firm-specific,socially complex, and path-dependent  Human 
resource practices (HR practices) are the primary means by which firms can influence and shape the skills, 
attitudes, and behavior of individuals to do their work and thus achieve organizational goals . 

Accordingly, the present study attempts to address the link of HR practices and firm's innovation performance 
from the knowledge-based perspective. For innovation to take place, firms may leverage human capital to 
develop organizational expertise for creating new products and services. However, expertise is much more 
complex and is primarily the results of deliberate practices on representative tasks in the domain.  

Staff training is a systematic process of increasing knowledge, skills and attitudes of employees in order to 

usavarshenstvatyahnoto labor representation in positions structural level and organization. Itself the 

"improvement" is very responsible and aesthetic content. Its purpose is to provide the conditions necessary 
organization to enable people to develop and increase their, and organization effectiveness.From a 

management perspective, training is one means of formation and development of human resources. It not only 

pursue new knowledge and skills. It formed new attitudes among staff as motivating to satisfy higher needs 
and career development, assist in the preparation of necessary spare personnel for managerial work and 
increasing the volume and quality level of human resources in the organization without the need to hire new 
staff and incurring additional costs. These deliberate practices entail individuals wanting to perform the tasks 
and making efforts to improve performance. 

Firms can identify and exert a set of strategic HR practices to elicit the willingness and motivation of employees 
to engage in performing these delicate practices to develop organizational expertise for business objectives 
such as innovation performance. 
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2. Research Methodology 

The present study employs a questionnaire survey approach to collect data for testing the validity of the model 
and research hypotheses. Variables in the questionnaire include background information, strategic human 
resource practices, knowledge management capacity, and innovation performance. All independent and 
dependent variables require seven-point Likertstyle responses ranging from “strongly disagree” to “strongly 
agree”. As a result, much experimentation is occurring in integrating employee measures into the balanced 
scorecard. Generally, this experimentation can be categorized into three efforts which measure: productivity, 
people, and process.  

3. Results and Discussion 

3.1. Training of Personnel  

In the race for optimizing costs companies globally reviewed all of its long-term investments to gain 
competitive advantage. They are increasingly turning their attention to their employees and how that can 
increase their productivity. Managers are aware of the role of education and looking for ways to properly 
manage this resource in the long-term economic outlook. What are the factors that influence investment in 
staff training globally? Studies show that in the first place stands the need to develop leadership skills. It is also 
important pressure on companies to optimize their costs and increase productivity of the workforce. Third is 
the desire of managers to know what impact and what are the benefits of training. With investments in staff 
qualification is linked another important issue - to attract and retain key employees. 

Accordingly, strategic HR practices can be conducive to innovative activities because strategic HR practices may 
allow firms to discover and utilize knowledge and expertise in the organization However, knowledge is within 
the human capital and firms cannot easily transfer the knowledge among individuals inside the firm.  Although 
a firm has access to the knowledge, skills and expertise of employees, it may need to possess good capacities 
inmanaging knowledge management tools in place to ensure effective utilization of the human capital in the 
development of organizational expertise for innovation.       

Three approaches to talent management first is the old approach of "selected young talents" - companies 
recruit highly qualified staff, usually directly from the university, and then train them very active for a certain 
period. These people go through different departments and perform specific tasks. The advantage of this 
approach is that it produces people with really high qualifications. But experience in large companies has 
proven that 60% of people started to work there after completing a master's program, leaving a year later and 
the investment in them returns. To protect themselves, some companies prefer other companies to do initial 
training and recruit only people with qualifications and at least two or three years of professional 
experience. Thus they acquire people with experience and expertise. In this approach, the emphasis is on 

attracting talent and then retaining them by providing appropriate conditions. 1 

The second more successful approach is associated with the best performers, with talented and ambitious 

employees. When they take people who work in the company of three or four years and have already 

qualified. These people are usually aged between 28 and 35 years. For them makes a special program that 

includes passing through different departments.  

The third approach is focused on the needs of businesses and people within the organization rather than on 

attracting outside and measures for their arrest. The approach involves the firm to look at ourselves to see 
what we have, what talent there is in it and what are its needs. It should analyze this information about  what 
to do,  not only to highly qualified and managerial personnel. 

 

 

 
1 Стоянова, Н . 2015 /Влияние на  социалната политиката на ЕС за    планиране на персонала в  предприятията// 

Международна Научна Конференция „Икономиката в променящия се свят национални, регионални и глобални 
измерения” Икономически Университет Варна 15.05.2015.Варна 
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3.2. Research Background and  Human Resource Practices 

Owing to the increasing importance of HR practices to the competitive advantages of firms in the rapidly 
changing knowledge- based economy, some scholars have paid attentions to examine the determinants on the 
adoption of HR practices  and their effects on organizational outcomes, such as productivity and efficiency  
explore the relationships between organizational and environmental factors and the use of “innovative human 
resource practices”. The items in “innovative human resource practices” include training, recruitment, 
selection, and employee involvement. The results demonstrate that external variables of labor availability and 
public scrutiny exhibit the linear relationships while favorability has a non-linear relationship with the use of HR 
practices. In terms of organizational factors, agency size exhibits a stronger linear effect than formalization and 

centralization on the use of HR practices.2 

In investigating the impacts of “innovative human resource practices” on manufacturing performance, uses 
four measures including hiring, compensation, status barriers, and training to represent innovative human 
resource practices. He indicates that integration of bundles of HR practices is positively associated with the 
improvements in productivity. Similarly, examine the productivity effects of “innovative work practices”. They 
use different measures of the innovative work practices, which include incentive pays, recruitment and 
selection, teamwork, flexible job assignments, employment security, communication, and training, and suggest 
that these innovative work practices achieve higher levels of productivity than traditional approach such as 
narrow job definitions, strict work rules, and hourly pay with close supervision. In addition, by using four 
dimensions of human resource practices,M including staffing, training, performance appraisal, and 
compensation, indicate that an HR practices system is directly related to multiple dimensions of operational 
performance. Also, subsequent analysis reveals that manufacturing strategies moderate this main effect. 

In terms of financial performance,  drawing on three dominant modes of theorizing, identify seven key 
“strategic human resource practices”, including career ladders, training, results-oriented appraisal, 
compensation, employment security, employee voice, and broadly defined jobs, and use them to develop 
theoretical arguments consistent with each of the three perspectives. The results demonstrate that each 
perspective can be used to structure theoretical arguments that explain significant levels of variation in 
financial performance examine the impacts of the characteristics of “information age organization” and 
indicate that the relationship between these characteristics, including decentralization and incentives, 
information practices, and internal focus and inter-organizational networks, and business performance is 
stronger in industry segments that are more dynamic. In addition,  explore the black box between “strategic 
human resource practices”, which include training, performance assessment, rewards, and firm performance 
from a field study with 73 hightech firms. The results show that top managers' social networks mediate the 
relationship. In investigating the effects of “new human resource management practices” on innovation 
performance of firms in different sectors,  categorize nine HRM variables, including interdisciplinary 
workgroups, quality circles, collection systems of employee proposals, planned job rotation, delegation of 
responsibility, integration of functions, performance-related pay, firm internal training, and firm external 

training, into two HRM systems. 3 

3.3. Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance 

The knowledge-based view concerns knowledge as a valuable resource of the firm. The knowledge embedded 
in human capital enables firms to enhance distinctive competencies and discover innovation opportunities . 
When firms develop new products and improve management processes, they require the motivation and 
ability of human capital to produce creative ideas, develop innovative approaches, and exert new 
opportunities. Human resource management function can influence and modify the attitudes, capacities, and 
behaviors of employees to achieve organizational goals  and it plays a crucial role in nurturing the necessary 
conditions for catalyzing and channeling individuals towards the development of innovation. Firms can use 
some strategic HR practices, such as staffing, training, participation, performance appraisal, and compensation, 

 
2 Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1993). The balanced scorecard—Measures that drive performance. Harvard Business Review, 

January–February, 71–79. 

 
3 Ulrich, D. (1986). OASIS: An empirical study of strategy, organization, and HRM. Paper presented at the Academy of 

Management. 
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asmeans to motivate employees' commitment and get them involved in creative thinking and innovation . 
Thus, this study argues that strategic HR practices would play a critical role in affecting innovation 
performance. When firms develop innovation activities, they encounter relatively greater uncertainty and 
variability in the innovation process  and they need creative employees who are flexible, risk taking, and 
tolerant of uncertainty and ambiguity . Therefore, firms must place more emphasis on these characteristics in 
the staffing actions. When firms use creative capabilities and innovative characteristics as hiring and selection 
criteria, their employees are likely to spawn diversity of ideas and commit to more innovation behaviors  

Through effective staffing, employees become important sources of new ideas in the firm's innovative process. 
With regard to training, it would facilitate employees' exposure to variety of knowledge and openness to 
innovative ideas . Firms may provide employees broad and various training programs to develop new 
knowledge, skills, and innovative capability necessary for performing theirwork . Through training, firms can 
develop the organizational expertise in terms of demand and content for the innovation . Investments in 
training can develop employee expertise at all levels of the organizationwhich is likely 

to provide a potentially inexhaustible source of ideas for further innovation. In addition, innovation requires 
employees a high level of involvement and participation.  

Firms may elicit employees' involvement and participation by granting them to solve problems and to 
participate in decision making that affects their work . A high level of participation would create the conditions 
to encourage employees to bring new ideas and exchange knowledge in the ongoing innovation process and, in 
turn, enhance innovative outcomes. Because the innovation process is often lengthy, uncertain, and 
multidisciplinary, firms should signal the importance and value of innovation as a corporate priority, and 
provide formal appraisal mechanisms to measure innovation behaviors and outputs . Positive pressure from a 
performance appraisal creates challenges and feelings of achievements and serves as a critical motivator for 
employees . Performance appraisal can enhance employees' motivation to engage in innovative activities, and 
make firms achieve favorable innovation results . 

 Moreover, recognizing individual and team accomplishments with compensation also encourages innovation. 
Both extrinsic and intrinsic rewards are essential to motivate employees to take the challenging work, and 
provide them incentives to generate more new ideas and develop successful new products . The preceding 
arguments suggest that firms can use strategic HR practices to influence the behavior and expectation of 
employees, and add greater value in developing innovation. Through effective strategic HR practices in terms 
of staffing, training, participation, performance appraisal, and compensation, firms would enhance their 
capability in introducing new products, services, and management system, and then achieve better innovation 

outcomes.4 

3.3.1. Productivity 

Productivity measures generally take the form of output divided by input. Output may be any of a number of 
indicators of what a business is trying to produce, such as revenue, profit, units produced. Common input 
measures are time, labor, or other resources used in producing goods or services. Productivity measures, as 
part of the balanced scorecard, generally rely on some indicators of output per employee. Employees may be 
measured by head count, labor hours, or compensation.  This measure would vary by industry, of course, with 

some industries much more labor intensive than others.5 

In addition to broad productivity measures, specific industry productivity measures may be used as part of the 
balanced scorecard. For example, financial services productivity may be measured by transactions per 
employee; automotive or manufacturing productivity may be measured in cars or other output per employee; 
retail productivity is often calculated by revenue per employee, and store or firm comparisons may be made. 

The advantages of productivity indices as measures of employees on the balanced scorecard are that the 
measures are relatively simple, understandable, and comparable across firms within an industry. The weakness 
is that productivity measures may not be true indicators of employee competence. Productivity numbers may 

 
4 Ulrich, D., Geller, A., & DeSouza, G. (1984). A strategy, structure, human resource data base: OASIS. Human Resource 

Management, 23 77–90. 
5 Ulrich, D., Brockbank, W., Yeung, A., & Lake, D. (1993). Human resources as a competitive advantage: An empirical 

assessment of HR competencies and practices in global firms. Unpublished manuscript 
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also mask factors other than employees. For example, automobile factories with high technology investments 
may have 

higher output per employee scores but not have more capable or committed employees. Finally, productivity 
measures do not translate easily into management actions; they are ends, not means. 

3.3.2. People 

Measuring people as part of the balanced scorecard may be done by assessing what people do, how they feel, 
and what they know. These measures relate the response of employees within an organization to the policies 

and practices of the organization.6 

 Behavior reflects attitude. How employees behave has been tracked in a number of different ways, the most 
commonof which are turnover, absenteeism, and time analysis. Turnover, or retention, may be used to indicate 
employee commitment. Conceptually,when employees are dissatisfied with abusiness, they may show their 
dissatisfactionby leaving voluntarily. More subtle insights onturnover focus on retention of the right talent,on 
managing the replacement process so thatcritical jobs are filled quickly, on identifyingthe causes of turnover 
through exit interviews,and on tracking the impact of turnover on continuityof firm goals.  Absenteeism and 
grievances may alsobe indicators of employee attitude—showing asense of employee commitment (or lack 
thereof)to the overall firm, to a particular supervisor,or to the policies within the firm. 

3.3.3. Process 

Employee success in the balanced scorecard maybe tracked through productivity, people, and/or process 
measures, each of which becomesa basis for tracking the impact of HR within the business. These measures 
documentthe outcome of HR practices. 

Customer Value.  Users of HR services may indicatethe perceived value they find from theactivity. HR customer 
surveys often are doneby asking employees about their perceptionsof the importance and/or effectiveness of a 
listof HR services. This form of HR audit is helpfulbecause it focuses on HR as a serviceprovider, and the users of 
the service assessthe quality of service provided.These HR customer surveys are often designedby listing HR 
practices, then askingusers to rate both the quality of delivery andthe importance of each of those practices. 
Inone company, for example, the highest qualitywas delivered on HR practices which employeesfelt were 
relatively unimportant (e.g., tuitionreimbursement). This analysis led theHR department to reprioritize its 
efforts towardthe more important activities (e.g., training). 

Many training programs, for example,offer natural experimental designs. To assess the impact of training in 
one company, I founda group of managers who were somewhat similarto those who attended training (e.g., 
title,job responsibility, seniority, level, etc.), then examined the careers and reviews of those who attended a 
training program and those who didnot. The more positive career outcomes (interms of promotions, 
performance reviews,bonuses, 120 feedback, etc.) for those who attended the training than for those who did 
notwere attributed at least in part to the training.In another case, a firm decided to use competence-based 
models to hire sales representatives.The overall result was that those hired using the competency model had 
approximately20% higher performance outcomes than did those hired without using thecompetency model.In 
each of the above cases, it could be arguedthat there was a Hawthorne effect—thefact that the employees 
were trained or hired with a competence model set them apart more than did the HR practice. Even 
acknowledging this effect, however, such experimentshelp justify HR investments. Another natural 
experimental design exists when a company has multiple sites (e.g., aretail chain, multiple plants, multiple 
distributors), and efforts can be made to document how different sites are doing HR. Difference can then be 

compared.7, 8 

 
6 Ulrich, D. (1986). OASIS: An empirical study of strategy, organization, and HRM. Paper presented at the Academy of 

Management. 

Ulrich, D. & Tichy, N. (1986). A research program for strategy implementation. Working paper, School of Business, 
University of Michigan. 

7 Katz, H.C., Kochan, T.A., & Keefe, J. (1987). Industrial relations and productivity in the US automobile industry. Washington, 
DC: Brookings Institute. 
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Table 1. Summary of Sample HR Practice Measures.9 
Domain of HR 

activity 
Possible Measures 

Staffing 

• Number of recruiting advertising programs 
• Acceptance per offer ratio 
• Number of applicants contacted compared with those reporting for job interviews 
• Time to fill a job 
• Cost of filling a job 
• Average tenure of employees (divided by low and high performers) 
• Percent of internally filled jobs 
• Percent of jobs filled with candidates on succession plan 
• Performance of hired applicants (e.g., performance of candidates from different schools, 

types of experience, etc.) 
• Percent of global units which are staffed locally 
• Percent of bilingual employees 
• Ratio of backup talent (number of prepared backups in place for top “X” jobs) 
• Performance of those hired with different techniques 

Training and 
development 

• Number of training days and programs held per year 
• Cost per trainee hour 
• Percent of employees involved in training 
• Number of courses taught by subject 
• Percent of employees with development plans 
• Number of courses taught by subject 
• Percent of payroll spent on training 
• Payroll expense per employee 
• Comparison: those who did and did not attend training 
• Ratio of advanced to remedial education 
• Time for new program design 
• Percent of new material in programs each year 
• Efficiency of training registration 

Performance 
systems 

• Acceptance of appraisal processes by employees 
• Effectiveness of appraisal process for dealing with poor performers 
• Percent of employees receiving performance appraisal 
• Percent of employees whose compensation is performance contingent 
• Percent of total salary at risk 
• Speed of salary action processing 
• Average merit increase granted by classification 
• Ratio of salary to competitor salary 
• Trends in health care costs to national averages 
• Extent to which measurement systems are seen as credible 
• Labor costs per revenue dollar 

Safety and  
health 

• Lost work days 
• Almost lost work days 
• Cost of injuries 
• Incidence of injuries 
• Percent of smokers 
• Percent of employees who are involved in wellness programs 
• Trends in workforce illness 

Labor relations 

• Percent of unionized employees on problem solving 
• Number of joint labor management problem-solving teams 
• Frequency of labor and management leadership interaction 
• Diversity of agreements 
• Number of nontraditional involvements of unionized workforce 
• Differences between union and management perceptions of throughput and output effectiveness 
• Number of local or business unit agreements 

 

 
8 MacDuffie, J.P. (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible 

production systems in the world auto industry. Industrial and Labor Relations Review, 48 
9 Ulrich, D. & Lake, D. (1990). Organizational capability: Competing from the inside/out. New York: Wiley 
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4. Conclusions 

In general, those who use services knowhow well those services are delivered. A numberofchallenges arise, 
however, when depending too heavily on customer surveys.  

First,users of HR services may know what theywant, but not know what is necessary for thesuccess of the firm. 
In one company, for example,  We found that employees wanted flexible benefits, but the employees did not 
recognizethe economic impact of these benefit changes. 

Second, surveys may be scored by respondentsto receive a reaction rather than to share truefeelings. 

Third, surveys may reflect attitudes,but the underlying behaviors or practices which cause the attitudes may be 
lost.  

Cost/Benefit. Formulas can be created thattrack the cost/benefit for each HR service. Thevalue of these 
formulas is that HR services canbe monitored explicitly, tracked over time, andcompared to similar services 
offered by othercompanies. Conceptually, these measureshave been called “utility” analyses, becausethey 
define the utility or value of an HR practice.By applying such disciplined formulas,HR practices can be 
translated into financial results. 
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Abstract: The study investigates investment performance of the Bulgarian mandatory and voluntary pension funds. A 
sample of monthly data for the period January 2012- January 2016 is used as a base of calculation. The market performance 
of Bulgarian pension funds is measured by traditional risk-adjusted performance metrics as Sharpe’s, Treynor’s, Jensen’s 
ratios and by the downside ones as Sortino, RAROC framework with VaR also. Results of our analysis suggest that capital 
pension funds reached their investment targets in term of risk-free rate or MAR but some of them underperformed UNIDEX 
and VOLIDEX benchmarks. However, this fact seems to be as a result from their investment profile, than as a result from 
portfolio management.  

Keywords: Pension funds, Risk-adjusted measures, Performance evaluation 

1. Introduction 

In 1999 in Bulgaria began the construction of multi-pillar pension model, based on the World Bank conception. 
This pension model combines current public social security scheme, based on “pay-as-you-go” principle with 
supplementary mandatory and voluntary defined contribution pension plans. The participation in first pillar – 
State social security is mandatory and provides a basic earning-related pension. The second and third pillars 
comprise mandatory and voluntary defined contribution pension funds. The size of the supplementary pension 
depends on the amount in the individual account and accumulated income from investing the funds. 
Unfavorable changes in demographic situation and the growing deficit in public social security scheme in our 
country have increased importance of the capital element in the pension system. It is based on fully-funded 
principle with defined contributions pension plans and provides a possibility of participants to receive an 
additional pension. In recent years it has marked a continuous growth and the importance of portfolio 
management of pension funds has increased. The ways in which pension funds have invested their assets play 
a significant role for financial stability of pension incomes of retired. The importance of market management of 
the assets in pension funds raisess the necessity for thorough research of their effectiveness. Since the way in 
which these funds are invested determines the size of the supplementary pension the insured. The analysis of 
the financial performance is a key measure of the effectiveness of any investment.  Bulgarian pension funds are 
based on the individual accounts system with defined contribution. In this type of funds the participants bear 
investment risk and their pension income depends mainly on the amount accumulated in the individual 
account from contributions and on the return that will pension company realizes from assets investments. This 
raises a question: Are the returns of pension funds satisfactory compared to the market rates and indexes? The 
importance of the analysis of the performance is also enhanced due to the mandatory nature of the provision 
of persons born after 31.12.1959 in the second pillar of the pension system. This determines the relevance of 
the chosen theme. The study is important especially in current time, characterized by low or negative rates of 
returns for a large range of investment instruments to be given adequate empirical evaluation of the 
investment activity of Bulgarian pension funds. 

The objective of the research is to examine portfolio performance of the mandatory and voluntary pension 
funds in Bulgaria. The goal of the paper is to determine whether administrators of Bulgarian pension funds 
have displayed investment skill on a risk-adjusted basis during in the period 2007-2016. This paper also has the 
intention of encouraging further examination of the various measures of the pension funds’ performance in 
Bulgaria, as well as studying the impact of various legal provisions regulating pension system on its investment 
performance. Until now investment performance of Bulgarian pension funds have been little researched 
problem. The majority of studies focused on the countries with the most active pension fund market such as 
United States, United Kingdom, Latin America. 

Numerous researchers, particularly in the USA, have analyzed performance of pension funds. Beebower and 
Bergstrom (1977) are among the first who have investigated the US pension funds’ performance in a CAPM 

mailto:n.mareva@uard.bg
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framework. Lakonishok, Shleifer and Vishny (1993) examine a sample of 769 defined-benefit pension funds and 
find that they underperform the S&P 500 by 1.3% per year throughout the 1980s. Blake, Lehmann, and 
Timmermann, (1999) examine the asset allocations of a sample of 364 U.K. pension funds over the period 
1986–94. Gallo (2008), on a sample of Italian pension funds, found that “the pension funds do not represent an 
efficient alternative to the TFR provision” but also found that “a strategy of buying-and-holding on the market 
portfolio would have represented a more efficient alternative to the TFR.”1 Pablo Antolin (2008) compare 
investment performance of privately managed pension funds across several OECD, Latin America, CEE 
countries. Novaković (2015) concluded that Croatian pension funds outperformed their benchmarks on a risk-
adjusted basis. These studies applied usual mutual fund measures of performance such as the Sharpe ratio 
(Sharpe,1966); the Treynor ratio (Treynor, 1966); the Jensen’s alpha (Jensen, 1968). The majority of empirical 
investigations present the widely debated shortcomings: the use of different market indices as surrogates for 
the market portfolio can produce significantly different conclusions about performance, and ex-post 
calculations are only estimates of the true parameters, which are often unstable (Novaković, 2015). However, 
despite all the shortcomings of risk-adjusted measures, we believe that they give a valuable appraisal of the 
portfolio management process and allow us to rank the funds respectively. 

2. Material and Methods 

The literature provides different measures of performance, combining in different ways two main parameters 
of any investment: risk and returns. These risk-adjusted performance measures are used by fund managers to 
rank and compare their portfolio performance with other managers (Schwaiger et al., 2009). On this basis we 
would like to evaluate whether privately managed pension funds in Bulgaria have been able to add value for 
their participants according to benchmarks declared.  

The two main objectives of the portfolio management - risk and return are interdependent, one cannot be 
discussed without reference to the other and they are positively related.  Invariably, all investment decisions 
take into account trade-off between returns and risk. The risk-return concept provides an appropriate way of 
expressing the financial performance of an investment.  

Excess Return 

To evaluate returns of any investment fund investor must compare them to a certain benchmark. The 
benchmark used in recent fund management practice is return on a completely safe and liquid investment 
known as the risk-free rate of return or some minimal acceptable return or target return. For that reason the 
fund’s monthly excess return is calculated in two ways as the monthly risk-free rate is subtracted from the 
funds’ monthly return (it is also known as the risk premium (𝑟𝑝−𝑟𝑓)) and as the minimal acceptable return is 

subtracted from the funds’ return.  
Risk is defined in many different ways. According to business dictionary risk is the chance that an actual return 
on an investment will be different (lower) than expected. It may also be defined as the uncertainty of the 
expected return and the uncertainty is usually equated with volatility.  

The simplest and most frequently used measure of volatility is standard deviation. Here the total risk is 
measured by the standard deviation (σ) of the returns. Generally it is calculated using historical returns in 
following way: 

𝜎 = √∑ (𝑟𝑖− r  )
2

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

where ri - ith return; 

r  is the mean of return and n is the number of observations. 

n - total number of returns 

 
1 The TFR is a government guaranteed scheme based on a quote of monthly salary retained by the employer and linked to 

inflation 
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The one of the main defect of standard deviation as a risk metrics is that it does not distinguish between upside 
and downside volatility i.e. profits and losses. For that reason many investors prefer to use downside standard 
deviation (standard deviation only of negative returns) or target downside deviation. Usually the target 
downside deviation is calculated as: 

𝑇𝐷𝐷 = √
1

𝑛
∑ 𝑚𝑖𝑛(0; 𝑟𝑖 − 𝐌𝐀𝐑 )2

𝑛

𝑖=1

 

Where:   

TDD is target downside deviation; 

MAR - minimum acceptable return or target return; 

n - total number of returns (including positive ones). 

The capital asset pricing model (CAPM) developed by Sharpe (1966), Lintner (1965), and Mossin (1966) 
independently, assumes that expected investment returns are a linear function of the risk-free return plus a 
risk premium that is based on the expected excess return on the market portfolio over the risk-free return, 
multiplied by the amount of systematic risk (β). 

𝑟𝑝 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓); 

β of the portfolio is defined as: 𝛽 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑝,𝑟𝑚)

𝜎2  

where; 

rf  is risk-free return; 

rm – return of market; 

β – beta coefficient; 

cov(rp, rm)- covariance between return of portfolio and return of the market; 

σ2 is the variance of the market portfolio. 

The CAPM measures the risk of an asset by determining the asset’s contribution to the market portfolio risk. 
This contribution is measured by the asset’s beta. By definition, the beta of the market is always 1 and act as a 
benchmark against which systematic risk of investment can be measured.  

  The literature provides a number of performance measures that assess fund’s return relative to risk.  The 
commonly used measures are the Sharpe index, Treynor index, the Jensen Alpha and Sortino ratio. 

Sharpe Index (SI) 

Sharpe ratio is a commonly used risk-adjusted measure of performance introduced by William Sharpe (1966). 
Sharpe index also known as the reward-to-variability ratio is a measure of excess portfolio return over the risk-
free rate relative to its standard deviation. The higher value of the SI indicates the better performance. The 
negative Sharpe ratio supposes that the manager has not even been able to earn the risk-free rate. The Sharpe 
ratio is best used to evaluate portfolios with similar risk characteristics over the same period. 

𝑆𝐼 =
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
; 

Treynor Index (Tr) 

This is a measure of portfolio excess return divided to its systematic risk (βp). The Treynor index is appropriate 
measure for well-diversified portfolios since it is a measure of systematic risk and ignores unsystematic part of 
the total risk. “Treynor introduced the concept of the characteristic line whose slope measures the relationship 
between relative volatility of mutual funds returns βp and the expected excess return” (Haslem, 2003). 

The Treynor index is calculated as follows: 
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𝑇𝑟 =
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝛽𝑝

 

As the market beta is 1, Treynor’s index (Tr) for benchmark portfolio is (rm - rf); where 𝑟𝑚  is the market return. 
According to Treynor and Mazury, if Tr of the fund portfolio is greater than risk premium of the market return 
then the portfolio has outperformed the market. However, if Tr of the fund portfolio is less than (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) then 

the portfolio has underperformed the market” (Treynor & Mazury, 1966). 

Jensen’s Alpha 

Jensen measure was developed to evaluate the skill of active fund managers in stock picking. It is not a relative 
value, but an absolute value. Significantly positive and negative alpha values are evidence of superior and 
inferior portfolio manager skills respectively. A positive Alpha means that a portfolio has beaten the market, 
while a negative value indicates underperformance. A fund manager with a negative alpha and a beta greater 
than one has added risk to the portfolio but has poorer performance than the market. Statistically, if Alpha is 
equal zero, it indicates that performance is equal to that of the market index on a risk-adjusted basis. The 
Jensen measure is appropriate for funds whose portfolio is well-diversified. 

According to the Capital Asset Pricing Model, Alpha is defined by this equation: 

α = rs – [rf + β (rb – rf)] 

where α - the Jensen Alpha 

Sortino ratio 

In many ways, the Sortino ratio is a better choice, especially when measuring and comparing the performance 
of managers whose programs exhibit skew in their return distributions. The Sortino ratio is a modification of 
the Sharpe ratio but uses downside deviation rather than standard deviation as the measure of risk—i.e. only 
those returns falling below a user-specified target or required rate of return are considered risky (Rollinger, et 
al. 2016). 

The Sortino Ratio, S is defined as: 

𝑆 =
𝑟𝑝 − 𝑀𝐴𝑅

𝑇𝐷𝐷
 

In Sortino’s more recent work, MAR is referred to as the Desired Target Return (Rollinger, et al. 2016). 

Risk-adjusted return on capital (RAROC) is a risk based profitability measurement framework for analyzing 
risk-adjusted financial performance. It is calculated as  risk-adjusted return is divided by economic capital (i.e., 
the capital reserved to cover unexpected losses). For the purpose of our study we calculate RAROC version with 
VaR as: 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝑟𝑝 − 𝑉𝑎𝑅(95%)
 

Where VaR(95%) is risk calculated in the frame of value at risk with 95% confidence interval. 

Table 1. The pension found included in sample 

Pension fund administrator Pension fund Code 

PIC "DOVERIE" PLC  UPF "DOVERIE" DOVERIE-UPF  

PIC "DOVERIE" PLC  VPF "DOVERIE" DOVERIE-DPF  

PIC "SAGLASIE" PLC UPF "SAGLASIE" SAGLASIE-UPF  

PIC "SAGLASIE" PLC  VPF "SAGLASIE"  SAGLASIE-DPF  

PIC "ALLIANZ-BULGARIA" PLC  ZUPF "ALLIANZ BULGARIA" ALLIANZ-UPF 

PIC "ALLIANZ-BULGARIA" PLC   VPF "ALLIANZ BULGARIA"  ALLIANZ-DPF 

PIC "DSK-RODINA" PLC  UPF "DSK - RODINA" DSK-UPF 

PIC "DSK-RODINA" PLC   VPF "DSK - RODINA"  DSK-PPF 

"NN PIC" PLC "NN UPF" ING-UPF 
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"NN PIC" PLC  "NN VPF"  ING-PPF 

PI "CCB-SILA" PLC     UPF "CCB - SILA" CCB-UPF 

PI "CCB-SILA" PLC      VPF "CCB - SILA"  CCB-DPF 

"PIC-FUTURE" PLC   "UPF - FUTURE" BADESHTE-UPF 

"PIC-FUTURE" PLC    "VPF - FUTURE"  BADESHTE-DPF 

PIC "TOPLINA" PLC UPF "TOPLINA" TOPLINA-UPF 

PIC "TOPLINA" PLC  VPF "TOPLINA"  TOPLINA-DPF 

"PENSIONNOOSIGURITELEN INSTITUT" 
PLC 

UPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT" 

POI-UPF 

"PENSIONNOOSIGURITELEN INSTITUT" 
PLC 

VPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT"  

POI-DPF 

 

We have used data set of historical prices (the monthly quotes correspond to the last working day of each 
month) from data base of Financial Supervision Commission2, the Bulgarian pension fund supervisory authority 
and Bulgarian Stock Exchange3. For the empirical analysis the monthly returns have been calculated. According 
to FSC, the rate of return is the difference between the values of the unit of account on the last day of the 
reporting period and the last day of the previous period, expressed as a percentage. As the industry standard 
monthly returns are commonly used (Bacon, 2008). The period of analysis covers 10 years from January 2007 
to December 2016. 

We evaluated the performance of 9 mandatory and 9 voluntary pension funds presented in table below with 
code to each one (table 1). The sample covers 83% of total asset value managed by pension administrators on 
the Bulgarian pension market and can be considered as representative of the market. The selected funds are: 
Mandatory Universal Pension Funds (UPF), introduced in 2002 for individuals born after 31 December 1959 and 
Voluntary Pension Funds operating since 1994 (VPF). 

Pension funds are managed by joint stock companies licensed and strictly regulated by the Financial 
Supervision Commission (FSC) – pension insurance companies (PIC). PICs are separate legal entities from the 
funds and the basis for their establishment is introduced by Social Insurance Code (SIC). Consequently, 
investment policy adopted and implemented by pension insurance companies in Bulgaria corresponds to the 
investments regulations and limits imposed by the legislation. Supplementary pension funds in Bulgaria are 
subject to strict investment regulations (more strongly are regulated investments of the mandatory funds), 
including investment principles, authorized assets classes, investments restrictions and prohibition. According 
to the investment regulations in Bulgaria pension funds’ assets may be invested in the following type of 
investment instruments: government bonds, equities, shares and/or units of collective investment schemes, 
bonds – corporate, mortgage and municipal, bank deposits, real estates (Daneva, I., 2009).  

3. Results and Discussion 

The main purpose of pension funds’ performance measurement is to determine whether fund manager added 
value compared to the market average, presented by the benchmark. Two major issues grow up in any 
performance appraisal: how to choose an appropriate benchmark and how to adjust a fund’s return for risk. 
Various benchmarks can be used for assessment of the risk-adjusted performance. The results of pension funds 
can be compared to the average return in the industry. For example AFPs is the average return of pension 
funds in Chile. For the purpose of this research we have used two different benchmarks. The benchmark 
UNIDEX refers to the average return of Universal Pension Funds and VOLIDEX refers to average return of 
Voluntary Pension Funds on the pension market in Bulgaria. 

The analysis conducted on the basis of monthly values of mandatory and voluntary pension funds’ units of 
account. The monthly funds‘ returns are calculated, as described above. But before applying risk-adjusted 
measures, the monthly returns are adjusted for the risk-free rate, presented by LEv OverNight Index Average 
(LEONIA) or minimum acceptable return (MAR).  

 
2 www.fsc.bg 

3 www.infostock.bg 

http://www.fsc.bg/
http://www.infostock.bg/
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Results of our analysis suggest that most of capital pension funds reached their investment targets in term of 
risk-free rate and benchmarks (fig.1). Only ZUPF “Allianz”, UPF “Future” and DPF “Future” and DPF “Allianz” 
underperform benchmarks. DPF “Future” realized negative average return for the period. The annual 
arithmetic mean return of the best yielding fund DPF “POI” was 6.82% while the worst performing fund DPF 
“Future” had an annual arithmetic mean return of -2,72%. We can also see that DPF “POI” and UPF “POI” were 
the best performing fund in terms of both return and risk (measured as the standard deviation of monthly 
returns). This resulted in the highest Sharpe ratios – 0,54; 0,39 respectively. All UPFs except ZUPF “Allianz” and 
UPF “Future” outperformed the index UNIDEX. DPF "DOVERIE", DPF "DSK - RODINA", "NN DPF", DPF "TOPLINA" 
and DPF "POI" outperformed VOLIDEX. 

Table 2 summarized the calculated metrics based on volatility for risk-adjusted performance of Universal and 
Voluntary Pension Funds in Bulgaria for the last 10 years. The pension funds presented in table 2 are ranked by 
Sharp ratio. As could be seen four pension funds underperform benchmarks. 

Table 2. Summary performance metrics of the Bulgarian pension funds’ portfolios (January 2007 to December 
2016) 

Pension fund Average SD rp-rf 
Sharpe 

ratio 
β 

Traynor 
ratio 

Jensen α 

UPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT" 

0,460% 0,802% 0,437% 0,544 0,500 0,009 0,004 

DPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT" 

0,551% 1,355% 0,529% 0,391 0,805 0,007 0,004 

UPF "TOPLINA" 0,240% 1,655% 0,151% 0,091 0,680 0,002 0,001 

UPF "CCB - SILA" 0,220% 1,401% 0,127% 0,091 0,833 0,002 0,000 

UPF "SAGLASIE" 0,250% 1,780% 0,158% 0,089 1,092 0,001 0,001 

UPF "DOVERIE" 0,224% 1,515% 0,130% 0,086 0,941 0,001 0,000 

DPF "DOVERIE" 0,241% 1,748% 0,147% 0,084 0,901 0,002 0,000 

"NN DPF" 0,247% 1,852% 0,154% 0,083 0,974 0,002 0,000 

DPF "DSK - RODINA" 0,238% 1,757% 0,145% 0,083 0,908 0,002 0,000 

DPF "TOPLINA" 0,222% 1,651% 0,132% 0,080 0,517 0,003 0,001 

"NN UPF" 0,220% 1,625% 0,122% 0,075 1,015 0,001 0,000 

UPF "DSK - RODINA" 0,200% 1,470% 0,106% 0,072 0,897 0,001 0,000 

VOLIDEX 0,221% 1,844% 0,127% 0,069 1,000 0,001 0,000 

DPF "SAGLASIE" 0,240% 2,331% 0,146% 0,063 1,132 0,001 0,000 

UNIDEX 0,190% 1,540% 0,095% 0,062 1,000 0,001 0,000 

DPF "ALLIANZ BULGARIA" 0,172% 1,889% 0,078% 0,041 0,981 0,001 0,000 

ZUPF "ALLIANZ BULGARIA" 0,160% 1,691% 0,064% 0,038 1,060 0,001 0,000 

DPF "CCB - SILA" 0,160% 2,183% 0,066% 0,030 1,073 0,001 -0,001 

"UPF - FUTURE" 0,090% 2,081% -0,007% -0,003 1,183 0,000 -0,001 

"DPF - FUTURE" -0,229% 3,695% -0,323% -0,087 1,753 -0,002 -0,005 

 

Jensen’s alpha uses systematic risk (beta) rather than total risk (standard deviation) for the calculation of risk-
adjusted performance. Positive alpha is a sign of better performance than market. If alpha is greater than zero, 
the fund had a return higher than expected by the CAPM. A negative alpha indicates that the fund perform 
worse than market. In table 2 are shown results for Alphas of the funds. Again DPF “POI” exhibits the highest 
result while DPF “Future” exhibits the lowest alpha. Jensen’s alpha for five funds is negative: ZUPF "ALLIANZ 
BULGARIA", "UPF - FUTURE", DPF "ALLIANZ BULGARIA", DPF "CCB - SILA", "DPF - FUTURE". 

In the case of Bulgarian mandatory and voluntary pension funds, the Sharpe ratio, Traynor ratio and Jensen’s 
gave the same rankings in terms of risk-adjusted performance. 

Figure 1 gives the visual idea about the correlation between return and risk measured respectively by 
annualized average return and standard deviation. 

Figure 1. Annualized average returns and standard deviation of returns of UPF and VPF in Bulgaria 
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Table 3 summarized the calculated metrics for risk-adjusted performance of Universal Pension Funds in 
Bulgaria for the last 10 years. Here calculation is based on downside measures of risk as target downside 
deviation (TDD) and VaR. The pension funds presented in table 3 are ranked by Sortino ratio. As could be seen 
and two pension funds underperform benchmark - DPF "ALLIANZ BULGARIA" and "DPF - FUTURE". 

Table 3. Summary performance metrics of the Bulgarian universal pension funds’ portfolios (January 2007 to 
December 2016) 

Pension fund R-MAR Downside VaR 95% Sortino RAROC 

UPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT" 

0,414% 0,399% -0,976% 1,0358479 0,304508 

UPF "TOPLINA" 0,235% 0,867% -2,187% 0,271275 0,062361 

UPF "CCB - SILA" 0,216% 1,003% -2,020% 0,215029 0,056773 

UPF "DOVERIE" 0,219% 1,109% -2,254% 0,197314 0,05257 

UPF "SAGLASIE" 0,246% 1,293% -2,724% 0,190343 0,052966 

UPF "DSK - RODINA" 0,194% 1,028% -2,159% 0,189041 0,044905 

"NN UPF" 0,210% 1,171% -2,591% 0,179646 0,043407 

UNIDEX 0,183% 1,146% -2,391% 0,160079 0,036792 

ZUPF "ALLIANZ BULGARIA" 0,152% 1,294% -2,771% 0,117607 0,021739 

"UPF - FUTURE" 0,082% 1,606% -3,171% 0,050865 -0,002098 

Table 4 summarized the calculated metrics for risk-adjusted performance of Voluntary Pension Funds in 
Bulgaria for the last 10 years. Here calculation is based on downside measures of risk also. The pension funds 
presented in table 4 are ranked by Sortino ratio. As could be seen and four pension funds underperform 
benchmark VOLIDEX-DPF "SAGLASIE", DPF "ALLIANZ BULGARIA", DPF "CCB-SILA" and "DPF-FUTURE". 

Table 4. Summary performance metrics of the Bulgarian Voluntary  Pension Funds’ portfolios (January 2007 to 
December 2016) 

Pension fund R-MAR Downside VaR 95% Sortino RAROC 

DPF "PENSIONNOOSIGURITELEN 
INSTITUT" 

0,506% 0,734% -1,626% 0,6896967 0,243165 

DPF "TOPLINA" 0,216% 0,885% -2,131% 0,244026 0,056186 

DPF "DSK - RODINA" 0,234% 1,285% -2,642% 0,181713 0,050363 

DPF "DOVERIE" 0,236% 1,315% -2,581% 0,17939 0,052256 

"NN DPF" 0,243% 1,391% -2,806% 0,17442 0,050468 
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VOLIDEX 0,216% 1,408% -2,886% 0,153368 0,041009 

DPF "SAGLASIE" 0,235% 1,662% -3,157% 0,141232 0,043054 

DPF "ALLIANZ BULGARIA" 0,167% 1,489% -3,420% 0,111977 0,021783 

DPF "CCB - SILA" 0,155% 1,595% -3,902% 0,097096 0,016332 

"DPF - FUTURE" -0,234% 3,082% -7,037% -0,075926 -0,047372 

Results of our analysis suggest that most of capital pension funds reached their investment targets in term of 
risk-free rate or MAR but some of them underperformed UNIDEX and VOLIDEX benchmarks. However, this fact 
seems to be as a result from their investment profile, than as a result from portfolio management.  

4. Conclusions 

 In the interpretation of these results can be drawn the following conclusions: Pension funds in Bulgaria 

have realized positive average rate of returns for the period except "DPF-FUTURE". Most of them have 

achieved positive Sharpe ratio except "UPF-FUTURE" and "DPF-FUTURE". When comparing the returns of 
pension funds with benchmarks we have assigned, two voluntary pension funds underperform benchmark by 
Sortino ratio - DPF "ALLIANZ BULGARIA" and "DPF - FUTURE", and  four voluntary pension funds underperform 
benchmark VOLIDEX - DPF "SAGLASIE", DPF "ALLIANZ BULGARIA", DPF "CCB-SILA" and "DPF-FUTURE". In 
general, we can say that the rates of return were on average superior to the rates of return of the risk-free rate 
of return and benchmarks. 

 In conclusion, it should be noted that current analysis is only an illustration of the attempt to assess 
the portfolios of pension funds. Authors will use it as a basis for further research of the most appropriate 
measures of performance of pension funds in Bulgaria. 
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Abstract: The concept of "Information Technology" appears in the last decade of the XX th century in the process of 
science. Information is regarded as real production resources with other material resources.  The production of the same 
information and its highest level -knowledge, has a decisive influence on the modification of existing and new technologies. 
Information technology and tourism, were incompatible partners few years ago. Today these two concepts are closely 
connected. Nowadays, the Internet should not be seen as a competitor in business as World Wide Web is providing 
invaluable information and can be added to traditional and new channels for tourist services. The article examined the 
importance of information technology in tourism education. In terms of content provides an overview of the training 
computer programs. Revealed are concepts which are associated with the use of electronic textbooks, multimedia, 
presentation with PowerPoint, creating of electronic documents and materials in PDF format, ect. The information 
technologies contribute education in the following way: managing information, enabling communication developing 
learning activities, constructing knowledge. Teaching in the tourism  allows various forms of electronic materials to be used. 
The questions presented in the article are related to the application of modern information systems in the management of 
various tourist activities. The role and importance of information and communication technologies are strategically 
important for the development of tourism. In this regard, the study and application plays an essential role in training 
tourism.  Implementation, use and development of information and communication technologies is essential for the 
development of e-business in the tourism sector. 

Keywords: Tourism education, IT-technologies, Managing information, Enabling communication, GDS, Computer 
reservation systems 

1. Introduction 

Nowadays information technologies play a major role in people's lives and on different types of business. 
Tourism makes no exception, on the contrary it is closely connected and highly dependent on modern 
computer technology.  Tourist organizations and in particular the travel agencies are active participants in the 
implementation and application of new computer technologies and global information systems. This requires 
their exhaustive exploration. The introduction of different systems in the various tourist activities reduces 
costs, improve their operations and helps to generate profit. The changes occurring in education in order to 
improve its quality of education requires besides the classical method of education and the use of emerging 
information and communication technology. This transforms traditional training in electronic or distance 
learning. 

2. Methods  

The construction and implementation of information and reservation systems is complex and sophistic task 
that needs to model the results of different analyzes and development. By analyzing the structure of the 
Bulgarian tourist product and develop a unified form for its presentation the need for the use of information 
technologies in tourism has been shown. Using behavioral analysis of users and analyze their needs for 
information assurance, and also modeling their professional 'functionality has proven that tourism product 
needed depth study using electronic forms of education. 

3. Results and Discussion 

What is electronic forms of education? When we talked about tourism, students must know all about  
computer and global information system. Knowledge can be obtained with the help of electronic media. In this 
case we are talking about education using the Internet and computer. E-learning refers to the electronic 
process of learning and include: Web-based learning, E-learning, virtual classrooms, and digital collaboration 
articles. It applies to the description of traditional forms of education using elements of digitalization in 

mailto:stefka_timareva@abv.bg
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everyday learning process. Electronic forms for education are used in distance learning where is not necessary 
to have direct contact between teacher and student.  Also used in teaching "face to face", by introducing 
various electronic media. E-learning refers to the use of various kinds of electronic media and information and 
communication technologies (ICT) in education. Purpose of the e-learning is to guide students or to assist them 
in specific tasks and to help them using information technologies later in their tourism practice. 

The most extensive definition of electronic learning (e-learning) sounds like this: "Learning facilitated by the 

use of information and communication technologies (ICT)"1 [Biytam 2004]. This definition is relatively 
unchallenged. It involves setting a training as electrical and when using individual not included in network 
technologies - such as interactive whiteboards, digital video, single computers with different computer 
applications.  

Distance learning is a training process where the student and the teacher are separated by location, but not 
necessarily by time difference. The created distance is offset by technological tools: audio, video, computer and 
communication technologies, etc.  On the table above are shown  features of this process:  

Table 1. 

Traditional view of learning process View of electronic learning process 

• Learning is hard • Learning is a natural process 

• Learning is based on deficit model of 
the student 

• Learning is based on a strength model 

• Learning is a process of information 
transfer and reception 

• Learning is integrative and contextualized 

• Learning is and active process 

• Learning is an individual / solitary 
process 

• Learning is assessed through paper 
and pencil tools 

• Learning is assessed through completion, 
products  

• and real problem solving of both individual 
and  

• group efforts 

  
     Preserving and submission of information in e-learning are possible thanks to modern information 
technologies and global network Internet. The information in electronic form can be accessed simultaneously 
for different numbers of students located in various locations in the study and handling of tourist information 
systems. To promote   an e-course is conducted analysis of the training objectives and available resources. The 
key concepts are determined and relations in the subject area that need to be studied, and the basic skills that 
should be acquired by learners. Several basic terms in electronic forms for education are well known, but the 
mostly used are: 

• Open learning: any kind of training/learning process that includes flexible elements in order to 
enhance accessibility. Distance learning: any kind of training / learning process at a distance where 
learning is not under the control of a trainer (in a face-to-face situation). 

• Open/distance learning (ODL): flexible (open) learning process where there is no face-to-face presence 
between trainers and trainees and where the organization is given by entity. Purpose of the e-learning 
is to guide students or to assist them in specific tasks. It's not about replacing the teacher's computer, 
namely, he must prepare materials for the absorption of certain knowledge and to communicate with 
their students and carry out continuous contact and control of knowledge. The teaching is conducted 
by someone who is away from the learner. The mission aims to include greater dimensions of 
openness and flexibility, whether in terms of access, curriculum or other elements of structure. Open 
and distance learning systems can usually be described as made up of a range of components such as: 
the mission or goal of a particular system, programs and curricula, teaching/learning strategies and 
techniques, learning material and resources, communication and interaction, support and delivery 

 
1 Beetham, H. Review: developing e-learning models for the JISC Practitioner communities – http://www.jisc.ac.uk., 2004. 

 

http://www.jisc.ac.uk/
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systems, students, tutors, staff and other experts, management, housing and equipment, and 
evaluation2. 

• Synchronous ODL: open distance learning on real time (videoconference, video-tutoring) 

• Asynchronous ODL: Time-differed open distance learning (e-conference, e-tutoring) 

• Open/distance learning (ODL): flexible (open) learning process where there is no face-to-face presence 
between trainers and trainees and where the organization is given by entity 

• Synchronous ODL: open distance learning on real time (videoconference, video-tutoring) 

• Asynchronous ODL: Time-differed open distance learning (e-conference, e-tutoring) 

Information technologies are part of the education and also at tourism education. The information 
technologies contribute learning process in the following way - managing information, enabling 
communication, developing learning activities, constructing knowledge. Tourism is one of the areas at which 
information reaching consumers - customers and place are essential as a good example of the deployment and 
use of information technology. The tourist computer systems are going in line with trends in world tourism 
practice related to information technology.  There is online synchronous and asynchronous link with teacher, 
students and administration, by integrated solutions for communication: 

• Synchronously – Telephone, Chat , Audio / Video conference, Internet based, No-Internet based 

• Asynchronously  - Letter / fax, E-mail, Bulletin board, Forum 

• Developing Learning Activities 

• Focused activities: Assignments, Tests 

• Wide activities – Projects, Problem solving, Field researches 

In electronic education Constructing Knowledge - Discovering information, Evaluating and selecting 
information, Giving a personal meaning to that information, Enabling real world applications of that 
information, Turning “information” into “knowledge” “making sense” 

Systematization of Media –  

• PRINT – Textbooks, Study guides, Workbooks, Fax 

• COMPUTER - E-mail, Web-based courses, Video conference, CD-ROM, Collaboration software 

• VOICE / AUDIO Telephone, Voice mail, Audio conferences, Audiotape, Radio 

• VIDEO – Videotape, Satellite delivery, Broadcast video, Desktop video 

• “LOW TECH” -  Paper – via surface mail, Video tape, Audio tape, E-mail, Phone 

• “MEDIUM TECH” - Audio conferencing, Web-based resources, Newsgroups, Existing software, 
Conference call over the phone, Fax, Voice mail 

• “HIGH TECH” -  2-way videoconferencing, Satellite, Desktop videoconferencing, Audiographics, Real 
Audio, Real Video, New software – multimedia applications, Computer conferencing, Chat, Web-based 
telephony 

   

 

 

 

 
2 Saima Ghosh, Joyshree Nath , Shalabh Agarwal, Asoke Nath,  OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) EDUCATION SYSTEM: 

PAST, PRESENT AND FUTURE SYSTEMATIC STUDY OF AN ALTERNATIVE EDUCATION SYSTEM , Journal of Global Research 
in Computer Science 
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 Basic points of the electronic forms for education 

1) The separation in time and place of the teacher and the student almost throughout the whole learning 
process (this distinguishes the distance training from traditional training in person (face-to-face 
instruction). 

2) The participation of an educational organization in the planning and preparation of learning materials 
and the provision of services to assist the student (this distinguishes the distance learning from 
learning through tutoring programs and traditional home study (teach-yourself programs). 

3) The use of technologies - print, audio, video or computer - to provide a connection between teacher 
and student and for the presentation of the educational content. 

4) Almost persistent lack of formed groups of students during the learning process, ie for each student 
learning takes place individually, not in groups, having the ability to conduct certain special meetings 
with didactic and socialization purposes. 

5) The provision of two-way communication  from which the trainee can take full advantage and even be 
able to launch a dialogue with the teacher (this differs distance learning from the other uses of 
technology in education 

Types of electronic forms for education - Two main types 

1) Group Class Format (synchronous and asynchronous) 

2) Individual Class Format (asynchronous) 

Group Class Format - Audio Conference, Teleconference, Video Conference (1-way), Video Tapes, TV (Cable & 
Satellite), Webcast, Virtual Classroom, Chat, Treaded discussions, Whiteboard (a way of communicate in 
Internet with publishing messages, which can be read by everyone) 

Individual Class Format - Audio Conference, Teleconference, Voice mail, TV (Cable & Satellite), Computer 
Based Training, Interactive Multimedia, CD ROM, Web-Based Training, Self-Paced, Video – download file or 
streamed, Audio – download file or streamed, Interactive Multimedia. 

Electronic forms for education in tourism education 

Basic resources - Teaching in tourism disciplines allows various forms of electronic materials to be used.   The 
most practical and convenient are: 

• Multimedia Presentation with PowerPoint- Annotation, curriculum and syllabus literature exam 
prepare in advance in a text file. When publishing files are stored on the server and then using a text 
analyzer are displayed on the screen. 
Each lecture, exercise and task performance must be pre-recorded in pdf, htm, doc or text file. It is 
recommended to use PDF files as they are independent of platform, software for visualizing them free, 
have less volume and can not be edited by the user. The lecture can be recorded in the form of a 
PowerPoint presentation and also in the form of audio or video file. When publishing new material, 
the system automatically saves the file on the server and generates a hyperlink to it to make it 
accessible to users. 

• Creating of electronic documents and materials in format .PDF 

• Create a Blog – Blogging 

Multimedia Presentation - Using multimedia presentation significantly improve the academic achievement of 
students who desire to learn more and quickly absorbed the educational content. The key feature of 
multimedia is its interactivity, which is essential to the learning process. The interactivity allows the student to 
move into the information database according to his goals, individual abilities and needs.  

Interactivity is associated with the interface - the student performed am action and computer  respond to that 
action through sound, animation or new text appears. 

 Interactivity is achieved through the use of hyperlinks in structuring the information. This transform the 
presentation of the educational content from a linear format as it is in books and television programs into a 
nonlinear format.  
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Multimedia capabilities significantly increased by using a network of connections that allow this non-linear 
structure to be studied. A characteristic feature of multimedia is the ability to display in high levels the 
educational content. Integrating of static illustrations and dynamic video, accompanying the text, that allows to 
monitor and study changes in different areas from different angles. That helps learning and makes the learning 
process more effective. The Interactive multimedia has the power to motivate the students and create 
opportunities for them to be more active in the educational process. 

The students feel more motivated and interested in the electronic version than working with traditional printed 
text.  That makes them to concentrate longer on the educational content. 

Electronic documents in PDF - Electronic document  is an electronic edition, recorded on magnetic, optical or 
other media, which allows it to be reproduced. In electronic document the most important is the content that 
can be used in both electronic version and to be printed on paper, displayed on screen or other media. With 
the electronic documents students are allowed to absorb information through new technologies and their 
attention is drawn to the fact that they can easily find what they are looking for and it can be easily percept. 

Blogging - Blogs allow students and teachers to post their thoughts, ideas, and comments on a website. 
Blogging allows students and instructors to share their thoughts and comments on the thoughts of others 
which could create an interactive learning environment. The teacher should organize the blog and respond to 
the questions of the students. On the other hand the students may actively share what they think about the 
subject content and to help each other in the learning process. 

Distance training is training, at which students is find on different place from this on teacher and carry link 
between themselves by computer by Internet . Benefits on remote training are : convenience , slightly 
expenses for training , accessibility flexibility ,which is expressed in. Internet based system is for remote 
training interactive training materials, online transmission on independent affairs and online receiving, one 
valuation and feedback link.      

Distance learning has long established traditions in many countries and has proven its advantages in the sphere 
of obtaining new knowledge and in the improvement and maintenance of the qualification of the staff. 
Distance learning in the most general type is defined as a system to provide information, and through it to the 
knowledge of students at a distance from the training center through the use of appropriate technical media 
for timely, quality and reliable transmission of information contained necessary knowledge on the one hand, 
and to control the rate of its absorption - on the other. Given the speed of change to new knowledge and their 
directions, and the special role of information and the knowledge of the change in human thinking and 
personal development, distance learning can be reasonably stated as one of the most  suitable forms of 
information for students without leaving their workplace.  There are a few advantages for the tourism 
students : 

• Lots of flexibility. With distance learning courses, students can complete their course work from 
just about anywhere, provided there’s a computer and internet connection. This allows students 
to work when and where it is more convenient for them without having to squeeze in scheduled 
classes. 

• No commuting. Taking a course online can be one way to cut down on costly fuel or public 
transportation. Since students can often work from home to complete their class assignments, 
both time and money are saved in cutting out the trips to and from class. 

• Lowered costs. Prices for online courses are generally cheaper than their on-campus counterparts 
and you won’t have to worry about commuting, moving or getting meal plans on campus, some 
additional benefits to learning from home. 

• Learn while working. As distance learning can usually be completed on your own schedule, it is 
much easier to complete distance learning courses while working than more traditional 
educational programs. Keeping your job gives you more income, experience and stability while 
completing your degree giving you less to worry about and more time to focus on your studies. 

• Numerous choices for schools and universities.  Even the students live in a community with few or 
no tourism universities distance learning allows them to choose from a wide variety of schools to 
complete their education. They could find online universities and colleges that specialize in the 
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field of tourism or one that can provide a great general education. Either way, options for 
education will be greatly expande. 

E-learning (e-learning) is itself a training strategy, using a wide range of technologies, tools and systems, 
helping increase knowledge and skills in time and context defined by the individual learner. E-learning at 
tourism is knowledge that led with the help of electronic media, it is education using the Internet and 
computer. E-learning refers to the electronic process of learning and include: Web-based learning, E-learning, 
virtual classrooms, and digital collaboration articles. It applies to the description of traditional forms of 
education using elements of digitalization in everyday learning process. 

The aim of e-learning of tourism is to guide students or to assist them in a specific tasks. It's not about replacing 
the teacher because, materials must be prepared for the absorption of certain knowledge and  lectiure should  
communicate with students and carry out continuous contact and control of knowledge. Tourism E-learning 
combines traditional training methods (study, reflection and evaluation) and also specific methods of e-
learning - adaptation in cyberspace where information is presented for absorption.The most appropriate way 
of learning in tourism is mixing methods between E-learning with traditional methods aimed at detecting the 
optimum level of interaction. 

Although the study is distance tourism education provides into the labor market well-trained staff to work in 
the tourism industry at all levels. On the other hands there is different concepts and characteristics of 
information technologies used in tourism. Information technologies are excessively used as in the tourism 
sector. Much of the information and services are mainly offered precisely by computer systems and 
technologies. The information is the link that connects into a whole different vendors into a single tourist 
industry. The latest trend in ICT development is to become more portable, accessible, efficient and easy to use. 
All this leads to an increase in users of ICT, especially those using the Internet. Tourism is one of the areas for 
which information reaching consumers – because for customers right time and place is essential. The important 
feature of tourism is that the relationship between manufacturers and suppliers is not a commodity, and is 
rooted in the availability of information  data streams. These data bases  are not only information, they are also 
from service charges. Services such as hotel accommodation, airline seats are not shown in its physical form 
and are not checked at the sale. In the modern information society information and communication 
technologies (ICT) have entered fully into everyday life and are used not only professionally, but also in leisure. 

Travel computer systems are developing in according to the trends in world tourism related to information 
technology. One of them is communication with customers. It allows flexible use of different communication 
and information channels. The choice of technology and design; concentration of services in chains and resorts 
- make connecting various tourist sites through information ranges; online services - information, booking and 
sales - all these services are available for the convenience of users, due to the computer technology, 
Information Reservation Computer System  are developed, sophisticated and secure systems that guarantee 
permanent access, user authorization, confidentiality and security of information. 

Computer systems combining resources and efforts of many tourist sites in order to increase competitiveness 
of the tourism product. In addition, they play an important role in the distribution and promotion of tourism 
products globally by possible through the E-business. IT in tourism is used by as a tool for planning, 
management and marketing of tourism product and destination.  

Storage and transmission of information in this type of training are possible thanks to modern information 
technologies and global network Internet. The information in electronic form of tourism can be accessible to 
many people simultaneously. Along with the advantages, this method of training is of course disadvantages. 
Among them - the lack of communication between the participants in the training process, asynchronous mode 
of learning - knowledge is transmitted and received by the participants at different times. 

Information and reservation and communication systems implemented electronic tourist market and carry out 
'functionality related to: direct communication between supply and demand; need of information due to high 
client risk; information; reservation; online sales; marketing-communications, e-mail, website, etc .; 
communication development environment, development and analysis of tourism products. 

Tourism providers use a number of information and communication technologies. Operation of airlines is 
totally dependent on information technology. In the process of organization, management and control of 
airline operation the role of the electronic system is enormous .  That helps in planning routes, monitoring and 
analyzing the passage of flights, personnel management, accounting and planning  for the future. These include 
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transmission systems and communications satellite systems for data collection and transmission of information 
on air transport system landing system for the sale of airline tickets. This is all directly related to tourism, to 
accelerate the process of traveling long distances by tourists that are most important for the development of 
international tourism. Ensuring a high level of service at a hotel in the modern world can  not be achieved 
without the use of new   internet technologies. The new technology provides automation of many of the 
processes of hotel internet booking, the introduction of technologies that improve the quality of services while 
reducing the staff. 

Many travel agencies are still skeptical about the information technologies but the use of the advantages of 
computer networking becomes more obvious. Besides the currently used units as traditional markets, 
providing quality service and customer satisfaction, the tourism sector should pay special attention to the 
development and use of ICT. Development and implementation of information technology in the tourism 
sector is key to survival in the modern tourist industry. 

The largest and most important information systems in tourism are computer reservation systems (GDS - global 
distribution systems). They provide access to information about planning and booking a trip for the majority of 
industries, including lodging, cruises, transportation, tours, currency exchange and entertainment. In contrast, 
GDS, reservation systems of hotels and rental cars can not be used by travel agents directly, but only indirectly 
through computer reservation systems for airlines or by phone. Electronic networks, particularly the Internet, 
now give not only an opportunity to get information about tourist products but also make reservations for 
airlines, hotels, etc. 

4. Conclusion 

Information and communication technologies have always had a strong impact on various sectors in tourism. 
The introduction of computer control systems, advertising, distribution and communications gives benefits and 
causes general changes. The strategic aim of IT is to facilitate the management of the organization to respond 
to dynamic markets, to create, maintain and improve competitive advantages. This task requires the 
construction of information systems   which has advantages such as maximum accessibility, flexibility of 
applications, etc., and e-learning  forms of the field of tourism. This form of training   and learning will help 
human resources who works in tourism to be more flexible, considering that they are working and can not 
attend regular classes at the university. Development of integrated Internet-based Information and reservation 
systems for the tourism industry in Bulgaria is essential for sustainable development of Bulgarian tourism 
product and building the country's image as a competitive, global tourist destination with adequate training in 
tourism through e-learning. 

Development and implementation of information technology in the tourism sector is key to survival in the 
modern tourist industry. The dynamics of the global tourism market promote the use of constantly evolving 
software applications with powerful 'functionality in management, communications, advertising, promotion, 
distribution and tourism services. 
Trends in the development of world tourism determine the necessity of introduction of modern information 
and reservation systems to integrate Bulgaria to the global electronic tourist market. 
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Abstract: Rural development comprise all the social and economic changes that take place in the rural area. It is essential to 
define and concept rural area for fully understanding the concept of rural tourism. The development of rural tourism is 
based on sustainable development.  The article examine  the development of rural tourism as a main prerequisite in the 
rural areas and an important factor in preservation of  the local identity, economic diversification, protection of  
environment, traditions and customs. The study also presents the opportunities   and prospects of tourism as a factor of 
development in rural areas in Bulgaria. According to national strategic documents rural areas cover about 81% of  the 
territory  and 42% of the population in Bulgaria. The paper clearly outlines the willingness of the rural population for 
institutional support at national and local level for rural tourism as an important factor in rural development.  

Keywords: Rural tourism, Rural development, Rural areas, Sustainable development, Policy for development of rural areas, 
“Leader” approach 

1. Introduction 

Tourism is one of the priority sectors of the national economy, which forms a significant part of gross domestic 
product, ensure employment of population and contribute significantly to the strengthening of its balance of 
payments. In today's true dynamic life, not only regionally but also globally, tourism is the typical and 
indispensable way to spend free time. Tourism appears to be an important element of recreation especially for 
inhabitants of urban  and industrial societies. In the last few decades with the help of financing in various EU 
programs, alternative types of tourism, including the issue in this paper rural  tourism, gaining great popularity 
as leading ractor for the development of rural areas and small villages. Rural areas are the immediate basis for 
implementation of family type of tourism, as is the case in France, Germany, Austria and  some other countries. 
This kind of tourism is preferred by citizens of industrialized countries in Europe, with the opportunities offered 
to get acquainted with rural life and culture, cultural heritage of the region, the specifics of agricultural 
production. Tourism practices in rural areas and are preferred because they allows realizing their cultural and 
ecological environment. In this regard, in countries like France, UK, Netherlands, Germany, Spainq ect.,  
tourism is supported by the state.  As a Worldwide tendency tourism in rural areas takes second place after the 
recreational  seaside tourism. Bulgaria  has  a potential for  sustainable development of tourism in rural areas, 
given  by the rich cultural and historical heritage which owns such as monument of nature, significant 
landscape, forest park, nature parks but all that must be actively supported by regional and national levels of 
local government. Over the past 60-70 years tourism is one of the fastest growing industries  in the world 
economy. The sector is rightly  identified as one of the priority secors of the Bulgarian national economy. 
Bulgaria  establish itself  as a traditional tourist destination. Favorable natural conditions, anthropogenic 
resources and good geografical position  - all these are good prerequisities  for practising all types of tourism.  

2. Materials and Methods 

With the help of different scientific methods a critical analysis has been made of the state of tourism 
development in rural areas.  An attempt was made to evaluate  the latest trends for rural tourism to 
development the rural areas in Bulgaria  using  various methods such as spatial, historicalq statistical etc.  The 
methodology of the surrvey involves consulting certain entities by questionnaries. Analyzes has been made to 
evaluate the oppotunities in rural tourism for  sustainable development of rural areas by additional incomes an 
other agricultural activities. The main source of information is from people working in he field of tourism at 
rural areas and small villages with inerest  in activities as a source of additional incomes.  Sustainable tourism  is  
the way to diversify the local economy and is one of the major purposes  in the process of  rural development 
in the country. 
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3. Results and Discussion 

Tourism is a very dynamic fast-growing volume of its business sector. With over 100 million jobs worldwide it 
became the world's largest industry and is often defined as an industry of the future. Expectations for 2030  is 
that global growth to directly employed in tourism by 2% per year, while in Bulgaria expectations are above  
1.9% per year. nature According to understanding and characteristics of tourism it is certainly one of the most 
significant causes of the globalization process.  Tourism is a highly complex sector and simultaneously a form of 
individual and social behavior of millions of people worldwide in their capacity as tourists, but also business 
serving these people. The product  which is created in tourism includes the activities of numerous economic 
and non-profit entities. Its base is formed by elements of the social and natural environment of the tourist 
spot. It is both environment for tourists and local population and production environment for those working in 
this "industry" labor resources. So in tourism collides different dimensions of sustainable development - 
environmental, social and economic, as well as appearing on that basis and conflicts of interest. 

Rural areas are difficilt to define and every country has his own criteria, which allows to be defined as “rural”. 
Rural areas in  Bulgaria are more than 81% of the country according to national strategic documents and most 
of them are arable lands. Bulgaria has 265 municipallities  in which lives 42% of Bulgarian population. National 
strategic documents defines 231 of them as rural areas or 88% of the total number of Bulgarian municipalities. 
Accordind to national definition, rural areas include the municipalities in which the largest village has a 
population of 30 000 people The actuality of rural and agricultural tourism for the development of rural areas 
in the country can be assessed as this aspect and the background of Bulgaria's membership in the EU. Most of 
the funds that are allocated to Bulgaria by European Union are connected with „Program  for rural  
development“ which exist in our country and is followed by.  This policy helps with solving  in serious socio-
economic problems of small villages and for   sustainable rural development that also appears.  Economic 
development of rural areas, as measured by GDP is among the lowest in the EU (28% of the EU average) due to 
under utilisation of the labor force, structural problems of the economy and lower productivity. Rural areas still 

are lagging behind in economic development of urban areas in the country.1 

 

Source:http://nivabg.com/files/4zs641397031238prsr%202014%20-%202020.pdf 

 
 

 
1 http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/ 
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There is  strong connection between  the Common Agricultural Policy- CAP of the EU rural development and 
Bulgarian agricultural policy. In both of them  is enshrined  that rural area must be used mainly for agriculture, 
forestry, other purposes such as housing, non – urban recreation, economic diversification and cultural 
activities. When we talked about rural policy it should be noted that this policy must be priority for all countries 
not only in European Union but world wide. 

The EU has an active regional policy which takes into account the differences that exist between Member 
States and regions in Europe. For the needs of regional policy spent almost 1/3 of EU funds. Bulgaria also uses 
some of this funds to support policies for rural development in the country. This policy strongly affects 
peripheral regions with dominant agricultural sector or declining industrial development. Implementation and 
support for Bulgarian rural region and small settlements comes from the different Structural Funds (European 
Social Fund), EDF (European Development Fund), EFRSS (European Fund for Agricultural Development), and the 
main instrument is the ERDF (European Regional Development Fund. The purpose of this Fund is to finance the 
regions lagging behind, and to stimulate the creation of new jobs for the development of the local population 
and economic growth. 

Development of tourism in rural areas compares the urgent need of their restruction. Low income from 
agriculture lead to demand for new activities. This is notably rural tourism. It combines the possibilities of 
opening up our economy to the global market and offer a unique tourism product that combines preserving 
and developing traditional material and spiritual values. Various factors influences the development of tourism 
in rural areas. Particularly important is the role of regional organizations supporting tourism in these places. 
They should reveal the role of rural and accompanying alternative types of tourism, to encourage and assist 
people offering tourist services in rural areas.  There is strong  need to limit migration from village to city and 
continual aging of the rural population because of the the difficult economic situation and low incomes for  
farmers. Without without taking serious measures on the above mentioned issues Bulgarian village and rural 
regions will continue to depopulate and most of them will disappear. We can not expect rural development 
without sectoral policies.  Unfortunately because of different reforms in last decades agriculture which was the 
leading sector in rural areas lost its importance as a part of economy.In this regard, the tourism sector could 
support the development  and be one of the leading activities in these regions. 

Rural areas have great potential for development of sustainable tourism through the preservation and 
exhibition of natural and cultural heritage and promoting continuity in terms of living heritage and traditions. 
About 40% of all municipalities in rural areas have relatively good tourist development using the resources of 
the territory for the development of cultural, adventure, Biology, spa, rural and other thematic tourism. Overall 
potential is not fully exploited due to poor development of regional tourism products undeveloped public-
private partnerships, poor tourism infrastructure and accessibility of the territories undeveloped attractions 

and lack of trained and qualified personnel and expertise.2  

Alternative type of tourism is one of the main sectors in the tourism industry, which gaves the opportunity for 
difersication and development of Bulgarians rural areas. Unfortunately, apart from the many favorable factors 
for developing different types of tourism in rural areas there are quite barriers. The more important are 
underdeveloped infrastructure in these areas, poor condition of local roads, lack of confidence in farmers and 
poor farmers promote development of tourist activity, insufficient and ineffective advertising and marketing 
destinations. In this connection and a real perspective for tourism and development of rural areas may be 
aimed at building a modern infrastructure, build the confidence of entrepreneurs to coordinate the promotion 
of rural tourism product and improving the quality of tourist services. Studies shows that  Bulgaria has really 
good opportunities ot create a very  good product for rural tourism but only 900 villages in the  country have 

appropriate conditions for development.3 

In our high hopes for the development of rural and agricultural tourism as a prerequisite for the revival of the 
Bulgarian village and rural development. Usually in support of this thesis, the following arguments: a significant 
portion of the residential area in the villages is unused; diverse natural resources, lovely mountains, landscapes 
and relatively preserved and clean rural areas; rich historical heritage and interesting rural culture etc.  The 
need to seek an alternative form of employment to respect the principle of economic diversification of the 

 
2 http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/ 
3 Videv S “Tourism as an alternative employment Rural areas in Bulgaria”, ed. “Alia”, 2007 p.65-80 
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local economy and as a means to overcome the high level of unemployment in rural areas is a leading point 
when we talked about their development through tourism sector. 

As we already mentioned small villades and rural areas suffered by depopulation, low income or lack of 
population and economic development, poor infrastructure and superstructure. That is why rural tourism is 
considered an important factor for sustainable rural development. Important role in supporting development is 
the Operational Programme "Rural Development". In rural communities support projects are to improve 
infrastructure, develop small and medium enterprises, rural tourism and other alternative activities. The 
program separate priority axes of which measure 313 defined encouragement of tourism activities. Agritourism 
is present in a number of planning documents of Bulgaria. It is included in the structure of the National Strategy 
for Regional Development of Bulgaria - Updated document 2014 -2020. 

And although the term tourism is frequently used in municipal and regional plans no national strategy we still 
don have working  plan for the development of rural tourism in the country. Problems in the development of 
rural tourism and agriculture are the result of heavy demographic and economic problems in Bulgaria at all. 
Common  Agricultural Policy of the European Union aimed sustainable rural development including rural 
tourism as one of the ways to achieve this purpose. OP "Regions growth in 2014-2020," has developed a 
Priority 5 "Regional tourism" at  Bulgarian Ministry of Regional Development.  Priority 3 in it is for  realizing the 
potential of Bulgarian regions and turning them into attractive place for living and business with preserved 
nature and unique cultural heritage and traditions. The main intention  is aimed at reducing economic and 
social disparities, as well as integrated urban development and strengthening of their role in rural areas. 
Priority activities are to provide for increasing the competitiveness of the regional economy, preservation of 
the environment, improving transport connectivity between settlements, construction of technical 
infrastructure at rural areas, promoting the development of sustainable forms of tourism and promotion of 
cultural and natural values. 

On the other hand the Leader approach helping financially local societies to take cate ot the development of  
their rural areas. It is based on partnerships between different stakeholders at the territorial level. Main units  
are local action groups, which are formed by representatives of public and private sector. These groups 
develop strategies and projects that should support rural development through various sectoral policies. The 
approach is integrated in all national documents and programs as  to support socio-economic development of 
rural areas. Bulgarian rural areas still follows the agrarian way of development.  Therefore other economic 
activities such as tourism would help their growth. 

In 2010. The European Commission adopted the "Strategy 2020", naming also the "Europe 2020". At this 
document tourism is mentioned as one of the main sectors  for industries in crisis and regions with low 
incomes.   At  the National Programme for Bulgaria 2020 into  Priority 3 is marked Sub-priority 3.2 
Development of sustainable forms of tourism on cultural and creative industries in the regions. Different types 
of tourism - rural, ecological and cultural - is established as an activity generating gross value added for 
development of the rural regions. It is based on better use of local potential for development - natural 
resources and attractions, weather, cultural and historical  heritage.  A lof of small villages have those 
resources  and  could develope various forms of tourism by unlocking local potential for tourism development. 
The construction of local infrastructure, the supply of local basic services, renovation of villages, as well as 
restoration and improvement of cultural and natural heritage and rural landscapes are important elements of 
their sustainable  rural development. Some rural areas suffers from  depopulation, but thers  are  some who 
has  retirement people which are inset in them because of quiet way of life. Most of them are motivated  by 
the chance to experience differen lifestyle, than urban.    

Rural areas in Bulagaria covers  different types of landscape.  There are mountains natural parks, small 
settlements, reserves and natural parks. Some of these areas covers national definition about rural region and 
are suitable for the development of tourism practices. Rural tourism could be leading sector in these areas and 
can become one of the factors of rural development of the rural space. The Programme for Rural Development 
regarded the concept of "integrated rural tourism." According to the definition that term is summarized for all 
types of tourism that could contribute to the diversification of the tourism product and make better economic 
development of rural areas.  At this point rural tourism in these places could be described  as  alternative, eco, 
agritourism, cultural and several others more. But all type of tourism will have significant input  to economic  
development in destination area. Staying at  Bulgarian village, even if it is short, gives tourists the unique 
opportunity to touch the national life and traditions. Attractive natural environment, hospitality that covers 
tourists expectation makes vacation in rural areas more preferred type of city dweller. The main reasons are 
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changed consciousness of the population to environmental protection on the one hand and preferences 
towards new forms and products for recreation. 

The villages, which are suitable for rural tourism are classified into several categories. There are villages that 
offers specific folklore, traditions and cuisine, villages with opportunities for fishing and hunting, villages with 
appropriate climate, some that developed wine, others with opportunities to practice different sports,  SPA, 
etc. In a questionnaire survey done trips in therural areas, based on the interests of tourists are distributed as 
follows: 

 
 

The development of tourist activity and  tourist product in each of them will benefit the development of rural 
areas.  Bulgaria are clearly outlined several large areas corresponding to definition of rural tourism mainly in 
the mountainous regions of Balkan and Rhodope Mountains. In recent years, however, studies have shown 
that an increasing number of villages located inland, is located nearby to bulgarian seaside resorts that diversify 
their economic environment through rural tourism. Economic and social development in such places are 
embarrassed  by many negative processes. For example population of rural areas has low educational level, 
there are aging of the local population and low birth rate, most of the villages suffers from depopulation. In 
most of them rural tourism could be an important factor in rural development  and pattern to support 
sustainable development in the rural area. Rural tourism is conceived as a clean and  sustainable economic 
activity, which doesnt demolished  and damaged the environment as do manifacturing.  Rural tourism can 
provide certain solutions in the development policy of the countryside and provide differnt economic 
efects,most of which are connecting with reviving agriculture and connection with tourism, development of 
non-farm activities, creating new jobs and keeping young people in the small villages, development of the 
economy of the rural area, keeping and preservation of the tradition values and identity, historical and cultural 
values etc. Sustainability of tourism is largely determined by the  natural and antropogenic resources which are 
used  and which are the basis for sustainable development of rural regions because they satisfy tourist 
demands. 

The impact of all types of tourism on social and economic development is considerable and for this reason are 
favorable for different tourist activities. Rural tourism is directly related to the environment and development 
of the rural region and in this connection the role of the geographical factor is particularly important. Local 
environmental factors are leading in most of the tourist visits. Most of them has been made because of fresh 
air  into the mountains or into the sea, rivers and lakes, dams. Excluding major  traditional seaside cities  
tourists also goes in villages that have favorable environmental characteristics. There  is increasing demand and 
the appreciation of nature worldwide due to increased environmental consciousness of people. And if the city 
is near nature, the village leads among rivers, forests, meadows, fields, diverse flora and fauna then rural 
tourism could lead to development of the region as a tourist destination. gases. The promotion of rural and 
agricultural tourism need to identify natural sites near the village to advertise and promote to prepare trails 
and markings to build shelters. Unfortunately what we can see not only in Bulgaria but also in the rest of the 
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world is that some of the resources which are used for tourism purposes are  non-renewable or is subject of 
degradation. 

In the last few years  natural and cultural heritage is one of the main reasons for the development of tourism in 
rural areas. A lot of  small villages and local communities have retained their traditional features, architecture 
and on that way attracts a lot of tourists from the different ages and interests. Rural culture is based on local 
creation, traditional and forms, as well as events  to do with entertainment, sports and economy.  Momuments 
of culture  as part of rural place are also an important factor in rural tourist development. Some of these 
monuments are atractive for cultural or historical tourism like churches, architectural work, different material 
remains as long as they presented certain period  in the development of this rural area. In Bulgarian rural areas 
there are the majority of the 40,000 historical and cultural monuments (the country ranks third in Europe), 36 
cultural reserves, 300 monasteries, more than 2,700 churches and over 200 Mosque. 

In the context of what has been said and considering the impact of cultural tourism on rural areas  we should 
also mention cultural institutions and events that are subject to tourist visits in rural destinations.  The aim of 
these institutions  is to keep and present to the tourists  historical and ethnografical values of rural society. 
Most of the people are motivated to visit rural areas  not only for rest and pleasure, but also  to be close to 
nature and because have strong need for recreation and health and mainly for  tourist recreation.  

With the development of forms of cultural tourism has a direct and indirect impact on employment and raising 
the income of the local population. The direct impact is the result of purchases of tourist products and services. 
It can also be determined immediately cash contribution of tourists through the purchase of local goods and 
services contribute to the economy of the rural area. The volume of cash flow is the basis for creating new jobs, 
which in turn leads to an increase in the size of the income of the local population. Furthermore, the 
development of cultural tourism in rural area based on existing cultural and historical sites, can have a direct 
impact on the production of goods and services. The increase is potential that there is a real opportunity to 
influence positively and effectively on the developmen rural areas.  

4. Conclusion  

Nearly 600 Bulgarian villages disappeared from the map of the country. This shows statistics according to which 
the nation continues to melt with terrible force. The figures show that 571 villages out of 5,000 or completely 
depopulated or with just one  resident. Under the influence of various economic factors realities in Bulgarian 
rural regions change considerably. Unfortunately, most young people acquire the impression of a Bulgarian 
village of brochures, advertisements or websites. Breaking the living link between the generations is the cause 
rural traditions endure changes that affect the lifestyle of the population in the villages. As a result, their 
development has been economically necessary to develop various types of tourism. Tourist recreation are 
implemented in pure nature, empathy unique artifacts answer to the emotional and psychological, religious 
and intellectual needs. Objects and phenomena of history and culture in rural areas and the possibility of direct 
participation of tourists in agricultural production are new and specific alternative to traditionally imposed in 
the country recreational practice. The expansion of tourism in rural areas is a direct response to the challenges 
of consumer society. The worldwide there is a tendency specialized types of tourism to take a leading role after 
recreational marine tourism. For that reason must be investigated and approved their opportunities for 
development as a further alternative in the modern period of change and development in rural regions of 
Bulgaria. It is necessary to optimize infrastructure and superstructure to communities in decline in 
mountainous and hilly areas where the rural and ecological tourism is great opportunity for development of 
the rural place. It is necessary to apply the principles of conservation of nature and landscape ecology in the 
context of diversification of rural areas; to maintain the identity and uniqueness of the already established 
tourism destinations. It is desirable elaboration of instruments for stimulating cooperation between 
settlements in the rural municipalities in order to build the overall appearance of tourism and support the 
development of small  rural settlements. 
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Abstract: The main goal of the European regional policy is the minimization of the differences in the levels of development 
of the regions by overcoming the problems in the least favored parts of the EU. As a full member, this process in our 
country finds expression in the rapprochement of the economic development of the territorial units, councils and regions, 
through predetermined districts for planning and intervention. In the context of the above mentioned, the aim of the 
present work is to determine the conditions of these districts in the social-economic aspect by outlining the problems and 
the possible solutions for each district. The following research tasks are set on this basis: 1) the analysis of the social-
economic tendencies in the state of the districts for planning in Bulgaria; 2) evaluation of the problems related to 
development; 3) analysis and evaluation of the instruments for solving the problems, the focus being on OP “Regional 
Development” and the National Plan for the Development of Agriculture and Rural Regions 2007 – 2013. For the 
accomplishment of the appointed tasks the following instruments are applied: analysis and synthesis; formation of 
statistical rows; induction and deduction.  

Keywords: Regional development, European politics, OP “Regional Development” and National Plan for Development of 
Agriculture and Rural Regions 2007 – 2013 

 

Despite the fact that as a whole the European Union represents a prosperous economic community there are 
differences in the condition and development of the over 250 regions in the Union. It is exactly the elimination 
of these discrepancies and giving the citizens of the EU equal possibilities for access to quality education and 
training, for acquiring an appropriate job, for an ecologically clean environment, for ensuring a favorable 
business environment that constitute the main goal of regional politics or as it is also known policy for 
rapprochement or cohesion policy.   

At the current moment the socio-economic development of the EU faces a series of challenges, some of the 
more important being: 

• The different consequences in the separate regions from the changing climate on the territory of the 
EU and the neighboring countries, more specifically concerning the stable territorial development; 

• The rising price of energy, the energy inefficiency and the unequal distribution of the possibilities 
presented by the new forms of energy production; 

• The accelerated integration of our regions, in particular the boundary  regions, in the frame of the 
global economic competition and, at the same time, the rising interdependency of the countries and 
regions around the world; 

• The influence of the enlargement of the EU upon the economic, social and territorial rapprochement, 
more specifically concerning the integration of Eastern Europe and the new member states and their 
regions concerning the transport and energy infrastructure; 

• The overexploitation of the ecological and cultural recourses and the decreasing of biological diversity, 
mainly as a consequence of the enlarging unstable development, as well as, the depopulation of the 
remote regions; 

• The effects on the territory from the demographic changes (especially the aging of the population), as 
well as the inter and outer migration on the labor markets, the offering of services of mutual interest, 
the housing market, the development of the structure of  the settlements and on the way people live 
together in our towns and regions. 

In answer to these challenges we think that territorial rapprochement is an obligatory condition for stable 
economic development and for the implementation into practice the social and economic rapprochement, 
which represent the European social model. In this context we acknowledge as a main task and an act of 
solidarity the creation of prerequisites in all regions for offering equal conditions for citizens and possibilities 

mailto:ts.iliev@gmail.com
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for the development of entrepreneurial initiative. In this way the regional identity and potential, the different 
needs and characteristics of the regions, towns and villages of Europe acquire a more significant importance in 
the policy of territorial rapprochement and the other policies for territorial development. 

As a full member of the EU from the beginning of 2007 this process in our country expresses itself in the 
coming together of the economical development of the territorial units, counties and regions though 
predetermined regions for planning and intervention. In the context of the above-mentioned, the objective of 
the present work is to determine the condition of these regions in a socioeconomic aspect by defining the 
problems and the possible solutions for each separate region. The following research targets have been based 
on this basis: 1) analysis of the socioeconomic tendencies in the condition of the regions for planning in our 
country; 2) evaluation of the problems facing development; 3) analysis and evaluation of the instruments for 
solving problems, the main focus being on OP „Regional Development” and the National Plan for Development 
of Rural Regions 2007 – 2013. For the accomplishment of the above-mentioned tasks the following instruments 
are used: formation of statistical rows; induction and deduction. 

The Regional policy of the European Union (EU) is based on the principle of solidarity in so far as part of the 
budget of the Union is directed towards less developed regions and social groups. For its implementation the 
EU allocates about one third of its budget.  

In Article 158 of the Pact for the Formation of the European Community it is stated that in order to strengthen 
its economic and social rapprochement the Community will strive to lessen the differences between the levels 
of development of the different regions and the backwardness of the most underprivileged regions and 
districts, including rural areas. In Article 159 it is stated that these actions will be assisted by: 

✓ Structural Funds (SF), 

✓ The European Investment Bank (EIB) and 

✓ Other existing financial instruments. 

The Structural Funds (SF) are the main instrument of the European Union for implementing its Regional Policy. 
The name Structural Funds is a summarization for the different financial instruments created during different 
time periods. For the period 2000-2006 these are: 

✓ European regional development fund (ERDF); 

✓ European Social Fund (ESF); 

✓ European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF); 

✓ Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG). 

The funds allocated for structural measures are about 213 billion euro (or one third from the overall 
Community budget for 2000 – 2006. From these funds 18 billion euro are allocated to the Cohesion fund for 
support of measures for building of transport and environmental infrastructure in the member states with GDP 
lower than 90 % of the EU average(at that time Greece, EIRE, Spain and Portugal). 

For the present programming period 2007 – 2013 the European Commission suggested a reform in its cohesion 
policy and the Structural funds regulations. 

New regulations were adopted and in accordance with these for the 2007 – 2013 period the Structural funds 
will be: 

1. the European fund for regional development (ERDF); 

2. the European social fund (ESF); 

The primary aim of the European Union policy for economic and social cohesion is to limit the differences in the 
economic and social development of the regions of Europe and to promote structural changes for 
developments which will lead to economic and social growth. In the frame of this main objective for each 
separate period the Community determines several in number specific objectives which are common for the 
EU. For the period 2000-2006 the cohesion policy is focused on three main objectives, the implementation of 
which is assisted by structural funds and the Cohesion fund of the EU: 
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Objective1 - Helping regions whose development is lagging behind to catch up - 70 % of the whole financing is 
allocated to helping the so called regions of Objective 1, where the gross domestic product (GDP) is below 75 % 
of the Community average;  

Objective2 - Supporting economic and social conversion in industrial, rural, urban or fisheries dependent areas 
facing structural difficulties - 11,5 % of the funds are directed towards these regions;  

Objective3 - Modernising systems of training and promoting employment. Measures financed by Objective 3 
cover the whole Union except for the Objective 1 regions, where measures for training and employment are 
included in the catch-up programmes.  

For the present programming period 2007 – 2013 the Cohesion policy of the EU is focused on the following 
priority objectives: 

Objective1 “Convergence” - the poorest Member States and regions are eligible under this objective. Under 
the objective measures for promotion of quality of investment will be supported, as well as development of 
innovations and society based on knowledge, adaptation towards economic and social changes, environmental 
protection and administrative efficiency of the institutions. To finance the actions for its accomplishment 
resources have been provided for from the the European fund for regional development (ERDF), the European 
social fund (ESF) and the Cohesion Fund which will increase its contribution to stable development. Objective 1 
also includes the strengthening of the institutional capasityu and effectiveness of the state administration and 
the capasity to manage the Structural Funds and the Cohesion Fund. We cannot point out any significant 
difference concerning the criteria for permission of the regions for financing from the Structural Funds and the 
Cohesion Fund. We must point out, however, that our country is optional for finincing by it. 

Objective2: “Regional Competitiveness and Employment”. In its perimeter of action fall regions outside the 
group of the least developed. Its accomplishment is connected to increasing competitiveness of the regions 
and employment by foreseeing the economical and social changes, including those connected to opening the 
markets, through innovations and promoting a society based on knowledge, entrepreneurship, protection and 
improvement of the environment, adaptation of workers and the business, as well as, the development of 
labour markets. For its realization resources have been provided by ERDF and ESF. 

Objective3: “European Territorial Cooperation”. The Objective tries to strengthen cross-border cooperation 
through mutual local initiatives on a transnational level, through actions leading to integrated territorial 
development connected to the priorities of the Union and through networks and the sharing of experience on 
an appropriate territorial level. The only financing is from the ERDF. Standing on the principle of solidarity 
between the people living in the Union and the idea for a united economic and social progress, the member 
states of the EU carry out a European regional policy financed by the EU Funds. In this way the Union influences 
the planning of development on a regional and local level by observing the following main principles:  

➢ The principle of partnership – the actions of the Union supplement and encourage national activities. 
The must be the result of close cooperation and consultation between European Commission and the 
state. The nationally determined organs on a central and local level and the socioeconomic partners 
must participate in this process. 

➢ The principle of coordination – the European Commission and the state guarantee the coordination 
and the non-admission of overlapping of financing from the different funds and the support from 
other financial instruments. 

➢ The principle of decentralization  – provides for the delegation of rights for the management of the 
Structural Funds and the Cohesion Fund from the EC to the state; 

➢ The principle of supplementation – the resources from the EU must supplement the local sources of 
financing, whose level is determined by the state. 

For the purposes of planning, programming, management, resource supply, monitoring and evaluation of the 
regional development in our country there have been differentiated regions separated in two levels in 
correspondence to the requirements of the common classification of the territorial units for statistical 
purposes adopted in the European Union. The regions comprising level 1 have the following territory: 
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1. Region “North and Southeastern Bulgaria”, which includes the North-western region, the North-central 
region, the North-eastern region and the South-eastern region  

2. Region “South-western and South-central Bulgaria, which includes the South-western and the South-central 
regions 

The regions forming level 2 include: 

1. The North western region is formed by the provinces Vidin, Vratsa, Montana, Pleven and Lovech. 

2. The North Central region includes the provinces of Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Razgrad and Silistra.
  

3. The North Eastern region comprises the provinces of Varna, Targovishte, Shumen and Dobrich 

4. The South Eastern planning region includes the provinces of  Burgas, Sliven, Stara Zagora and Yambol 

5. The South Western region includes the provinces of  Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Sofia province and 
Sofia-city. 

6. The South Central region includes the provinces of Plovdiv, Pazardzhik, Smolyan, Kardzhali and Haskovo. 

According to data from the national statistics and the Ministry of Regional Development and Public Works the 

planning regions in the presented above chronology have the following characteristics. 1 

The North western region defined in accordance with the requirements of EU Regulation 1059 / 2003, is 
formed by the provinces Vidin, Vratsa, Montana, Pleven and Lovech. Its area encompasses 17% of the territory 
of the whole country and 13 % of the population live there. The unemployment rate is 12,5 % - higher than the 
country’s average by 5 points. The provinces Vidin and Lovech are characterized by an extremely high level of 
unemployment. The highest rate of unemployment is in the province of Lovech 12,8 thousand people, followed 
by Vratsa and Vidin, 9,3 and 9,1 thousand unemployed respectively. The lowest rate of unemployment, lower 
that the average of the country and the region, is in the provinces of Pleven and Montana. 

All the provinces have a rate of employment under the average for the country. For the provinces of Pleven, 
Lovech and Montana it is over the region’s average of 37,5 %.  

The region’s portion in the GNP as a whole for the country is about 9,5 %, which could be ascribed to the 
worsened production infrastructure formed in the transition period from the beginning of the 1990s. 

The North Central region encompasses 13% of the territory of the whole country and includes the provinces of 
Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Razgrad and Silistra. The population of the region is 12 % of the whole 
population of the country. The unemployment rate is 10.5 % and is higher than the average for the country. 
Similarly to the North Western region the employment rate is lower than the average for the country. Because 
of this the regions portion in the GNP as a whole for the country is about 13 %.  

The North Eastern region comprises the provinces of Varna, Targovishte, Shumen and Dobrich and 
encompasses 13 % of the territory of the whole country. The population of the region is 12,9 % of the whole 
population of the country. In contrast to the above mentioned regions in North Bulgaria 68% of the land in the 
northeastern region is agricultural land.  

The unemployment in the region is approximately 8 %, which is about 1 % above the average for the country. 
The rate of employment of the economically active population formed under these conditions is 54,2 %. The 
region’s portion in the GNP as a whole for the country is about 14.5 %. 

The South Eastern planning region is situated on 18 % of the territory of the country and encompasses 15% of 
the population.  

The economical parameters of the region show approximately 6 % unemployment, which is one point lower 
than the average for the country. The explanation can be sought in the tourist character of the region, which 
presupposes a bigger involvement of the population in such activities. Also it possesses a serious industrial 
character of production, which gives it a share in the GNP of the country of 18,9 %.  

 
 1 The statistic information in: http://www.mrrb.government.bg and The National Statistic Institute: http://www.nsi.bg  

http://www.mrrb.government.bg/
http://www.nsi.bg/
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The South Central region is the second in size and encompasses 20 % of the territory of the country. Here live 
21,55 % of the population of the country. Administratively speaking it includes the provinces of Plovdiv, 
Pazardzhik, Smolyan, Kardzhali and Haskovo. 

The economic structure of the region is predominantly agricultural in character with well developed tourism 
and forestry. According to its share in the GNP the region has 17 %. The unemployment rate is 9 %, which is 
approximately two points higher than the average for the country. The employment percentage of the 
economically active population is 52 %. 

One of the best represented in socioeconomic respect regions is the South Western. It encompasses 19 % of 
the territory of the country and 27 % of the population. The unemployment rate is 4,5 %, which is considerably 
lower than the average for the country. The employment coefficient is around 62 % which brings it near to the 
standards of the accepted in the member states of the EU Lisbon Strategy (65 – 70 %). The explanations for this 
fact can be sought for in several directions. In the first place here is situated the capital of Bulgaria, which in the 
past few years has become a serious source of work places and an attractive centre for the working force of the 
whole country. In second place this is a region with considerable inflow of foreign investments, mainly in the 
light industry and services, which creates possibilities for employment. To support this we can point out that 
the region’s share in the GNP is around 50 %. 

The above mentioned characteristics of the planning regions in Bulgaria give us reason to say that for the 
successful incorporation of our country in the united European economic and social sphere what is needed is a 
purposeful development of the regions in the context of the European regional policy. From 2007 our country 
has acquired access to the Structural Funds and The Cohesion Fund of the Union, which presupposes a serious 
financial resource supposed to solve a significant part of the problems in spheres such as administrative, 
economic and road infrastructure, jobs, industrial infrastructure etc.  

For this purpose our country has developed and received approval for seven operational programs, in which 
regional policy has found its place. One of the most secure in financial aspect programs is OP “Regional 
Development” and the National Strategic Plan for agricultural and rural development 2007-2013. The first 
program is focused on the urban agglomeration areas while the second – on the problems of the rural regions 
in the country. This is due to the search for balance between the stimulation of the town industrial areas and 
the rural, mainly agricultural and tourist regions. 

In the sphere of action of OP “Regional Development” lie five priority trends. The first is connected to 
stimulating stable urban development. It encompasses actions for the development of the social infrastructure 
and the housing policy in the urban areas, integration of infrastructural facilities and terrains with the aim of 
stimulating entrepreneurship and attracting new investments, improving living environment of the population 
and development of systems for sustainable, ecological and effective city transport.  

Providing sustainable urban development cannot be achieved solely through investments in the main 
infrastructure. This is a much wider process which includes sustainable social development – from the point of 
view of educational, cultural, social and medical infrastructure. The common thing about all Bulgarian planning 
regions is that the social infrastructure is not adequately adapted to the present situation and the arising needs 
or it is in a very bad condition. The optimization and modernization of the social infrastructure will lead to the 
rise in the quality of life and it will help the improvement of human capital and the labor market in the regions 
and in so it will help fulfill the aims from Lisbon. The actions in this direction are important for the rising of the 
economic, social and cultural integration of the urban territories.  

The actions stipulated for the construction and further development of the existing regional and local transport 
infrastructure are important for the development of urban areas. Here we must stress the necessity of 
achieving the European standards in this respect as the Bulgarian infrastructure is part of that of the Union. 
This will further help the full integration of the country in the EU. 

Integral parts of the infrastructure are the informational and communicational networks. Their further 
development will provide the country with access to the new achievements in the developed countries and 
their more adequate integration in Bulgaria in all spheres of socioeconomic life. 

In the scope of the program is also one of the serious problems facing not only Bulgarian regions but also those 
of the EU as a whole. These are the problems of energy efficiency and the incorporation of energy efficient 
practices in every day life and in industry. We can even determine them as priorities having in mind the 
dependency of Bulgarian households and enterprises on the import of energy resources. The future lies in 

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=62
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economizing energy from traditional sources and the discovery and use of new ones – wind, solar energy, 
biomass etc.  

One serious group of actions in the program is designed for stimulating tourism in urban areas. Our country is 
famous for its tourist cultural-historical potential but it must be presented to the world in a way which can 
make us an attractive destination. For this purpose there must be built infrastructure next to and around these 
tourist sites so as to make them accessible. 

In the so far mentioned we cannot exhaust all the possibilities which the program for development of the 
urban areas in the region for planning in Bulgaria offers. From the presented information for the regions it 
becomes clear that a significant part of the population in them lives in settlements of a rural type. This forces 
the policy for development of the regions in our country to focus its attention to this population and its 
problems.  

For this reason in 2007 started the implementation of National Strategic Plan for agricultural and rural 
development. It has focused its range of action to rising the competitiveness of the agricultural and forestry 
sector, nature protection and improving the environment, rising the quality of life in the rural areas and the 
variegation of the rural economy, as well as, stimulating the participation of the population of the rural areas in 
determining the problems and the search for their solving through the implementation of the proven as a good 
practice in the countries of the EU approach “Leader”.  

The raising of the competitiveness of Bulgarian agricultural production is a serious problem in view of the 
strong pressure from the EU market. For its practical realization measures are stipulated for the stimulation of 
young and starting farmers for the development of business enterprises, helping existing and recognized 
producers, as well as, raising the quality of Bulgarian agricultural production. The risen competitiveness is a 
function of the realization of products with higher gross value. On the other hand this is a way of coping with 
the problem of unemployment amongst the active population in the rural regions. 

One of the priorities of the European policy as a whole and not only focused on the regions is environment 
protection. This is the reason why stimuli have been provisioned for achieving criteria in this sphere. They are 
connected to the construction of sewer and water providing facilities and cleaning stations in settlements, 
processing human waste by new ecological methods and techniques etc. 

As a whole the above mentioned actions will help raise the quality of life in the rural regions. For this purpose 
support is provided for the creation and development of microenterprises in the rural regions, whose aim is the 
production of non-agricultural goods. This will help the creation of jobs for the population and the raising of 
the welfare of the regions as a whole.  

Apart from this an important priority of the program in this sphere is the stimulation of tourist activities 
through the renovation of the rural settlements from the point of view of infrastructure and accessibility to 
different services for the people. 

The so far ment6ioned actions and initiatives are subject to the principle of making decisions “from top 
downwards” because the problems have been defined on a national level and it is there that the appropriate 
funding resources for their solving is distributed. There exists another approach which seems to work well in 
the European rural regions. This is the approach “Leader” where the mechanism is the other way round – 
“from bottom to top”, i.e. the problems are defined by representatives of a specific rural region and ways for 
their solving are determined. This creates a sense of participation amongst the local population.  

The review of the socio-economic development of the planning regions in Bulgaria shows that that it is 
necessary to concentrate the efforts of the managerial policy on a central and local level, as well as, 
participation of the population in them for the improvement of their condition. Certain criteria have been 
created From the point of view of the principles of regional development in the EU which must be followed in 
our country as well. Furthermore after 2007 our country has received access to funding from the Structural 
Funds and the Cohesion fund which must guaranty financially the regional policy on a local level. Two of the 
main instruments in this direction - OP “Regional Development” and the National Strategic Plan for agricultural 
and rural development 2007-2013 have provisioned a group of actions, which search for a balance between the 
development of urban areas and the rural regions in the six planning regions. We can determine the speed of 
the process as slow so far, which forces the undertaking of actions for their speeding up and directing towards 
the most urgent problems. These are: infrastructure, the creation of conditions for the development of 
entrepreneurship and the attracting of investments, raising the quality of life and nature protection and 

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=62
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=62
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accessibility for the population to the new technological achievements. Finding the right way for solving these 
problems will guaranty a respectable place for our country in the European family.  
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Abstract: The main aim of this paper was to emphasize the role of culture and historical heritage for the modern tourism 
industry following the example of the Trakia tourist region. The study investigated the relationship between destination 
management, preservation of cultural and historical heritage and enhancing attractiveness as a basis for improving the 
sustainability and competitiveness of the region. It described the local experience and practices where cultural and 
historical resources are driving overall attractiveness. A combined methodology has been applied in the study, including 
data collection, processing and analysis in order to evaluate the level of tourism development and its importance for the 
local economy and community participation. It covered a series of processed data in establishing the scope and the 
territorial consolidation of 35 municipalities in the districts of Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo and Yambol. In 
conclusion the link between culture, history and tourism was pointed out as a mutually beneficial relationship that can 
contribute to destination distinctiveness and sustainability. According to National concept for spatial development (2013-
2025): “territories with a potential for combining natural and cultural values, well-established traditions and positive 
experience in and potential for formation of clusters will be developed with priority”. 

Keywords: Culture, Tourism, Historical heritage, Trakia tourism region, Competitiveness 

1. Introduction 

Tourism has not been included as a thematic objective in the European Structural and Investment Funds (ESIF) 
regulations as it constitutes a means or a sector rather than an objective. However the regulations foresee 

many possibilities for smart tourism investments1. The eye@RIS32 database that documents the emerging 
landscape of regional smart specializations in Europe (run by the Smart Specialisation Platform) shows that 
many regions are prioritizing service innovation and business model innovation in tourism in their smart 
specialization strategies and will allocate substantial funding towards that objective. According to the online 
database Bulgaria has pointed out as one of its S3 priorities new technologies in creative and re-creative 
industries with target creative, cultural arts & entertainment markets.  

Cultural tourism is one of the most developing industries worldwide. UNWTO3 forecasted that cultural tourism 
will increase its share and until 2020 almost 60% of the tourists will choose cultural heritage as a main reason 
to travel. Generally cultural tourism is based on transforming the cultural heritage from resource of a place to 
asset for the destination. Heritage forms the identity of local inhabitants, at the same time as it fascinates and 

attracts visitors4. Bulgaria is ranked in 21st place in the world according to its cultural resources which gives the 
country competitive advantage. There are more than 40 000 registered cultural sites from seven historical 

epochs and 11 sites included in UNESCO World Heritage List5. Improving tourism competitiveness has a key 
role in providing a dynamic and sustainable growth of the sector and culture and history have great significance 
in this process.  

At local dimension tourism is a tool for joint economic and sustainable development through the interaction of 
natural and cultural heritage, traditions and contemporary culture. Trakia tourist region is a good example that 
supports this statement. Utilization and integration of cultural and historical resources as a part of the regional 

 
1 European Commission, Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/tourism/ 
2 Smart specialization platform, Retrieved from  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map 
3 World Tourism Organization (UNWTO): http://www2.unwto.org/en 
4 Edgren, H. 2008. Cultural tourism – An experience of place and time, Cultural heritage and tourism – potential, impact, 

partnership and governance, Published with support of the Department of Cultural Heritage 

under Ministry of Culture of Lithuania, pp.16 
5 Ministry of tourism, Archive from 2014, http://www.tourism.government.bg/en 

mailto:zgrigorova@uard.bg
mailto:ishopova@uard.bg
mailto:stefkatim@abv.bg
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tourism product and developing a regional tourism brand successfully launched Trakia tourist region as an area 
with its own image and personality.  

2. Material and Methods 

The paper discussed and emphasized the role of culture and historical heritage for the modern tourism 
industry following the example of the Trakia tourist region. A combined methodology has been applied in the 
study, including data collection, processing and analysis in order to evaluate the level of tourism development 
and its importance for the local economy and community participation. It covered a series of processed data in 
establishing the scope and the territorial consolidation of 35 municipalities in the districts of Plovdiv, 
Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo and Yambol. The main research methods are systematic approach, classical 
empirical approach, statistical methods, descriptive and comparative analysis.  

3. Results and Discussion 

According to the Tourism Act and Concept for tourism zoning of Bulgaria, approved by the Ministry of Tourism 
(MT), the country is divided into nine tourist regions: the Danube, Stara Planina, Sofia, Trakia (Thrace), Rose 
Valley, Rila- Pirin, the Rhodopes, Varna Black Sea and Burgas Black Sea. For each region MT offers basic and 
advanced specialization. The main specialization combines two types of tourism that highlight the uniqueness 
of the area and the advanced one includes additional tourism forms for which the area has resources and / or 
potential for development. 

Trakia tourist region is the third largest area with 14% of the country’s territory (after the Danube and Balkan 
areas) and second in population with 18% of the population (after Sofia area). The region covers 35 
municipalities, 5 districts and 2 planning regions - South Central Planning Region and South East Planning 
Region (Table 1). 

Trakia tourist area covers transport zone of two national highways, part of the International Pan-European 
Corridor 4, 8 and 9 connecting Western Europe with the Middle East, many first-class roads, railways and 
airport Plovdiv. Transport accessibility of the region is a key milestone for tourism development in terms of 
access to the destination and accordingly from the region to other destinations which are a resource for a 
diversification of the local tourism product. 

Table 1. Territorial distribution 
NUTS-2 South Central Planning Region South East Planning Region 

District PAZARDZHIK PLOVDIV HASKOVO ST.ZAGORA YAMBOL SLIVEN 

M
in

ic
ip

al
it

ie
s 

Lesichovo Brezovo Dimitrovgrad Br.Daskalovi Elhovo Nova Zagora 
Pazardzhik Kaloyanovo Lyubimets Galabovo Straldzhaа  
Peshtera Krichim Mineralni bani Opan Tundzha  

Septemvri Maritsa Svilengrad Radnevo Yambol  
 Perushtitsa Simeonovgrad Stara Zagora   
 Plovdiv Stambolovo Chirpan   
 Parvomay Topolovgrad    
 Rakovski Harmanli    
 Sadovo Haskovo    
 Stamboliyski     
 Saedinenie     

35 4 11 9 6 4 1 

 
Trakia tourist area is located in the south central part of the country and it has a territory of 15 540 km2. The 
region has a specific specialization and good branding at international, national and regional levels. Culture and 
wine tourism are a priority for the Trakia tourist area.  The advanced specialization includes the following types 
of tourism: business, urban and shopping, health, adventure and ecotourism which significantly complement 

the product range6. 

 
6 Grigorova, Z. 2016. Trakia tourism region between globalization and glocalization, Plovdıv, Academic publishing house of 

UARD,p. 203-229 
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Destination management is the coordination and integration of all of the elements of the destination mix in a 
particular geographic area based upon a defined tourism strategy and plan. The destination mix elements are 
the attractions and events, facilities (hotels, restaurants, etc.), transportation, infrastructure, and hospitality 

resources7. In addition, destination management encompasses the image-making, branding, and marketing 
and communications of all that the place has to offer to tourists. Destination management organizations 
(DMOs) have the overall responsibility for the coordination and integration of the destination mix elements, 

and for destination marketing8. 

Tourism resources of the Trakia tourist region are identified for each of the 35 municipalities and all these 
objects of cultural heritage, cultural environment and landmarks form a local database of 501 sites, of which 
477 are submitted to the register of tourist attractions and 24 are identified as own locations. Rich resource 
potential have Plovdiv municipality with 67 sites with extremely diverse nature, municipality of Mineralni bani 
(Mineral Baths) - 54, mainly archaeological and the municipality of Haskovo - 48 sites (Table 2). 

Table 2. Trakia tourist region resources by municipalities  

№ MUNICIPALITY NUBER OF SITES № MUNICIPALITY 
NUMBER 
OF SITES 

 Bolyarovo 14 19. Parvomay 9 
 Bratya Daskalovi 2 20. Radnevo 2 
 Brezovo 13 21. Rakovski 16 
 Galabovo 1 22. Rodopi 28 
 Dimitrovgrad 14 23. Sadovo 5 
 Elhovo 28 24. Svilengrad 10 
 Kaloyanovo 3 25. Simeonovgrad 1 
 Krichim 5 26. Stambolovo 12 
 Lesichovo 1 27. Straldzha 1 
 Lyubimets 7 28. Stara Zagora 33 
 Maritsa 25 29. Saedinenie 18 
 Mineralni bani 54 30. Topolovgrad 16 
 Nova Zagora 5 31. Tundzha 10 
 Opan 13 32. Haskovo 48 
 Pazardzhik 10 33. Harmanli 4 
 Perushtitsa 5 34. Chirpan 2 
 Peshtera 5 35. Yambol 14 
 Plovdiv 67  TOTAL: 35 501 

 
Anthropogenic resources for tourism development in the Trakia tourist area exceed the quantity and quality of 
the national average in comparison with countries across Europe. Unfortunately, very few of these resources 
are turned into tourism assets, i.e. they are not included as a resource for any alternative type of tourism - 
cultural, heritage, archaeological, event, creative, etc. 

Trakia tourist region is a territory with a huge wealth of immovable cultural property, created in a period of 
over 8,000 years. There are also archaeological remains from the Neolithic, Antiquity, the Middle Ages, the 
Renaissance, Third Bulgarian State until today. Eight civilizations and cultures have inhabited these lands: 
Prehistoric, Thracian, Macedonian, Roman, Byzantine, Old Bulgarian, Ottoman, Renaissance and contemporary 
culture. Notable monuments of different religious cultures and cults testify to not only rich ethnic and religious 
diversity, but also extremely highly developed level of culture. Examples are architectural and monumental art 
from the Roman and Byzantine churches from the earliest times of Christianity, mosques from the Ottoman 
period and churches from the Renaissance period. Numerous sites (churches, schools, urban architecture, 
museums), depicting ethnic and cultural diversity of the region, are a rich resource that needs to be converted 
into a factor for tourism development. 

 

 
7 Morrison A., Destination Management and Destination Marketing: The Platform for Excellence in Tourism Destination, 

2013. Available at ResearchGate 
8 Timareva S, Arabska E, Shopova I., 2016. Role of destination managment and marketing organizations in regional 

development - Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 96-102, ISSN 1313-7069 
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The following sites are in the list of archaeological reserves in Bulgaria: 

• ancient Thracian city of Kabyle, municipality/ district of Yambol; 

• ancient and medieval town "Augusta Traiana - Vereya", municipality/ district of Stara Zagora; 

• ancient city of Philippopolis and Plovdiv Old Town, municipality/ district of Plovdiv, 

The list of cultural values of national and regional significant includes thousands of individual immovable 
cultural values, 156 of which are located in Trakia tourist area, and are in category of national significant (Table 
3). 

Table 3. Trakia tourist region cultural values of national significant9  

DISTRICT Plovdiv Pazardzhik 
Stara 

Zagora 
Haskovo Yambol 

Sliven/  

Nova 

Zagora 

Total 

Total number of cultural 

values of national 

significant 

 

133 42 65 47 6 61 354 

Total number of cultural 

values of national 

significant in Trakia tourist 

region 

 

73 9 25 41 5 3 156 

Architectural and historical 

reserve 

 

2 0 1  1 0 4 

Tourist Information Center 2 0 1 3 1 0 7 

 
Unfortunately, a large part of the cultural heritage is not linked to the tourism industry and it is often forgotten, 
neglected and unmanaged. A common database to tourist information centers would contribute to its 
promotion among tourists. The total number of Tourist information centers in Trakia area is only seven.  

The list of Bulgarian cultural institutions includes 23 national, 16 departmental, 28 regional, 87 municipal and 4 
private museums. On the territory of Trakia tourist region There are 2 departmental, 8 regional, 12 municipal, 1 
private museum and 6 municipal galleries (Table 4).   

The distribution of community centers in Trakia tourist area is essential for conservation and protection of local 
museum collections and folklore, traditions and customs. Their total number is 878 and their distribution by 
municipalities as follows: Pazardzhik - 107, Plovdiv – 228, Stara Zagora – 190, Sliven - 118 Haskozho – 146, 
Yambol 89. 

Table 4. Cultural institutions in national and regional level10 

TYPE OF CULTURAL INSTITUTION NUMBER IN COUNTRY NUMBER IN TRAKIA REGION 

national museums 23 0 

departmental museums 16 2 

regıonal museums 28 8 

municipal museums 87 12 

private museums 4 1 

national galeries 3 0 

municipal galeries 39 6 

 
9 Ministry of culture: http://mc.government.bg/ 
10 Ministry of culture: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=70&z=0 
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Figure 1. Distribution of communities centers in Trakia tourist region 

 
In order to identify cultural resources of the Trakian tourist area each of the 35 municipalities was examined in 
detail. The sites of cultural and historical heritage (incl. only immovable monuments), cultural environment and 
the landmarks of destinations form the local database of 501 sites. 477 were submitted to the Registry of the 
tourist attractions of the Ministry of tourism and 24 are identified own locations, made by the authors. 

The study carried out that the following municipalities have the richest resource potential: 

• municipality of Plovdiv with 67 registered sites, extremely diverse nature;  

• municipality of Mineralni bani – 54 sites, mainly archeological; and 

• municipality of Haskovo – 48 sites.  

The variety of attractions is identified in 16 groups. The largest groups are the religious sites (22%) and antique 
sites (21%) - Table 5 and figure 2.  

Table 5. Type of resources 

TYPE OF THE SITE/ NUMBER 

Immovable cultural monument / historical monument 32 
Park / recreation area / sport fishing 26 
Gallery 19 
Museum 45 
Drinking fountain / mineral spring / river 8 
Church / monastery / chapel / church tower 110 
Mosque 5 
Memorial Complex / mausoleum 9 
Sculpture / statue / monument 32 
Architectural and ethnographic reserve / revival house / architectural object 31 
Natural object / rock formation / geological phenomenon 50 
Archaeological Site / tomb / temple / mound 107 
Zoo / waterpark 4 
Observatory 2 
Theater 5 
Festival / fair 16 
Total: 501 

 

107

228

190

118

146

89

Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Sliven Haskovo Yambol

total number by municipalities
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Figure 2. Ratio% of predominant number of attractions in Trakia tourist region  

 
The study identified cultural and historical resources and grouped them into 4 categories of significance - 
international, national, regional or still unspecified importance for the tourism product of the region. Among 
them regional resources are leading - 51%, 122 from the registered sites are in the category of a national 
significance and 16 are of global importance (Table 6 and figure 3). 

Table 6. Cultural and historical resources by level of significance 

LEVEL OF SIGNIFICANCE NUMBER 

Internatıonal  16 
National 122 
Regional 256 

Unspecified 107 
TOTAL: 501 

 

 

Figure 3. Ratio% of cultural and historical resources by the level of significance 

 
Management of cultural and historical resources is studied by establishing the type of their property (Table 7 
and Fig. 4). It is important for the utilization of resources and the owners or managers of these sites will 

6%

10%

22%
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35%
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determine how to use and profit for tourism purposes. The large share of municipal property - 35%, should 
boost the tourism development in both in each municipalities and the entire Thracian tourist area.  

The findings from the environment study where the establishments are located in Trakia tourist area are 
interesting. 59% of surveyed sites are in accessible urban environment with adequate infrastructure and easy 
access for tourists and only 30% of them are in nature i.e. the access is only by hiking trails or routes no 
shortcut. For the remaining 11% the environment for access is not specified. 

For many of the sites is indicated that close to them there are accompanying attractions - 62%, public services - 
64%, but only 10% have internet access (Table 8). 

Table 7. Cultural and historical resources by type of ownership  

OWNERSHİP NUMBER 

state 81 

municipal 175 

private 36 

mixed 9 

church property 32 

unspecified 168 

TOTAL: 501 

 

 

Figure 4. Ratio in% by type of ownership 

 

Table 8. Available accompanying attractions, public services and Internet resources 

 
answers 

accompanying attractions public services Internet resources 

available 311 321 50 

Not available 127 116 451 

not specified 63 64 - 

 
Available resources analysis gives grounds to conclude that tourism, in particular city tourism, and culture have 
a strong connection. Heritage management, on the other hand is defined as management of regions’ natural, 

cultural and built environments11. Culture is a tool to valorize a destination’s authenticity and distinctiveness at 

 
11 Günlü, E., Yağcı, K., Pırnar, I. 2009. Preservıng cultural herıtage and possıble ımpacts on regıonal development: case of 

Izmir International. Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.2, Issue 2, pp. 213-229, available at Research Gate 

16%

35%

7%
2%

6%

34%

state municipal private mixed church property unspecified



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

981 
 

the global tourism market. Local culture can attract visitors and bring benefits to local communities. One of the 
good examples how to create “tourism experiences” is the specific cultural events which can be a driver for 
tourism development. Trakia tourist region needs to strengthen the cultural event calendar and to increase 
involvement of the local communities. As a further target the authors aim to explore the attitudes of the local 
communities towards the development of cultural tourism in the region. 

4. Conclusions 

Sustainable development and competitiveness of the tourist area and destination Trakia (Thrace) should be 
considered in the aspect of the regional development and spatial planning. Territorial tourism development at 
the regional level is treated in the aspect of promoting priority areas with potential for combining natural and 
cultural values, which have long traditions and positive experience, as well as with great potential for clusters 
formation. 

Diversification of tourist services through the themed models and transnational synergies, contributing to 
advertising and promotion of tourist supply of the European natural and cultural heritage in its diversity: a) 
cultural heritage (including cultural itineraries); b) contemporary cultural events; c) protected natural areas; d) 
specialized forms of tourism such as SPA, health, wellness, education, gastronomy and wine, historical, 
religious, sports, rural tourism or related to underwater maritime and cultural heritage, as well as industrial 

heritage or economic life in a region12. 

Preservation of cultural values follows the protection principles enshrined in the Cultural Heritage Act. Defining 
main objectives for the development of regional cultural heritage is made taking into account the background 
of European cultural policies for the protection and presentation of cultural diversity in its multicultural 
dimension - promotion of national cultural industries and cultural cooperation, strengthening the role of 
individual locations and stimulation of cross-cultural connections. Thematic cultural spaces are formed that 
cover areas with a concentration of significant cultural values from different historical periods and different 
types, or with high concentrations of a kind, but with important regional significance. Priority in the 
development of cultural infrastructure is given to Southern cultural space. 

In conclusion the link between culture, history and tourism is highlighted as a mutually beneficial relationship 
that can contribute to destination distinctiveness and sustainability. Adopting glocalization as relation between 
global trends and local opportunities, a new vision of Trakia region based on natural and cultural heritage, local 
conditions and opportunities for glocalization of the tourist product destination Thrace has been developing11. 
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Abstract: As the e-Commerce paradigm becomes a mainstream, there could be a number of additional companies getting 
ready to increase their online presence and make the most of this advantage over their traditional, ‘brick-and-mortar’ 
counterparts. However, nearly two decades after the explosion of e-Commerce ‘bubble’, claims have often been made that 
the mere online presence does not represent a decisive competitive advantage. Put differently, it is quite common to have 
not just two existing virtual stores, but a myriad of those offering the same gamut of products worldwide at the same time. 
Under these circumstances, without any prejudice, several questions naturally arise: What is it about a certain online 
company that makes it different to the rest of the business world?; Why anybody would want to buy something from that 
particular company and decide not to choose the others?; What makes some Internet firms so much popular and more 
attractive than others?; How leading online companies achieve a sustainable competitive advantage and manage to avoid 
the pitfalls?. Indeed, the complex and multidimensional construct of competitiveness is the ultimate answer to all these 
questions. Given the importance of this issue, this paper aims to provide a critical review of the literature on factors 
affecting the competitiveness of e-Commerce firms. The essential part is therefore devoted to developing and proposing a 
comprehensive framework for those dimensions that are crucial to the success of e-Commerce firms. Our framework also 
provides a solid base of evidence that might support academics conducting case studies, comparative overviews and 
further research on this and similar topics. 

Keywords: Competitiveness, e-Commerce firms, e-Commerce Websites, critical success factors (CSFs). 

1. Introduction 

The rapid development of Internet technologies and the rise of the Web 2.0 paradigm have imposed a brand 
new era – the era of designing digital marketplaces for gaining competitive advantage. During the last twenty 
years, the majority of companies throughout the world, including both small-and-medium enterprises (SMEs) 
and large firms, aimed to build and run their own e-Commerce Websites, realizing the fact that the online 
presence itself brings many competitive gains over their traditional, ‘brick-and-mortar’ competitors. This 
includes, among others, accessibility to their products and services by anyone, from anywhere, anytime. Other 
prominent reasons why companies are turning to innovative e-Commerce solutions in order to establish and 
maintain high competitive edge include: ease-of-use of e-Commerce platforms; high accessibility and 
availability; enriched features and functionalities; effective, reliable and easy-to-follow payment methods and 
procedures; international presence; reducing staff and cutting down overhead costs; delivering and 
maintaining an effective product catalog; context-sensitive personalization; reliable and real-time links 
between the e-Commerce front-end and the back office; running business efficiently through facilitated 
supplier purchases and management as well as sell to e-Customers. As a direct consequence of such 
advantages, e-Commerce became the fastest growing industry all around the world during recent years. For 
instance, in 2016, the global retail e-Commerce sales grew 23.7% compared to the previous year, making up 
8.7% of the total retail market worldwide (eMarketer.com, 2016; Statista.com, 2017). It is the only trillion-
dollar industry growing at a double-digit percentage each year (Moore, 2014). 

However, with the rapid, yet enormous proliferation of e-Commerce Websites during recent years, both the 
pace and the volume of virtual stores flourished, and the global market's competition became increasingly 
fierce. Online presence of enterprises solely does not guarantee competitive advantage anymore, since it 
became quite usual that not just two, but a myriad of virtual stores, offering the same gamut of products, exist 
online throughout the globe at the same time. To illustrate this, a recent research on the number of e-
Commerce Websites showed that there are approximately 110,000 e-Commerce Websites generating revenue 
of a meaningful scale on the Internet, whilst the number of mid- and bottom-market e-Commerce companies is 
estimated to reach nearly a million (Moore, 2014). In addition, e-Commerce Websites make up approximately 
10% - 12% of the total number of Internet Websites (Moore, 2014). 
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The profitability of e-Commerce companies depends solely on e-Customers’ satisfaction. Satisfied e-Customers 
form the foundation of any successful online business since e-Customers’ satisfaction leads to repurchasing, 
loyalty, and positive word of mouth. According to Hansemark & Albinson (2004), “satisfaction is an overall 
customer attitude towards a service provider, or an emotional reaction to the difference between what 
customers anticipate and what they receive, regarding the fulfillment of some needs, goals or desire”. 
E-Customers’ satisfaction is a premise to repurchasing and e-Customers’ loyalty, which refers to “a deeply held 
commitment to re-buy a preferred product or service in the future despite situational influences and marketing 
efforts having the potential to cause switching behavior” (Oliver, 2010). In addition, word-of-mouth 
advertising, being “an unpaid form of promotion in which satisfied customers tell other people how much they 
like a business, product or service”, is highly important for every business, especially e-Commerce, as “each 
happy e-Customer can steer dozens of new ones” (Entrepreneur, 2017). This is completely in line with the 
popular slogans: “The purpose of a business is to create a customer who creates more customers” and “The 
purpose of a business is to make a customer, not a sale.”  

Knowing this, the key question all e-Commerce companies face with is how to generate satisfied e-Customers. 
In other words, the problem is how to attract and retain e-Customers by meeting their needs and expectations. 
The only way to do so is taking advantage of the weaknesses exhibited by other competing e-Commerce 
companies. However, this is multidimensional, yet a too complex problem to be solved at once. Rather, the 
process of finding a solution to this problem is a continuous and time-consuming, involving significant 
resources (e.g. people, money, assets …), experience, knowledge, and skills. Therefore, the assessment and 
evaluation of its own firm-level competitiveness have become an imperative for each e-Commerce company. In 
this context, the purpose of this paper is threefold: (1) to provide a theoretical overview regarding the concepts 
of firm-level competitiveness and competitive advantage, (2) to elaborate recent research findings made vis-à-
vis the evaluation of firm-level competitiveness in e-Commerce, and (3) to identify some of the most prominent 
competitive advantages / critical success factors (CSFs), which are prerequisite to e-Commerce firms’ 
competitiveness on a global scale. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces the concepts of competitiveness and 
competitive advantage and provides some evidence of the most valuable resources dealing with them. Section 
3 focuses on the competitiveness of e-Commerce firms and provides a general framework of the most 
important e-Commerce-related CSFs. Section 4 concludes. 

2. Competitiveness and Competitive Advantage 

The concept of competitiveness has become extremely popular among managers, politicians, as well as 
academics in the recent years, although it was almost unheard-of three decades ago. However, despite its 
popularity, it also became a controversial concept in terms of its definition and measurement, due to its 
multifaceted nature. The word ‘competitiveness’ originates from Latin words competo, competere, competivi, 
competitus, which all mean ‘to strive together’. In the modern economy, there are, actually, a number of 
definitions describing the multidimensional concept of competitiveness, which can be looked at from three 
different levels of aggregation: country (macro) level, industry/cluster level, and firm (micro) level. However, 
regardless of the point of view, the term means involvement in a business rivalry for markets. 

The World Economic Forum, which has been measuring competitiveness among countries on a global scale 
since 1979, defines it as “the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of 
a country” (WEF, 2016). Therefore, a competitive country (economy) is a productive one in terms that it leads 
to growth, which leads to income levels and hopefully, an improved well-being. Competitiveness of a country 
refers to its ability to sell (export) products or services in the international marketplace in relation to its 
competing countries. 

Analogous to the concept of competitiveness applied to a country, the competitiveness of a company (i.e. firm-
level competitiveness) can be defined as “the capability a company has, to achieve profitability in the market in 
relation to its competitors” (EconomicPoint, 2013) or “the ability of firm to design, produce and/or market 
products superior to those offered by competitors, considering the price and non-price qualities” (D’Cruz & 
Rugman, 1992). Competitiveness depends on the relationship between the value and quantity of the outputs 
offered and the inputs needed to obtain profitability (productivity), as well as the productivity of the other 
bidders that exist in the market. In that context, a given company is considered a competitive one if it achieves 
“increased profitability due to the use of production techniques that are more efficient than those used by its 
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competitors and which allow higher quantity and/or quality in its products or services or lower production 
costs per unit of the product” (EconomicPoint, 2013). Competitiveness, especially firm-level competitiveness, 
gains its relevance mostly due to the fact that both the survival and the success of firms operating in the 
contemporary business world increasingly depend upon the competitiveness factor, since “competition is at 
the core of the success or failure of firms” (Porter, 1985, p. 1). 

At a firm level, competitiveness is measured through both financial performance indicators (e.g. profitability, 
costs, productivity …) and non-financial performance indicators (e.g. market share, the percentage of loyal 
customers and loyal suppliers …). Generally, the term ‘competitiveness’ is considered synonymous with the 
term ‘success’, which can be defined as a fulfillment of company objectives. Hence, performance should be 
measured in terms of how an organization manages its critical success factors. Today, beyond financial or 
market-based indicators, measures of competitiveness increasingly include other variables, such as 
innovativeness, quality, and social ones like ethical standing, social responsibility, or working conditions of 
employees (Depperu & Cerrato, 2005). 

It is also worthy to mention that one of the most utilized frameworks regarding firm-level competitiveness is 
the Asset-Processes-Performance (APP) framework, which integrates internal resources to performance 
through processes (Ambastha & Momaya, 2004). Other frameworks include, for instance, EFQM (European 
Foundation of Quality Model), BSC (Balanced Scorecard), IVM (Integrated Value Management), TSR (Total 
Shareholder’s Return), VC (Value Curve), EVA (Economic Value Added), VP (Value Pyramid) etc., whose 
application depends on the firm’s situation (Crisis/Survival vs Stable/Growth) and firm’s capability (Low vs 
High).  

The notion of ‘competitive advantage’ is considered a fundamental premise to business success. This concept 
has been thoroughly exploited in discussions about business strategies lately. However, whilst statements 
about it abound, there is no a single precise definition. For instance, according to Barney (2001), 
competitiveness should be considered as a process of generating competitive advantages, based on both 
tangible (productivity, return, profits …) and intangible (education, reputation, human skills, knowledge …) 
resources. He also explores the impact of the recent global business changes in relation to the competitive 
context of firms and their ability to generate and sustain competitive advantages (Barney, 2010). Ma (2000, p. 
53) interprets the term ‘competitive advantage’ as “the asymmetry or differential among firms along any 
comparable dimension that allows one firm to compete better than its rivals.” Ehmke (2008) defines the term 
as “an advantage gained over competitors by offering customers greater value, either through lower prices or 
by providing additional benefits and service that justify similar or higher price”. According to Pietersen (2010, p. 
17), the term ‘competitive advantage’ means achieving a bigger Value/Cost gap than the competitors’ one, i.e. 
a bigger gap between a product’s value seen by customers and the total costs incurred in providing that 
product. This definition is in unison with Porter’s views stating that “competitive advantage grows 
fundamentally out of value a firm is able to create for its buyers that exceeds the firm’s cost of creating it” 
(Porter, 1985, p. 3). 

According to Porter (1985), there are two basic types of so-called ‘positional’ competitive advantages, 
including: (1) the cost advantage (when the enterprise is able to deliver the same benefits as competitors, but 
at a lower cost), and (2) the differentiation advantage (when the enterprise is able to deliver benefits that 
exceed those of competing products, i.e. providing a variety of products, services, or features to consumers 
that competitors are not yet offering or are unable to offer). Thus, a competitive advantage enables the 
enterprise to create a superior value for its customers and superior profits for itself. Besides these, two other 
types of strategies have been increasingly been adopted by enterprises recently, including (3) innovation 
(introduction of completely innovative, new or notably better products or services), and (4) operational 
effectiveness (performing internal business activities better than competitors’ ones, which improves the 
characteristics of the company while lowering the time it takes to get the products on the market). 

Depperu & Cerrato (2005) develop a conceptual framework for the analysis of the competitiveness, by 

proposing a 22 matrix to define firm-level competitiveness, based on two dimensions. The first dimension, 
named ‘Nature of competitiveness’, is related to the way the term is intended to be used. In other words, 
competitiveness could either be considered as a driver of firm performance (a dependent variable, i.e. ‘ex-ante’ 
competitiveness) or as an outcome of firm’s competitive advantages (an independent variable, i.e. ‘ex-post’ 
competitiveness). The second dimension, named ‘Approach’, distinguishes between static and dynamic analysis 
of competitiveness. The static analysis takes into consideration assets/resources, whilst the dynamic one is 
based on the processes involved. 
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3. Competitiveness of e-Commerce Firms 

Despite the fact that competitiveness of e-Commerce companies is a relatively novel research area, there are 
an increasing number of research papers on this topic recently. 

In general, there are two major courses: (1) investigation of competitiveness of e-Commerce firms, including 
the identification and classification of corresponding critical success factors (CSFs); and (2) evaluation of the 
competitiveness of e-Commerce Websites by the application of corresponding mathematical/statistical 
methods, including the assessment of e-Commerce Websites’ quality. Both of these are usually made on a 
general level, on a national/international level, on a specific industry level, and possibly, on a combination of 
the previous ones. For illustration purposes, we hereby present some evidence on the recent research being 
made on this topic.  

Sahin (2012) explores the factors affecting the competitiveness of e-Commerce companies, proposing an 
integrated approach based on the analysis of resources (tangible and intangible), capabilities (organizational 
and managerial), and knowledge (know-how). His approach was based on the findings made by Garelli (2006), 
who suggests a holistic approach in assessing firm-level competitiveness that covers assets, resources, as well 
as abilities, skills, and potentials. 

Recently, Kai (2010) has proposed a method based on AHP (Analytic Hierarchy Process) entropy weights for 
objective and effective evaluation of the competitiveness of e-Commerce Websites. Similarly, Li (2015) 
proposes a method based on AHP and multi-level fuzzy evaluation of C2C e-Commerce Websites. Dumitrache 
(2010) gives an overview of the criteria used for evaluation of e-Commerce Websites and uses a ranking 
algorithm based on the AHP, which was then implemented and tested on several online stores in Romania. 
According to her, amongst the very important criteria are navigability, response time, personalization, 
telepresence, and security. Stanujkić & Magdalinović (2012) proposed a framework for performance evaluation 
of e-Commerce Websites, based on fuzzy compromise programming. This method, along with the AHP, belongs 
to the class of MCDM (Multiple Criteria Decision Making) methods, which also includes the following methods: 
SAW, ELECTRE, PROMETHEE, TOPSIS, COPRAS, VIKOR, and MOORA. Bezes (2009) distinguishes three major e-
Commerce Website evaluation approaches, analyzing them as information systems, as communication 
channels, and as retailing channels. In addition, he proposes a synthetic approach that links these three 
concepts. 

A body of research has been made on critical success factors (CSFs) on a national or international level. For 
instance, Sung (2006) identify critical success factors (CSFs) for e-Commerce and investigates the explanatory 
power of CSFs on firm performance among Korea, Japan, and the USA. Similarly, Wang et al. (2005) discuss e-
Commerce-related CSFs to help Chinese enterprises in achieving successful e-Commerce implementations, and 
Laosethakul (2005; 2007) has analyzed CSFs for e-Commerce in Thailand. 

Another course in investigating e-Commerce competitiveness issues is based on the pure identification of a 
certain number of CSFs that are fundamental to e-Commerce success in general. Here belongs the research 
made by Laosethakul (2007), who categorizes CSFs in eleven groups, and Jones & Field (2000), who identify 
twelve e-Commerce-related CSFs. In addition, Viehland (2000) describes six CSFs for developing e-Business 
strategy. 

Yet another approach to study e-Commerce competitiveness is to take into consideration e-Commerce within a 
specific industry. To name a few, Liu et al. (2013) carried out a comprehensive evaluation of agricultural e-
Commerce Websites, whilst Bodini & Zanoli (2011) have explored the competitive factors in the agro-food e-
Commerce. Effendi & Alfina (2014) have performed a quality evaluation in the airline industry, by comparing 
two airlines’ e-Commerce Websites. 

Assessing the quality of e-Commerce Websites, which is an alternative approach to study e-Commerce 
competitiveness, has often been done in order to assess their usability, since the latter one is a prerequisite for 
e-Commerce success, whilst high quality is an intrinsic property of every competitive Website. In this context, 
Effendi & Alfina (2014) have lately developed a framework based on five quality aspects (information quality, 
service interaction quality, usability, Website design, and playfulness/enjoyment). In addition, Davidavičienė & 
Tolvaisas (2011) identify a comprehensive list of criteria for quality evaluation of e-Commerce Websites, which 
include: easy-to-use, navigation, security assurance, real-time help, and design. Aydin & Kahraman (2012) 
proposed a fuzzy multiple criteria decision making (MCDM) model for evaluation of e-Commerce Websites’ 
quality. Their model includes five key criteria (i.e. ease-of-use, products, security, customer relationship, and 
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fulfillment) and twenty sub-criteria. Rababah & Masoud (2010) provide a framework suitable for identifying, 
qualifying, categorizing, and ranking of quality factors.   

4. E-Commerce Competitiveness Factors: A Critical Appraisal 

In order to identify the possible sources of competitiveness for e-Commerce firms, we first take into 
consideration the differences between the traditional (i.e. ‘brick-and-mortar’) and e-Commerce-oriented (i.e. 
‘click-and-order’) firms. Although the goals of both traditional commerce and e-Commerce are the same (i.e. 
selling products and services to generate profits), they do it quite differently. Table 1 sublimes the most 
prominent distinctions between the two firms’ types vis-à-vis various aspects of comparison. 

Table 1. Comprehensive list of distinctions between traditional and e-Commerce businesses 

Basis for comparison Traditional commerce e-Commerce 

Meaning 
Buying, selling, transferring, or exchanging 

products, services, and/or information 

Buying, selling, transferring, or exchanging 
products, services, and/or information via 
computer networks, including the Internet 

Value creation Product/Service Information 

Consumer behavior 
Based on standardization and mass/one-way 

marketing 
Based on personalization and one-to-one 

marketing 

Processing of 
transactions 

Synchronous and manual Asynchronous and automatic 

Time accessibility 
Limited time during the days, not all days in a 

week 

Round the clock service  

(24  7  365) 

Physical inspection 
Goods can be inspected physically before 

purchase 

Goods cannot be inspected physically 
before purchase, customers have to rely on 

electronic images only 

Interaction 
Direct interaction between buyer and seller; 

Face-to-face; Seller influenced 
Indirect interaction between buyer and 

seller; Screen-to-face; Self-service 

Seller identity 
verification 

Customer can verify the identity of the seller and 
its physical location 

e-Customer cannot identify the seller, nor 
its physical location 

Information exchange 
No uniform platform, heavy dependency on 

person-to-person information exchange 

Provides a uniform platform, little 
dependency on person-to-person 

information exchange 

Resource focus Supply side Demand side 

Scope of business Limited to particular area Worldwide reach 

Business relationship Vertical or linear End-to-end 

Marketing One-way marketing; Traditional marketing One-to-one marketing; Digital marketing 

Marketing channels 

Printed media (newspapers, magazine ads, 
newsletters, brochures); Broadcast media (TV and 

radio ads); Direct mail (flyers, postcards, 
catalogs); Telemarketing 

Websites; Social Networking sites; Content 
marketing; Banner ads; Google ads; Video 

marketing 

Payment Cash, bank cheque, credit card Credit card, fund transfer 

Delivery of goods Instantly Takes time 

Cost effectiveness 
Not cost-effective. Costs have to be incurred for 
the role of middlemen, high total overhead costs 

Very cost-effective. No costs incurred on 
middlemen, less total overhead costs 

Time savings 
Low. It takes a lot of time to complete a 

transaction 
High. Saves a lot of valuable time for both 

the e-Customers and business 

Convenience 
Low. Customers have to move away from their 

workplaces or homes to locate and purchase the 
desired product 

High. Convenient to both the e-Customers 
and the business, provides better 

connectivity for anyone, from anywhere, 
anytime 

Geographical 
accessibility 

Hard to expand the size of the market from 
regional to international level, have to incur a lot 

of additional expenses on investments 

Easy to expand the size of the market from 
regional to international level, no 

additional expenses on investments 

Introduction of new 
products 

It takes a lot of time and money to introduce a 
new product and analyze the response of the 

customers 

It is easy to introduce a product on the 
Website and get the immediate feedback 

of the e-Customers 

Profit 
The cost incurred on the middlemen, overhead, 
inventory and limited sales pulls down the profit 

Helps to increase the sales and profits of 
the organization, in addition to cutting 
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costs, and streamlining operating 
processes 

Product suitability 
Suitable for perishables and ‘touch and feel’ 

items, and for products that needed to persuade 
to the customers 

Not suitable for perishable goods and high 
valuable items; Suitable for intangible 

products, and digital products 

Overheads High administrative and management overheads 
Low administrative and management 

overheads 

Workflows Manual and document-based Paperless 

Human resources No special requirements 
Requires technically qualified staff with an 

aptitude to update themselves 

Fraud 
Less present, due to personal interaction 

between the buyer and the seller 
More present, due to lack of physical 

presence and unclear legal issues 

Product presentation Magazines, flyers Websites, online catalogs 

Communication 
Synchronous, through regular mail, phone; 

Requires manual intervention; Personal 
Asynchronous, through e-Mail; Automatic 
handling; Technology-mediated channels 

Checking product 
availability 

Phone, fax, letter e-Mail, Websites  

Orders and invoices Printed forms e-Mail, Websites 

Product 
acknowledgements 

Phone, fax e-Mail, Websites, EDI 

Clerical errors Maximized, due to manual processing Minimized, due to automatic processing 

Standardization 
Difficult to establish and maintain standard 

practices 
A uniform strategy can be easily 

established and maintain 

Doing business Heavy dependence on individual skills No human intervention 

Technology usage Low 
Extensive usage of Internet, wireless and 

network technologies 

Type of business 
processes 

Private business processes and systems for self-
usage, not intended for use by customers, 

vendors and business partners 

Public business processes and systems, 
used by e-Customers, vendors and 

business partners 

Business process cycles Inflexible, rigid, and long Flexible, agile, and highly responsive 

Level of competition Low, in general Relatively high 

 

Table 1 clearly shows that there are numerous fundamental differences between the two types of businesses, 
which all make a significant influence on their intrinsic processes of how competitive advantages are 
generated. For instance, regarding the interaction with customers, there is no personal touch between the 
seller and the buyer in e-Commerce (i.e. there is a ‘screen-to-face’ interaction), thus online companies need to 
establish somehow an intimate relationship with potential e-Customers as much as possible, to win over their 
loyalty. Therefore, they have to be highly customer-oriented, by delivering customized (i.e. personalized) 
service to each particular e-Customer. Besides, they have to be extremely flexible and innovative regarding the 
gamut of products offered, their presentation and prices, delivery methods, safety and security issues of 
payment transactions, and shipping speed, in order to keep current e-Customers and attract new ones. At the 
same time, they have to deliver high Quality-of-Service (QoS) levels to their e-Customers regarding Website 
performances, availability, reliability, dependability, and safety, in order to create satisfied e-Customers and 
retain their loyalty on a long run. In addition, e-Commerce companies have to keep a constant pace with actual 
technological advances vis-à-vis their e-Commerce platforms, plan their capacities in continuity, and be ready 
to upgrade their underlying hardware and software infrastructure to successfully meet the increased levels of 
e-Customers arrivals during peak periods, regardless of their intensity and frequency. On the other hand, all 
basic back-office operations that are present with traditional businesses are also present with e-Commerce 
businesses, as well. These include, for instance, administration, human resources, accounting, finances, and 
shipping of purchased goods. In fact, the biggest mistake in setting up an e-Commerce business is paying too 
much attention to the technicalities of the Web site and ignoring the other ‘details’, which could easily lead to 
unfilled orders, irritated customers, and finally, lost business. 

E-Commerce Websites are now recognized as mission-critical counterparts of every online business. At a first 
glance, all e-Commerce platforms seem pretty straightforward and almost commoditized regarding their basic 
functionalities, i.e. they all have product catalogs, they all offer ways to browse, search for, and navigate to 
desired items, they all have shopping carts, and they all provide secure online transactions. So, what makes a 
certain e-Commerce Website more competitive than another one? Moreover, what are the most relevant 
factors affecting the competitiveness of e-Commerce firms? The aim of this paper is to give a clear and 
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insightful answer to these questions, utilizing an integrated, inclusive, yet holistic approach, which takes into 
account all organizational and technical issues, regardless of a specific industry or a country. 

To answer these questions, we first identify the main areas that have to be systematically taken into 
consideration in the phases of building, deploying and managing any successful e-Commerce Website. Laudon 
& Traver (2009, p. 202) identify six crucial areas, including (1) Hardware architecture, (2) Software, (3) 
Telecommunications, (4) Site design, (5) Human resources, and (6) Organizational capabilities. 

Next, by analyzing each area, we identify corresponding critical success factors comprising the key aspects 
underlying the competitiveness of e-Commerce firms. These include: 

(1) Hardware architecture; 

➢ Scalability; 

➢ Performability: 

✓ Performance; 

✓ Availability; 

✓ Reliability; 

✓ Dependability; 

➢ Safety; 

➢ Security; 

➢ Maintainability; 

(2) Software; 

➢ Functionality; 

➢ Performance; 

➢ Scalability; 

➢ Integration; 

➢ Synergy;  

➢ Agility; 

➢ Support for different business models; 

➢ Business process modeling tools; 

➢ Business user control; 

➢ Analytics; 

➢ Interoperability and connectivity to existing business systems; 

(3) Telecommunications; 

➢ Internet connection speed; 

➢ Internet connection availability; 

➢ Safe and secure communications (financial transactions);  

(4) Website design; 

➢ Unique design; 

➢ Simplicity; 

➢ Functionality; 

➢ Accessibility; 
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➢ Privacy; 

➢ Extensive usage of informational links (rich content); 

➢ Personalized content; 

➢ Value-added content; 

➢ Easy navigation and usage; 

➢ Redundant navigation; 

➢ Ease of making online purchases; 

➢ Support for multiple brands of Web browsers; 

➢ Usage of simple graphics and sounds; 

➢ Readable text; 

➢ High content (information) quality; 

➢ High accuracy of the content; 

➢ Multi-language support; 

➢ Easy-to-follow check-out process; 

➢ Good quality images; 

➢ Short page load time (high responsiveness); 

➢ Support for multiple payment options; 

➢ Option to save product for later; 

➢ Check for stocks availability; 

➢ Unique detailed descriptions; 

➢ Support for multiple shipping options; 

➢ Tracking of shipped products; 

➢ Flexibility of the product catalog; 

➢ Regular and continuous updates of the Web shop content; 

➢ Support for differentiation, personalization, and customization; 

➢ M-Commerce support and optimization; 

➢ Optimization: 

✓ Search engine optimization (SEO); 

✓ Pay-per-click (PPC) optimization; 

➢ Compliance with national and international standards; 

➢ Global and multicultural capabilities; 

➢ Support for local sales taxes; 

➢ Support for trade and shipping rules & regulations; 

➢ Tracking and analyzing e-Customers’ online shopping behavior; 

➢ Website management and reporting tools; 

(5) Human resources; 

➢ Technical expertise; 

➢ Highly qualified/skilled personnel; 
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➢ Knowledge of Internet culture, e-Customers’ culture, and language; 

(6) Organizational capabilities; 

➢ Strategy: 

✓ Integration of online and offline strategies; 

✓ Clear strategic goals; 

✓ Specific e-Commerce-related business plans/strategies; 

✓ Clear value proposition; 

✓ Choice of business model; 

✓ Strategic partnerships and alliances; 

✓ Outsourcing; 

✓ Supply chain value creation; 

➢ Marketing: 

✓ Branding: 

o Utilization of social networks for brand promotion; 

o Running multiple display advertising campaigns; 

o Active participation in online conversations and Q&A Websites; 

o Showcase the testimonials, e-Customers’ reviews and feedback across the Website 
and networks; 

✓ Pricing; 

✓ Selection of products/services to sell online; 

✓ Targeting and segmentation; 

✓ Multi-channel marketing: 

o e-Mail marketing; 

o Search engine marketing (SEM); 

o Affiliate marketing; 

o Referral marketing; 

o Social media; 

o Offline campaigns; 

✓ Online and offline promotion/advertising; 

✓ Unique selling proposition (USP), especially country-specific ones; 

➢ Logistics: 

✓ Efficient supply chain; 

✓ Efficient order fulfillment: 

o Prompt shipping; 

o High speed of products/services’ delivery; 

➢ Customer relationships: 

✓ e-Customer/supplier support & service; 

✓ Constant connection/interaction with the existing e-Customers/suppliers for their retention: 
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o Newsletters; 

o Blogs; 

o Surveys; 

o Online chatting; 

o e-Mail; 

✓ Personalized approach; 

✓ Real-time help; 

✓ Policy of withdrawal/substitution of returned products; 

✓ Refunding policy; 

➢ Management: 

✓ Reputation (brand name, awareness); 

✓ Managerial skills and capabilities; 

✓ Top management leadership, commitment, and support; 

✓ Intensive R&D; 

✓ Innovativeness; 

✓ Experience; 

✓ Implementation of quality principles and standards (Deming’s PDCA cycle: plan-do-check-act); 

✓ Resource allocation; 

✓ Monitoring and measurement of firm performance using key performance indicators (KPIs); 

✓ Strategic planning; 

✓ Control/supervision on all levels; 

✓ Monitoring industry developments and global trends; 

✓ Monitoring competitors’ activities; 

➢ Business processes: 

✓ Flexibility and adaptability to external changes; 

✓ Intra- and inter-organization integration of back-office processes (inventory, sales, logistics, 
customer service) with the front-office (e-Commerce) system; 

All above mentioned CSFs have a direct and a serious impact on the effectiveness, efficiency, and viability of 
any e-Commerce firm. Activities associated with these CSFs must be performed at the highest possible level of 
excellence to achieve the ultimate objective - the e-Customers’ satisfaction. On the other hand, this inevitably 
leads towards increased popularity, increased sales and increased profits. No matter of the number of CSFs 
being addressed and/or the success level of their implementation, their cumulative effect always affects, in a 
rather positive way, the overall competitiveness of e-Commerce firms. 

5. Conclusion 

During the recent few decades, globalization processes have imposed the emergence of a hyper-competitive 
era. The Internet and mobile computing have changed people’s buying behavior all over the world, forcing 
most companies to provide online sales channels to their potential customers. To facilitate this process, 
businesses of all sizes have invested considerable amounts of money and resources into their e-Commerce 
strategies without taking into account all the key success factors related. As a result, many of them did not 
manage to survive the fierce competition on the global market. This fact has created the need for an explicit 
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management of competitiveness, primarily firm-level competitiveness. Consequently, a considerable research 
has been done on competitiveness issues at different levels, using different approaches and frameworks. 

In this paper, we put the focus on the firm-level competitiveness of e-Commerce companies. The key questions 
we strived to answer were: Why do we buy a product from a particular e-Commerce Website? What are the 
factors which motivate us to choose that Website and not others? The answers to these questions are the key 
factors which help a particular e-Store to stands higher in the crowd and sell more. Based on the findings 
originating from previous research, and having minded the basic differences between the traditional and e-
Commerce businesses, we have compiled and proposed a framework - a comprehensive list of CSFs that have 
to be taken into consideration by any e-Commerce firm that tries to improve its competitiveness level. These 
CSFs underpin six major e-Commerce areas, including hardware architecture, software, telecommunications, 
Website design, human resources, and organizational capabilities. As such, this study provides valuable insights 
for e-Commerce businesses. The proposed framework also provides a solid base of evidence that might 
support academics conducting case studies, comparative overviews and further research on this and similar 
topics. 
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Abstract: The Decission Support Systems (DSS) give logistic support to the process of making decisions in the contemporary 
companies. DSS are complex computer programs which based on the input data from the database can predict the 
activities of the real system and some future circumstances.  

DSS provides the management to test the system activities of the environment’s different changes and to test the 
environment’s reaction when different changes occur. Namely, DSS provides a very fast way to consider the effects of the 
made decisions.  

All the methods that are used as a support in the process of decision making could be based on different ssimulation 
models, optimization techniques or heuristic algorithms.  When solving practical problems, large application procedures are 
based on combination of optimization and heuristic procedures.  With an adequate combination of optimization, heuristic 
and experiental procedures that desribe different segments of the real system for a very short time can emerge a separate 
satisfactory solution.  

In this project will be implemented a method of objective collection, analyzes, and interpretation of the data, by which the 
research process gets a scientific character.  This methodological approach has been used through the gathered 
information about the application of the modern DSS through systematic, empirical and analytical research of the 
previously shaped hypothesis. In order to research the condition in our country is used the method of the structure survey, 
by which we will get information about the implementation of DSS in the business entities in Macedonia.  

As priority objectives that are established by this project are the following: 

➢ Assessment and conclusion on the application of Decision Support Systems  

➢ Indicating the benefits of implementation of  the Decision Support Systems  

➢ Providing strategic guidance under which the companies will develop in the implementation of the contemporary 
Decision Support Systems. 

Keywords: decision making, support, business entities. 

1. Introduction 

The process of deciding is a part of the things that each manager has to do during his work. We make decisions 
every day, in accordance with the things connected to the classical functions, as: planning, organizing, 
managing with the employees, the management in general and control. The process of deciding is not an 
individual process1, i.e. isolated function of the management but it is in realization with all the business 
functions. The managers (the decisions makers) at all the levels make decisions that sometimes they are 
“small” and sometimes they are “big”. However no matter whether the made decisions will realize or not all 
their decision makers go through the decision-making processes.  Therefore, this process should first be well 
acquainted, and then you can manage with it. In all approaches that are present in the contemporary 
management theory, the term decision-making means rational choice of one of the possible alternatives. 

On the other side, the decision theory2, and the quantitative methods and models as well, were previously 
developed independently from the information technology and information systems. Namely a whole range of 
quantitative methods and models emerged (linear programming, network planning, simulation, dynamic 
programming, theory of waiting lines and others.) that have no mutual elements. This development of 
quantitative methods and models entered in a crisis that is caused by the adjustment problem methods rather 
then (vice versa), i.e. insisting to optimal and not real decisions or orientation towards achieving the goal, 
regardless the means that will be spent, not existing an adequate theory of key problem areas etc. The efforts 

 
1 Gareth Jones, Jennifer George: "Modern Management" (translated in Macedonian), McGraw Hill 2008 page 253 
2 Cooke, S. And Slack, N. (1991), “Making Management Decision”, (second edition), Prentice Hall, New York, page 13 
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to overcome the crisis in the use of quantitative methods and models in the decision process led to the end of 
the seventies of the twentieth century appeared to support decision-support system.      

The Decision Support Systems3 generally are defined as information systems that are built to help the decision 
maker in the solving the poorly-structured decision-making problems. Their main goal is to provide qualitative 
information for the decision-making process, in order to increase the efficiency in decision-making. The main 
characteristics of these systems are: oriented decision-making, orientation towards solving the poorly-
structured problems and orientation towards the final user.  The decision-making systems help and support the 
decision-maker in the process of decision-making, but they do not make this process automatic, because they 
do not replace the man in "judgment" about the problems of decision-making and related human functions. 
They help the decision-maker to make more qualitative decisions, so it is said that they serve to improve the 
effectiveness (the quality), instead of (the speed) of the process of decision-making.  

DSS  should provide the manager time exact information, that will be at the same time accurate, relevant and 
complete. DSS must give the information in an adequate form in order to be easy to understand and manage. 
The information presented with the DSS could be a result, or could be taken from outside sources. The DSS 
could present either internal or external facts, different opinions and predictions that could help the manager. 
That is the reason why he wants the right information, at the right time and in the right form.   

2. Modern Systems for Decision Support in Macedonian Companies 

Information Decision Support Systems are based on a set of procedures which are used by the data processing 
models and making decisions models. The central place have neither the data nor the information, but the 
decisions. The analysis system has a form of a prototype and the description of the things is semi-structured. 
The system outputs are relational views while the software basis is a generator of the program 

In order to identify the use of decision support systems in the companies in the Republic of Macedonia was 
needed to conduct a survey. The statistic sample was created out of 30 companies from various fields in order 
to get more relevant results about the use of the Decision Support Systems in the companies.  The survey was 
focused on three main aspects: 

• Basic indicators for existence of the Decision Support Systems in the companies; 

• Using the Decision Support Systems; 

• Strategic aspects. 

For a better overview of the survey results they are presented in charts. 

From the first aspect of the research results are as follows: 

In the first part we were asked for the use of the computers on which all respondents responded positively as 
seen in the following graph: Responses to this question were expected because as previously mentioned 
computerization cover and the Republic of Macedonia and Macedonian companies are aware of the facilitation 
work which offer computers. 

 

Chart 1 (responses of the first question) 

 
3 James A. O’Brien.(2006), “Introduction to Information Systems”, College of Business Administration Norbern Arizona 

University, McGraw-Hill, page 330 
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The second question was about whether companies know about the systems for decision support and their 
responses are tracked in Graph 2. 6 of 10 companies or 60% know about the systems for decision support. If we 
actually perceive the fact that the survey covers entrepreneurial businesses negative rate that is 40% of 
companies do not know about the systems for decision support should not be intimidating. 

 

Chart 2 (responses of the second question) 
In addition was the question of whether companies use systems for decision support. Responses to this 
question indicated that implored 3 out of 10 companies use systems for decision support and 70% responded 
negatively. Given that most of the surveyed companies know about systems for decision support is expected to 
have a growing number of companies that use these systems. However the results are negative which means 
that Macedonian companies need to work on the implementation of these systems in their operations. 

 

Chart 3 (responses of the third question) 
Asked if your company has developed systems for decision support, 30% of respondents said they have 
developed such systems and 70% said no. These responses were expected. Companies that use systems for 
decision support gave a positive answer to this question. It can positively reflected on being able to develop 
their own systems for decision support which means that Macedonian companies have the potential to follow 
and develop the trends. 

 

Chart 4 (responses of the fourth question) 
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The Graph 5 shows the proportion of companies that have a special department for decision support  and 
those who have not such department. It can be noted that only 2 out of 10 companies have separate 
department for decision support. Company size and employment are some of the reasons for this results . 
Department for decision support is not able and there is no need for it in every single company. But for better 
and more efficient operation, and making better decisions is necessary bigger  number of companies to gave 
positive answer on this question.  

 

Chart 5 (responses of the fifth  question) 

On the question about future plan to develop system for decision support, 8 out of 10 companies said that they 
planned to do it while the other 2 companies answered negativequeand it is shown in Graph 6. The eight 
companies responded positively on this question, that there is opportunity for the development of systems for 
decision support. 

 

Chart 6 (responses of the sixth question) 

Six of the ten companies responded that they have a strategy for the development of systems for decision 
support and 4 in 10 said they have no strategy for the development of systems of support. If they plan to 
develop their own systems for decision support would be better to have a strategy for developing them. But 
the results of the survey shows that six, not eight companies have a strategy for the development of systems 
for decision support.  
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Chart 7 (responses of the seventh question) 

50% versus 50% is the results about question if  companies know about use of the systems for decision support 
in the competition. This results are shown in Graph 8. It is good to know what is the level of development of 
competition in any field of operating. But some things can not be easily discover so the answer of this question 
seems quite realistic.  

 
Chart 8 (responses of the eighth question) 

Of the total 10 companies 6 think they can apply systems to support decision-making 60% of respondents 
answered "yes" and the remaining 40% answered "no." Every company knows his own abilities. Thus it can be 
said that 60% of companies are able to apply systems to support decision-making which means that 
Macedonian companies are hesitant to introduce changes, new concepts of operation specifically for decision 
making.  

 
Chart 9 (responses of the ninth question) 

The Graph 10 shows the answer of the last question and it may be noted that 6 companies consider 
implementation of systems for decision support will positively affect the company's operations and contrary 
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opinion have 4 other companies. Although there are no known reasons why companies see negative and given 
that some companies do not know the existence of systems for decision support answer is expected. However, 
they should inform and see all the opportunities and advantages offered by the systems for decision support 
and then make judgments on this issue.  

 
Chart 10 (responses of the tenth question) 

3. Conclusions 

Problems are part of the operations of all companies from the emergence and through the course of their 
whole operation. Simple problems are easy and the decisions are taken simply, easily and quickly. In semi-
structured and unstructured problems passing the right decision and finding the right solution to a complex 
and difficult process. Unlike companies that global solutions to these problems have been discovered with the 
help of systems for decision support, while saving the most expensive resource that time, our Macedonian 
companies seek help from experts, or people who are experts in the given issue. 

The world trend is for companies worldwide to strive to develop their own systems for decision support. Unlike 
them Macedonian companies do not have such a position on the matter. 

Because the process of entering the systems for decision support in Macedonian companies need to speed up 
or to meet the following conditions: 

• To increase awareness of the management teams of the need for support systems for decision making, and 
rising training teams using these systems 

• Because the companies in Macedonia are small companies with small budgets should perceive the use of 
systems for decision support. 

In this context, Macedonian companies should tend to accept the global trends, that dictate rapid 
development, but only through the fast adaptation of the new states and economy development caused by the 
opponents, the t changing regulations, openness of economies, the companies in the high economically 
developed countries penetrate much faster on the markets than those in the not developed countries and 
developing countries, and change the constellations on the market.     

Based on this, the process of implementation of the Decision Support System in the companies in the Republic 
of Macedonia needs fastening through the fulfillment of the following conditions:  

The use of computers and information technology should be present in all the companies, and therefore will 
the tasks will be performed on a faster and more effective way, that are strategically planned; 

The implementation of LAN networks in a large percentage will increase the flow of information in companies 
and therefore they will have to seek the fastest way possible and in the shortest period of time, to be installed; 

The global electronic network, the Internet, should be used in the everyday  activities of companies, primarily 
to keep pace with the innovations offered by the top global corporations and the possibilities of adjusting the 
domestic economy to global trends and in that  percentage as the financial strength of the companies is; 
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The managers are forced to make and to implement particular decisions by which they will regulate the normal 
function and implementation of the corrective action at all levels. Hence, emerge the logical necessity of 
making decisions that are in function of the effective business deciding, in these companies the Decisions 
Support Systems should be fully implemented.  Increasing the awareness of the management teams in the 
companies for the positive aspects of the Decision Support Systems use, in fact allows permanent training of 
the employees whose tasks are directly connected to the process of decision making and implementation of 
the innovative processes, that despite the experience, the experts’ opinion is necessary.   

Because Macedonian economy’s structure is on the side of small and medium-sized companies, where the 
financial power for innovations and application of new techniques and technologies is at a very low level, the 
business subjects need to recognize the effects of the Decision Support Systems use. Most of them are 
available on the Internet, or they can taken from the other companies, and to use them as a model for a 
Decision support System which will be upgraded with the specific features of the company and will be suitable 
to meet the needs in making better decisions. 

References 
Cooke, S. And Slack, N. (1991), “Making Management Decision”, (second edition), Prentice Hall, New York. 

James A. O’Brien.(2006), “Introduction to Information Systems”, College of Business Administration Norbern Arizona 
University, McGraw-Hill. 

Kosta S.(2004), “Statistics”, Faculty of Economics – Prilep. 

Gareth Jones, Jennifer George: "Modern Management" (translated in Macedonian), McGraw Hill 2008. 

http://benefitof.net/benefits-of-dss/  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1001 
 

Managing of Integrated Marketing Communication as a Key Factor in Creating 
Competitive International Tourist Offer: Case of Republic of Macedonia 

Monika ANGELOSKA-DİCHOVSKA1 Julijana SİLJANOSKA2 Katerina BOJKOVSKA3 

1Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment Ohridski Bitola, Republic of Macedonia,                      e-mail: 
monika.angeloska@uklo.edu.mk  

2Faculty of Economics and Organization of Entrepreneurship - Department in Bitola, International Slavic 
University Sveti Nikole - Bitola, “Gavrilo Romanovich Derzhavin“ Republic of Macedonia,                           e-mail: 

j.siljanoska@yahoo.com  

3Faculty of Biotechnical Sciences, University St. Kliment Ohridski Bitola, Republic of Macedonia,               e-mail: 
katerina.bojkovska@uklo.edu.mk  

 
Abstract: Nowadays, the tourism has significant place in the development of the economy in the Republic of Macedonia. 
The implementation of Integrated Marketing Communications in the tourism is an important factor in the development of 
the tourism in one country. There are numerous challenges and opportunities for improving the condition of the touristic 
sector in Republic of Macedonia. One of them is the upright implementation of the Integrated Marketing – 
Communications in creation of the tourist offer when presenting on the International Tourism Market. The process of 
modernization of the tourism product, the implementation of Integrated Marketing Communications, and better education 
of the subjects of the tourism sector, will allow a significant improvement of this sector. 

The optimal use of their resources and adequate adjustment to global competition are two basic prerequisites for a strong 
and successful marketing strategy for promotion of Macedonian tourist destinations. These conditions contribute to 
achieving the desired competitive Macedonian tourism entities in the international tourism market, and thus achieve their 
development goals. 

The aim of this paper is to present the current situation in the tourism sector in Republic of Macedonia and the efforts of 
the carriers of Macedonian tourism offer for implementation of Integrated Marketing-Communications in the promotion 
and placement of Macedonian tourism product on international tourism market. Based on research conducted through 
surveys of tourism subjects with previously structured questionnaire is determined the application of integrated marketing- 
communications in this sector. 

Keywords: Integrated Marketing-Communications, promotion, tourism offer, international tourism market. 

1. Introduction 

In promoting tourist destinations, have been developed various forms of communication with consumers. A 
strategic approach in the promotion of tourism requires a systematic approach that covers a lot of different 
tools that are mutually adjusted and coordinated, tools that represent a system of integrated marketing - 
communications. 

Marketing communications are part of the relations that exist in the social environment and like any other 
market activity are strongly influenced by the global system of communications and its structure. As such, 
marketing - communications have a special meaning for the tourist market that is heterogeneous and any 
successful innovation among these is result of a combination of technological and marketing - innovations and 

must represent a synthesis of market needs and technological opportunities.1 

The conditions of business operations, in both domestic and global scale have significant influence on the 
movements of integrated marketing - communications, especially on the tourism market. The development of 
integrated marketing - communications allows the consumer to increase the extent of his involvement in the 
marketing – communication process, not only because it no longer depends on the information that the 

manufacturer was offering, but he can participate in the process of marketing – communication.2 

 
1 Kotler P.(2009): “Kotler on marketing: how to create, win, and dominate markets”,  THE FREE PRESS, A Division of Simon & 

Schuster, Inc., p. 199, 
2 Lockwood, S. Medlik (2013): Tourism and Hospitality in the 21st Centry, Elsevier, Buterworth, Heinemann, London, p. 203, 

mailto:monika.angeloska@uklo.edu.mk
mailto:j.siljanoska@yahoo.com
mailto:katerina.bojkovska@uklo.edu.mk
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When it comes to tourism, given the fact that Republic of Macedonia is declared as ecologically clean country, 
it follows the pattern of development of tourist destinations which provide a competitive edge in market 
competition between countries that are also declared as an ecological tourist destinations. For this purpose, 
the country in its promotion of tourist offer on the international tourist market uses tools of integrated 
marketing - communications and the same are directed on minimizing the negative effects of the seasonal 
character of tourism. 

Using the tools of integrated marketing - communications country provides a sure way to satisfaction of all 
parties in the level of tourist destination. The emphasized application of integrated marketing - 
communications of Republic of Macedonia in promoting Macedonian tourist destinations in the world, is a 
good framework for the development of tourism and for the greater satisfaction of tourists, greater business 
success of the subjects in the tourist offer and of course prosperity and contentment of domicile population in 
tourist destinations. 

With this approach, based on the instruments of integrated marketing - communications, which puts special 
emphasis of integrative approach that is based on the satisfaction of tourists, hospitality, kindness, Republic of 
Macedonia has attendance of a number of foreign tourists, indicated from the data of the statistical reports of 
the State Statistical Office of Republic of Macedonia. 

Certainly, the branding of the tourism product of Republic of Macedonia is closely related to the system of 
integrated marketing - communications. Branding must be adjusted and synchronized to promotional and 
communication activities, but the most important in the system of integrated marketing - communications is 
the consistency in the communication of the basic elements of the brand, logo, symbols and slogans, in order 
to achieve successful branding of tourist destinations in the country. 

Integrated marketing - communications in tourism of Republic of Macedonia are a tool by which the carriers of 
tourist offer inform, convince or remind their consumers - tourists, directly or indirectly, for tourist product or 
tourist service they are offering. 

Using the integrated marketing - communications tourists will understand the value and quality of the offered 
tourist product or services, the value and potential of the tourist destination and travel agencies or tour 
operators at the same time will come up with a certain knowledge of permanent and potential buyers and will 
encourage the potential buyers to purchase the tourist product of Republic of Macedonia and etc.3 All this the 
integrated marketing- communications realize by using their tools for mass or direct (personal) communication. 

What is particularly important for the tourist sector from the implementation of the integrated marketing - 
communications is that all sources of the integrated marketing - communications set up or change beliefs, 
attitudes and behavior of consumers – tourists. 4 

2. The Role of Integrated Marketing - Communications of Republic of Macedonia in the 
Performance of the International Tourist Market 

The importance of the integrated approach to communications and communication skills can be seen in the 
goal to strengthen the image and reputation of Republic of Macedonia as a tourist destination, particularly in 
the performance on the international tourist market.  

The main goal and purpose of the integrated marketing - communications in the promotion of tourist offer on 
the international tourist market is stimulating the placement of the tourist product and service. In tourism is 
placed specific service - tourist product to customers, tourists, who have very specific wishes and needs and 
often they are changeable. Integrated marketing - communications in this case are the best way to 
communicate with consumers, particularly with the users of tourist services. 

Integrated marketing - communications of Republic of Macedonia in the performance of the international 
tourist market should contain the following key elements: 

 
3 Kovaćević S.(2012): “Veza između elementa marketing miksa I kvaliteta u turizmu”, Naućni rad, FQU 2012, p. A-69,    
4 Ritchie, J. R. B. and Crouch, G. I., (2003): The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, 

Wallingford,Oxfordshire: CABI Publishing, p. 118, 
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• Promotion: this is one of the most important elements in the performance of the tourist market that is 
the best and most effective way to present the tourist offer of Republic of Macedonia to potential 
tourists, 

• Communication activities: represent a form of direct communication with customers and key actors 
(holders of the tourist offer), which are the most important in the promotion and presentation of 
tourist offer on Republic of Macedonia, and 

• Monitoring activities: this is an important part of integrated marketing - communications representing 
the control and evaluation of separate promotional forms and communication activities as well as of 
the overall system of integrated marketing - communications. 

Through the instruments of integrated marketing - communications, Macedonian tourist entities in the 
performance of the international tourism market have impact and directly encourage appropriate behavior 
among consumers, particularly among foreign tourists. 

Considering that the decision to buy in tourism is a complex process, using the tools of integrated marketing - 
communications all elements of the Macedonian tourist product are available to consumers, especially on the 
foreign ones, and they allow contact from the moment they want to visit a tourist destination, until the end of 
the act of purchasing a tourist product or service (including the purchase of souvenirs and other promotional 

items, which can act as an incentive to repeat the tourist experience)5. 

What is important is that the role of this type of communication allows to foreign tourists clear, consistent and 
powerful picture of the Macedonian tourist destinations as attractive destinations rich with activities, traditions 
and customs. 

Although the instruments of integrated marketing - communication are present to a greater or lesser extent, 

their role is to focus on the promotion of several types of tourism and tourist destinations and to enable: 6 

• Objective information and details about the historical and geographical data of the most important 
tourist destinations (especially highlighted in the presentation of attractive destinations like Ohrid, 
Skopje, etc.) 

• Precise targeting of consumer segments and dynamics (particularly marked in tourist guides where 
can be found detailed information for consumers, but also for other various tourist products or 
services) 

• Emphasizing of the information which present Macedonian tourist destinations as attractive and 
appealing, at the same time create an image of desirable destinations, 

• Reducing lack of knowledge and stereotypes of Macedonian tourist destinations among foreign 
tourists 

• Creating awareness among foreign tourists for Macedonian tourist destinations that offer consistency 
in product quality, 

• Awaken the perception of the foreign audience (the video by Milcho Manchevski ‘Macedonia 
Timeless’), 

• Stimulate the desire to visit the Macedonian beauty and experience the only experience that after visit 
will be transformed into feeling of need to repeat the visit, 

• Clear and effective communication with the market and customers that provides building and 
nurturing long-term relationships with them. 

Integrated marketing - communications are a precondition for higher sales of Macedonian tourist product, so it 
can be said that they have a strong role in building a tourist identity and image of the country. 

 
5 www.tourismmacedonia.gov.mk,  
6 Kotler P., Browen T. J., Makens J.C. (2008): ”Marketing for hospitality and tourism”, Prantice Hall, pp. 329-330, 
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In the markets where Republic of Macedonia as a tourist destination, is still not well known, the efforts of 
instruments of integrated marketing - communications are focused on increasing the general recognition of the 
country, encouraging awareness of the brand etc. In the markets and market segments, where the Macedonian 
tourism product has already achieved some recognition, the instruments of integrated marketing - 
communications are directed at emphasizing the inherent advantages of the country and offering services and 
products that meet the needs, desires, demands and expectations of targeted tourists. 

3. Research Methodology 

As a basis for building a positive perception of a tourist destination and as part of the creation of the 
competitive positioning of the Macedonian tourist product on the international tourist market, it is necessary 
to have a clear knowledge of the way the Macedonian tourist agencies evaluate and promote the values of 
tourist destinations. 

In order to get a clearer idea primarily on how travel agencies in Republic of Macedonia apply and practice or 
manage integrated marketing - communications in the performance at the international tourist market, it is 
made a qualitative survey of 50 randomly selected travel agencies from different Macedonian cities. 

This research shows the presence of integrated marketing - communications in the Macedonian travel agencies 
in their appearance on the international tourist market and the improvement in distribution and promotion of 
their tourist product in that market using tools of integrated marketing - communications. 

The survey was conducted in the period from June to August 2016 in several cities in Republic of Macedonia, it 
included 50 participants (travel agencies) randomly selected.  

The subject of the research was the implementation of integrated marketing - communications in the 
performance of the international tourist market. 

The goal of the research was to determine how Macedonian tourist operators practice the integrated 
marketing - communications, specifically their instruments in promoting Macedonian tourist product in the 
international tourist market.  

As a technique for the survey was used а questionnaire consisting of 15 questions and two additional 
(depending on the answer to two questions).  

Methods used in the research and in the processing of the results of the research are: descriptive method, test 
method, method for scaling and quantitative technique for data processing. 

4. Results and Analysis of Empirical Research on the Application of Integrated Marketing 
Communications: The Case of Macedonia 

The implementation of integrated marketing - communications in the promotion of Macedonian tourist offer 
and the performance on the international tourist market have strongly influence on the policy and strategy for 
tourism development in Republic of Macedonia. 

Emphasizing the need for greater use of integrated marketing - communications in the promotion of the tourist 
offer and the performance in the international tourist market, leads to the final goal - greater competitiveness 
in the international market or increasing the number of foreign tourists that will not only visit, but will be 
staying in Macedonian tourist destinations, which would allow greater foreign currency income, increased 
employment in the tourist sector and tourism development. 

   Also, the results of the survey can help a lot in the process of decision-making by the entities of the tourist 
sector, especially in the application of integrated marketing - communications in the performance on the 
international tourist market. Results and analysis of empirical research confirm the following: 

• Macedonian tourist agencies promote their tourist offer in both domestic and foreign market, and 
mostly only on the international markets (38 of respondents said yes) 

• In communication with their customers, particularly with tourists, Macedonian travel agencies (82%) 
mostly practice both types of communication (mass and personal), 
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• Of the instruments for mass communication, travel agencies in Republic of Macedonia the most 
practice radio and/or TV advertising (Figure 1) 

 

Figure 1. Instruments for mass communication used by travel agencies 
Source: own research 

• The most frequently used tool for personal communication with customers (tourists) is the personal 
sale (Figure 2) 

 

Figure 2. Frequently used tool for personal communication with customers 
Source: own research 

• During the tourist stay, tourists who use the services of serveyed travel agents, most want to meet 
their needs such as sports and recreational, cultural, religious,  entertainment and environmental 
animations, 

• The experience of surveyed Macedonian travel agencies shows that 86% of tourist demand is directed 
towards short but frequent visits filled with various activities, 

• When promoting their tourist offer, Macedonian travel agencies combine the instruments for mass 
and personal communication and frequently use: the Internet and websites (86%), followed by 
advertising on the radio or TV (82%), sales face to face (73 %), brochures (53%), printed materials 
(49%) etc. 

• Also in promoting their tourist offer in the international tourist market, Macedonian travel agencies 
combine the instruments for mass and personal communication and direct it to organized groups such 
as focus groups of tourists to stay in the offered tourist destination, 

• As the most preferred type of tourism with tourists staying in Macedonian tourist destinations is 
cultural tourism, but close to it is the lake tourism, 

• As the most important tourist product of Republic of Macedonia, according to the experience of 
surveyed travel agencies are natural lakes and cultural heritage (Figure 3) 
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Figure 3. The most important tourist product of Republic of Macedonia for foreign tourists 
Source: own research 

• Macedonian travel agencies want their offer to be integrated in the supply of international travel 
agencies for regional tours (eg. Baltic tour, Balkan tour, Renaissance Europe, etc.), which will deepen 
its cooperation with foreign agencies and afford better placement and performance in the 
international tourist market and attract many domestic and foreign tourists, 

• in the performance on international tourist market, surveyed travel agencies their tourist offer place 
in cooperation with foreign agencies, 

• Macedonian travel agencies believe that the strategic efforts of the Government of Republic of 
Macedonia (promotional videos, performances at international tourist fairs, etc.) contribute little to 
attract foreign tourists, 

• Strategic efforts of Macedonian travel agencies are mostly oriented toward development of cultural 
tourism and lake tourism as a form of tourism that is the most interesting for tourists. 

The results of this analysis provide clear indicators in which direction should be managed tools of integrated 
marketing - communications, especially in the performance of the international tourist market, Republic of 
Macedonia can best place and promote its tourist product and become a tourist destination for foreign 
tourists. Using these indicators can greatly assist in the growth and development of the tourist sector in the 
country as one of the most important sectors in which there is a great potential for development. 

5. Conclusion 

The essence of marketing approach in tourism is moving the focus of business thinking from tourist product to 
consumers of tourist services. For development and support of tourism as well as a strong promotion of tourist 
product of Republic of Macedonia it is necessary planned market positioning in national, regional and 
international tourist market. 

Macedonian tourist organizations and other entities place their tourist offers in the international market, to 
promote and present their tourist offer, use all forms of direct and indirect contact with potential customers - 
the buyers of tourist products and services. 

For development and affirmation of tourism in Republic of Macedonia in the international tourist market, it is 
necessary to combine two or more of marketing strategies. In certain market segments (adolescents - students 
on an excursion, business travelers, tourists transit, recreation seekers, travelers and other special groups of 
tourists) in the promotion and placement of the tourist product it is recommended to apply a differentiated 
mass marketing (because they are segments that are already crystallized and affirmed in satisfying their needs), 
while in the alternative and ecological tourism (this kind of tourism in Republic of Macedonia is in a growth 
stage - not yet sufficiently developed) should be applied such strategies for growth and development, and 
promotion, which will be in accordance with global and national trends that have great potential for growth. 
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To be able Republic of Macedonia to fit in and its potentials and opportunities to adjust to world trends, 
particularly on their characteristics it is necessary the activities of the tools of integrated marketing - 
communications to focus on strong and aggressive promotion of the international tourist market. Considering 
the fact that global trends have defined the connotation of the international tourist market, as very specific, 
the implementation of activities of integrated marketing - communications Republic of Macedonia must focus 
on ‘one to one’ i.e. to ‘attack’ every individual consumer of the international tourist market. 
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Abstract: The quality of higher education is a problem of exceptional actuality and continuously growing importance on a 
world scale. It is not only a national and European priority, but also a basic strategic advantage of every Bulgarian 
university, currently functioning in a highly competitive environment. For this reason it is steadily outlined in its strategy for 
development. One of the ways for improving the education is through elaboration of the system for human resource 
management. In essence it is intended to attract, retain and motivate the quality personnel through a collection of policies, 
procedures, and criteria in the field of training, assessment and reward. In this connection the main objective of the present 
paper is to suggest the necessity and to demonstrate some opportunities for application of IT-technologies in the academic 
staff management, and especially in the field of the motivation. The strategies for academic staff management are treated 
as a factor influencing the quality of higher education. The quality of higher education is considered in a close relation with 
the qualification, as well as with the motivation of the teaching staff, which directs the research interest towards the 
motivational problems in academic environment. Some strategies for personnel motivation, applied by Bulgarian higher 
schools as an instrument for improving the work performance, are presented. Real and potential problems are identified 
and on this basis is demonstrated the necessity of improving the motivational policies and practices as a means for 
improving the quality of the educational service. Some possible solutions for increasing the motivation in academic 
environment are offered. The necessity of studying the motivational attitudes of the academic staff is examined and are 
demonstrated opportunities and some advantages in realization of this process with the means of information 
technologies. 

Keywords: Academic staff, Higher education, human resource management, IT-technologies, Personnel motivation, Quality 

1. Introduction  

The main objective of the present paper is to suggest the necessity and to demonstrate some opportunities for 
application of IT-technologies in the academic staff management, and especially in the field of the motivation. 

The necessity of doing such a theoretical research could be argued by the following:  

1) The quality of higher education is extremely important – it is a national priority and an object of support by 
the government, as well as by the European Union. For this reason the government controls it through the 
accreditation system – therefore every university is obliged to fulfill some requirements as minimum. On the 
other hand, every educational institution is personally interested in the quality of the service which offers – it is 
its main strategic advantage and even a means for survival in the highly competitive educational environment. 
The problem is especially critical for the private universities in Bulgaria (such as University of Agribusiness and 
Rural Development), which operate in a quite more unfavorable environment in comparison to the public ones. 
They have to realize their mission, long-term and short-term goals in an extremely complex situation: 
phenomenal demographic collapse, characterized with low birth-rate and aging population, which drastically 
decreases the number of the secondary-school graduates in the country; exceptional competition on the part 
of the rest 37 public and 15 private high schools in the country, as well as abroad; deep economic crisis, which 
continuously reduces the purchasing capacity of the potential consumers of the educational service; still 
dominating social expectations for a lower quality of the private higher education; lack of public subsidizing; 
decreasing number of people seeking professional realization and career in the educational sphere; continuous 
changes in the normative organization, concerning the educational system, etc. 

2) The quality of the education depends on many factors, but one of the most significant is the teaching staff. 
Not surprisingly the systems for quality assessment include so many indicators, connected with the 
professional capacity and work of the teachers. This means that the accent should be put on the HRM systems. 
These systems are intended to attract, retain and motivate the quality personnel through a collection of 
policies, procedures, and criteria in the field of the training, assessment and reward. Every higher school should 
develop strategies and policies in two basic fields – training and rewarding the personnel. It should 
continuously search more effective decisions in connection with the specific knowledge and skills, which the 
personnel should possess, as well as the most suitable methods for their assimilation. Therefore it is not 
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surprisingly that every Bulgarian university currently invests so much in raising the qualification of the teachers. 
But moreover it should continuously search mechanisms for stimulating the teachers to assimilate these 
competencies, as well as to apply them in their practice.  

3) It turns out that despite the significant investments in training, the academic staff does not have a desire to 
improve the quality of its work, because it is not satisfied by the work environment. As a consequence of the 
training activities the teachers do not significantly change their behavior and therefore the quality of education 
does not improve. The personnel satisfaction is extremely important. It has a strong effect on the motivation, 
hence – on the work performance and turnover and ultimately – on the quality of the educational service. Not 
accidentally the systems for quality assessment include the personnel satisfaction as one of the quality 
indicators. 

4) Despite the obvious importance of the work satisfaction, neither Bulgarian university exerts efforts to 
investigate it. Тhis does not mean that the management is absolutely not interested in the personnel attitudes, 
but as a whole there is no formal approach to its regular measuring and respectively to formulation of 
strategies according to the obtained results.   

These arguments directed the research interest towards the chosen problem area. 

2. Quality of Higher Education as a National and European Priority  

University appears during the middle Ages as a self-managing community of learners and scholars. It has 
undergone many transformations during the centuries, but has always save its role of intellectual centre, 
preserving the connection between knowledge and life through unification of the young and the old in the 
filled with imagination process of scientific research. Always, including today, the society has had high 
expectations and respectively requirements towards the academic institution – to educate the population and 
to function as a centre of science. 

In comparison with the medieval “garden” of culture and new knowledge, definitely contemporary university is 
an educational and research institution with a quite different appearance and orientation. On one hand it is 
required to give not education with some absolute and infinite value, but a useful knowledge, corresponding to 
the qualification needs of the labor market and respectively bringing some economic benefit. On the other 
hand it should be much more flexible, market-oriented and enterprising in order to survive and prosper on the 
extremely dynamic and competitive market of the educational services. 

Despite the deep understanding of the need of good education, its quality has always been a reflection of the 
economic development of the society, as well as of the dominating social norms, moral and values (especially 
those of national leaders and elites). After the political reforms in 1989 Bulgarian higher education gradually 
entered in a crisis and in 2000 European commission logically noted a drastic drop in its quality with respect to 
the teaching, as well as (even to a higher degree) with respect to the research activity. The acceptance of 
Bulgaria in the European Union in 2007 gave almost unlimited opportunities for access to financing, but placed 
serious requirements to the education in parallel with this. In the context of strategy “Europe 2020” as a main 
goal in Bulgarian strategy for higher education was put the increase of its quality and its harmonization with 
the requirements of the European Union1. This provoked a round of reforms, including elaboration of a new 
National strategy for higher education development2, National strategy for lifelong learning3, National strategy 
for development of scientific researches – 20204, etc., double increase of the budget for education and almost 
treble for science, as well as introduction of systems for quality certification according to ISO-9000:20005 and 
ISO-9001:20086. The goal of all these measures was to provide a commensurability of Bulgarian education to 
the European criteria. In parallel with this the Bulgarian academic institutions received a sweeping access to 

 
1 Strategy “Europe 2020”. (2016, December 10). Retrieved from http://ec.europa.eu. 
2 National strategy for higher education development. (2016, December 10). Retrieved from http://www.teacher.bg 
3 National strategy for lifelong learning. (2016, December 10). Retrieved from http://www.strategy.bg.  
4 National strategy for development of scientific researches – 2020. (2016, December 10). Retrieved from 

http://www.strategy.bg. 
5 ISO-9000:2000. (2016, December 10). Retrieved from http://www.quality.government.bg. 
6 ISO-9001:2008. (2016, December 10). Retrieved from http://www.tuv-nord.com. 

http://www.strategy.bg/
http://www.strategy.bg/
http://www.quality.government.bg/
http://www.tuv-nord.com/
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many national and European financial funds and instruments, such as the fund “Scientific researches”7, 
“European social fund”8, Operative program “Human resource development”9 and many others.  

In the conditions of decentralization of higher education and autonomy of the existing 53 higher schools in 
Bulgaria, the public control over the quality of their activity currently is realized by the Ministry of education 
and science through the National agency of education and accreditation. The accreditation system and the 
rating system are instruments for independent monitoring and assessment, which influence the internal 
structure and policy of the universities by determining uniform minimum requirements and standards, and give 
information about the positioning of the institutions in the educational environment. At the same time they 
help the government in the development of policies for higher education, including the determination of public 
subsidies for the high schools. In the context of these reforms the quality of Bulgarian educational system as a 
whole is gradually slowly improving. 

In a synchrony with the national strategic priorities in the field of higher education, currently every Bulgarian 
academic institution has as its mission to be flexible, enterprising and socially responsible in the preparation of 
specialists with skills for a quick professional realization in dynamically developing and globalizing environment, 
as well as to create publicly significant scientific results10. 

3. Academic Staff Motivation as a Factor for Quality Education  

Generally speaking, the quality of the educational service offered by a university depends on the resources 
which it possesses and on the way it manages them. Of all resources (human, material, financial and 
informational) the most important and simultaneously difficult to manage, are the human resources. The 
reasons for this are indisputable and easily explainable. Although the financial state, material base, ICT 
structure, etc. have a significant importance, not they, but namely the intellectual and social capital of the 
teachers creates value and essentially forms the competitive advantage of the university. They are that 
resource, which through its competency and motivation predetermines the quality of education, and hence – 
the suitability of the graduating students for adequate integration on the labor market. It is no doubt that at 
the core of Bulgarian educational reform are the teachers and the conviction that the quality of their work is 
the key for quality education.  

The HRM strategies and policies follow directly form the set strategic goals and priorities of the university. 
Regardless of the quite different conditions in which the private and the public academic institutions function, 
the personnel policy is their main competitive advantage. It is oriented towards forming a highly qualified and 
motivated teaching staff and accents upon increasing the competencies in three main (although difficult to 
separate) areas, including to a great degree the variety of dimensions of the academic activity - teaching work, 
research work and project work.  

Currently, Bulgarian universities actively invest in activities, connected with increasing the quality of their 
teaching staff through development of skills in the three dimensions pointed above: different courses are 
organized and the teachers’ participation in external trainings is financed; conditions for international academic 
exchange and specializations abroad are provided; research projects are financed through mini-grants; 
participations in scientific conferences and other activities are financed; scientific forums for popularization, 
dissemination and application of the results from the scientific researches and developments are organized; 
publication of the results from the scientific activity is financed; purchasing of literature and software is 
financed, etc11. 

 
7 Fund Scientific researches. (2016, December 10). Retrieved from http://www.bulfund.com. 
8 European social fund. (2016, December 10). Retrieved from http://ec.europa.eu. 
9 Operative program Human resource development. (2016, December 10). Retrieved from http://ophrd.government.bg.  
10 Kolev, N. (2010). University Dilemma: Business or Community for Development of Science, Culture and Knowledge. 

Challenges in front of the higher education and scientific researches in conditions of crisis: proceedings from the 
International conference of Burgas Free University, pp. 95-101. 

11 Koleva, S. (2013). Policy and Mechanisms for Lecturers’ Development at the University of National and World Economy. 
Management and Engineering ‘13: proceedings from XI International Scientific Conference of Technical University – Sofia, 
pp. 399-408.  

http://ec.europa.eu/
http://ophrd.government.bg/
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The teachers’ qualification is indisputably of basic importance, but not less important is their motivation. 
Motivation is namely the force that utilizes their potential and directs it to realization of the academic 
institution’s goals.  

The motivational strategy, as an element of the whole personnel strategy, is intended to support the strategic 
goals of the organization through stimulation of employees of high quality, i.e. those that have high 
competencies in the field of teaching, research and project activity. The strategies of all Bulgarian universities 
sound quite similar. 

The strategy is realized through a combination of policies, which present the concrete decisions in the field of 
work performance assessment and reward. They are meant to encourage the assimilation and utilization of the 
pointed competencies. Every institution should develop its own policy for personnel motivating, but despite 
this the motivational policies of most Bulgarian universities are quite similar as well. The institutions try to 
motivate their personnel to work effectively and to increase its quality by providing the most modern, high-
technology and to some extent even “luxury” work environment, termless labor agreements, high payment 
and other forms of recognition, opportunity for development of potential and career12. At the same time only 
the development of “perfect” policy is not a sufficient condition for personnel motivation – it is not much more 
than advertising the academic management’s “good intentions”. Much more important meaning have the 
concrete actions and instruments, through which it is realized in practice.  

The policies are realized through procedures and rules. They present a collection of criteria and consecutive 
actions, taken in concrete situation. It is expected from them to provide a mechanism for differentiating the 
employees in such a way, that the motivational policy applied to the quality part to be different from the policy 
applied to the low quality part of them. Some of the basic aspects in the HRM policy realization are normatively 
regulated by the government – through the Law for higher education of the Republic of Bulgaria13, the Law for 
academic staff development14, the Labor code15, etc. But on one hand, the inclusion of some rules in a law 
does not guarantee their execution. On the other hand, despite the tangible tendency to standardization and 
unification of Bulgarian universities in the context of the strategy for building a “united European space of 
higher education”, every university preserves a relative autonomy in preparing regulations for application of 
the laws, as well as in building its own systems for personnel assessment, reward and development. The 
different procedures and criteria for selection, attestation and scientific development, which the universities 
formulate and apply in order to maintain the optimal level of their academic staff, may lead to a substantial 
differentiation between them. 

In most universities the motivational policy is realized through stimulating mechanisms, as well as through 
controlling mechanisms. It is applied a differentiated payment system, based on the individual achievements 
and the results from the teaching and research work of every professor. The rewards are determined on the 
basis of the attestation commission’s appraisal and the results from the quality control system, including an 
appraisal from the students as well16. The scientific career is also controlled by the attestation system, as well 
as by the quality control system. The criteria for assessment of the individual achievements cover the three 
basic areas of competencies, which is easy to explain – they result directly from the assessment criteria of the 
university’s quality, i.e. they are predetermined by the system for accreditation and control over the quality.  

The formulation of collection of procedures and criteria is not so much important as the real effects upon the 
perceptions and motivational attitudes of the employees, which the concrete way of their application 
provokes. It turns out quite often that the strategy, policy and technology for personnel motivating, although 
very convincingly described in the university documentation, exist only “on paper” and do not produce the 
desired positive effect. Actually a significant importance for the teachers work behavior have not the 
management’s “good intentions”, materialized in the formally existing systems for attestation, reward and 
career development, but namely the way in which they perceive the application of these systems in practice. 
On one hand, namely their personal satisfaction is what in essence contributes to the positive connection 
between the motivational strategy and the quality of the educational service (and not the academic 

 
12 Petkovski, K. (2013). Motivation Factors in Educational Organizations. Management and Engineering ‘13: proceedings 

from XI International Scientific Conference of Technical University – Sofia, pp. 331-339. 
13 The Law for higher education of the Republic of Bulgaria. (2016, December 10). Retrieved from http://lex.bg. 
14 The Law for academic staff development. (2016, December 10). Retrieved, from http://www.lex.bg.  
15 The Labor code. (2016, December 10). Retrieved from http://www.mlsp.government.bg.  
16 Web site of UARD. (2016, December 10). Retrieved from http://www.uard.bg/ 

http://www.lex.bg/
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management’s convictions that a certain collection of mechanisms is “perfect”). On the other hand, it is quite 
possible the motivational practices to be not perceived in the same way by the personnel because of mistakes 
in their practical realization. The realization of the activities depends on the concrete representatives of the 
academic management (at every level), engaged with them – on their motivation and competencies in the field 
of human resource management, on their understanding of the particular steps, elements and mechanisms in 
the process of motivating. Namely the differences in the approaches and instruments of the managers, 
applying the procedures for assessment, reward and career development, are in essence the reason for the 
differences in the academic personnel motivation in different universities. 

Even the most carefully developed motivational strategy could turn out ineffective. According to my personal 
impressions from informal conversations with colleagues working at UARD, as well as at other Bulgarian 
universities, the academic staff quite often has the following perceptions:  

➢ There are missing clear indicators and criteria, i.e. the system for work performance appraisal is too 
general to provide useful and clear feedback, which makes impossible for the employees to present 
the behaviors which management “desires”;  

➢ The system of indicators and criteria is clear, but the employees do not agree with and therefore do 
not accept the attributed significance and value of the pointed work behaviors;   

➢ In the different faculties or units different systems of indicators and criteria are applied, i.e. there is 
lacking uniform system for quality assessment of the teaching and research work;  

➢ The assessment criteria put an accent predominantly upon a certain aspect of the whole work 
behavior (for example, the research activity), which leads to neglecting the other aspects (for example, 
the teaching or project activity);  

➢ The criteria put an accent upon the quantity, which leads to neglecting the quality; 

➢ The appraisal is perceived as subjective, unfair and inadequate, because of inappropriate methods for 
information gathering or personal attitude on the part of the appraiser; 

➢ The connection between the assessment system and the reward system, including the career 
development, is missing – the attestation procedures are purely formal and aimless and do not result 
in any significant outcomes for the employees; 

➢ There are missing individual plans for development and clearly outlined career lines because of 
missing constructive dialogue with the immediate manager, which turns the academic career in 
fogging, distant and vague goal; 

➢ The leadership style of the immediate manager is inadequate, which blocks the vertical 
communication flows in the organization; 

➢ The offered rewards are not attractive enough for the employees, which harms additionally their 
internal motivation, following from personal interest and pleasure from the work itself; 

➢ The offered forms of training are perceived as useless, which additionally harms the motivation for 
development of the academic potential. 

The list of negative perceptions could be endless. Obviously this situation could not be overcome just by 
“coping” motivational strategies and policies that sound promising, but there are really needed effective 
mechanisms (procedures and criteria) for differentiating the staff according to its quality. Only in this way the 
academic institution will have an instrument for attraction, utilization and development of its highly qualified 
academic staff and respectively for attaining its goals. 

The academic personnel has needs that expects to satisfy at the workplace and if it does not happen it is 
possible to observe many negative effects – lack of motivation for quality work, bad morale and work 
discipline, lack of initiative, hostility towards the academic management, alienation from the organization and 
its goals, high level of stress, feeling of helplessness and dead-lock. In this situation the staff does not have a 
desire to develop and to acquire skills in the pointed above three basic areas, to improve the teaching 
methods, to initiate and participate in projects, to create research developments, etc. This inevitably lowers 
the quality of the educational service, the institution loses its competitiveness and the educational system as a 
whole worsens its characteristics.  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1013 
 

The dissatisfied work force confronts a choice - to leave the organization, seeking better opportunities for 
alternative employment, or to stay, taking advantages of the external and internal rewards which yet receives 
despite its low work effectiveness. The two scenarios are equally unfavorable. In the first case unfortunately 
usually victims of turnover become the teachers of highest quality - they have a higher mobility and chance to 
find better employment, since they possess competencies for which some competitive schools are ready to 
“pay” more. And this in practice means a loss of human capital and real strategic advantage for the 
organization. The second scenario is currently very typical for Bulgaria. The academic staff remains in the 
organization, realizing the lack of alternatives on the labor market (characterizing with high level of 
unemployment), as well as because of the so called “occupational entrenching”, where it becomes almost 
impossible for the employees to set free from the long standing binding mechanisms with the employer 
(psychological, social, financial, etc.).  

4. Necessity and Opportunities for Studying the Academic Staff’s Motivation with the Means 
of the Information Technologies  

The conviction of the researcher is that the motivational effects from the practices for human resource 
management, applied in academic environment, could and should be successfully measured and analyzed with 
IT means. 

In the first place, no manager is indifferent to the subordinates’ motivation because of its influence upon their 
work performance and upon the effectiveness of the organization as a whole. For this reason the management 
of every high school exerts efforts to monitor its level. But unfortunately most often it does not have a reliable 
enough instrument for motivation measuring at a dynamic basis, which forces it to rely on observation and 
informal channels for providing information. Although useful, this information is in no case reliable and 
comprehensive and respectively could not serve for building adequate system of practices, methods and 
stimuli. Therefore a systematic formal approach towards the motivation investigation is needed. 

In the second place, the most popular model for assessing the quality of education in universities is EFQM17. It 
includes many assessment criteria, some of which are connected with the personnel management – 
qualification, control, motivation, training, career development, working conditions, etc. One of the basic 
criteria is personnel satisfaction. It is assessed in two aspects: 1) mechanism for information gathering by the 
management, and 2) level of academic staff satisfaction and motivation for active teaching and research 
activity. This means that the personnel satisfaction is not only a factor for education improving, but a criterion 
for its quality as well. Therefore the presence of such a diagnostic instrument for monitoring and measuring of 
personnel motivation is a question not of voluntary choice and rational thinking on the part of the academic 
management, but of objective necessity according to the requirements of the quality system. 

The development of an instrument for motivation diagnosing, on one hand, will contribute to optimization of 
the process of building a personnel motivation profile. Despite its not traditional character, the investigation of 
attitudes with the help of informational technologies and the potentialities of the university’s electronic 
platforms (such as “Moodle”, “Teachers”, “PeopleSoft”, etc) would be very effective for collecting and 
processing a large amount of information. This kind of software would allow the management at every 
moment quickly and with no costs to monitor the effects from the applied practices on the personnel 
satisfaction and motivation to work effectively and respectively to acquire competencies, necessary for this. 
Through the establishment of correlation dependences between the concrete practices and the employee’s 
motivation attitudes will be revealed the most effective (and respectively ineffective) instruments for 
motivating the teaching, research and project activity. 

On the other hand, the actual academic staff motivation profile not only will give opportunity for assessing the 
effectiveness of the functioning system for motivation management, but will facilitate the introduction of some 
corrections in order to its elaboration. The identification and constant monitoring of factors, forming 
motivation, will allow their controlling through planning of interventions in order to utilize the existing 
reserves.  

 

 

 
17 EFQM. (2016, December 10). Retrieved from http://www.quality.government.bg. 
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The development of a Web-based product for diagnosing and analysis has many functional advantages in 
comparison with the traditional personnel inquiring: 

➢ The filling of the inquiry card by the respondent is considerably easier and simultaneously more 
pleasant – the access of the user is extremely simple, and in the modern information technologies era 
the people more and more orientate and prefer to work with electronic, and not with paper 
information bearers; 

➢ The data processing and analysis is momentary, which significantly facilitates and quickens their 
interpretation – it is not necessary “hand” introduction of the inquiry data and subsequently their 
consecutive processing with different methods; 

➢ The process of inquiring does not require any additional expenditures – for copying of inquiry cards, 
for example; 

➢ The existing opportunities - university Web site and/or electronic platforms for personnel 
communication and training, are more adequately used through finding new applications; 

➢ There exist opportunity for establishing relations between the motivation and the 
demographic/academic profile of the respondent – unlike the anonymous, the electronic inquiring 
allows registration of differences in the professors’ motivation with respect to their gender, age, 
family status, tenure, occupied position, department, faculty, etc.; 

➢ The turning of the diagnosing instrument into a constant element of the academic management’s 
motivation policy gives reasons for prognosticating a higher return quota, as well as higher objectivity 
of the answers – the personnel will realize its role in the improvement of the applied motivation 
practices and will be internally motivated to actively express its attitude towards them.  

The development of such software (Web-based product) for personnel inquiring could include the following 
exemplary technology sequence of stages and activities: 

1) Developing a program product for motivation diagnosing and analysis  

a. Developing a module for data collection – a questionnaire in electronic form (for example in 
HTML); 

b. Developing a data base module for preserving the extracted data; 

c. Developing a Dаta mining module for statistical processing and analysis of the data (for 
example with SPSS). 

2) Integrating the product to the information system of the high school 

a. Selecting a suitable place for integration of the product (for example to the Web site or to 
existing electronic platforms such as “Moodle”, “Teachers”, etc.); 

b. Integrating the product and creating a hyperlink to it; 

c. Testing the functionality of the program; 

d. Removing the problems aroused in the using of the product. 

3) Creating an access for the users   

a. Selecting tools for user identification; 

b. Creating Web pages - for the user registration and for inquiring; 

c. Integrating the pages to the high school’s information system.   

5. Conclusion 

The quality of higher education is a problem of exceptional actuality and continuously growing importance on a 
world scale. The ways for improving it are an actual and significant problem for the Bulgarian reality as well. It 
is a fact that Bulgarian higher education is in crisis, which outlines its development as a global priority and an 
object of support on the behalf of the government, as well as on the behalf of the European Union. The 
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solutions of this problem could be searched in connection with the strategies for academic personnel 
management and therefore currently most Bulgarian universities actively invest in improving knowledge, skills 
and abilities of the teaching staff. But in the light of these continuously increasing investments it is worth to 
think over the following - are they quite enough to really support the improvement of the offered educational 
service? Motivation is the force that utilizes the personnel’s potential and directs it towards the realization of 
the academic institution’s goals. Without underestimating the significance of the investments in the academic 
staff competencies, the overall conclusion is that it is more necessary to exert constant efforts in building 
effective systems for personnel motivation, which to contribute not only to its attraction and retention, but 
mostly to its maximum utilization and development. 

In the light of the priority significance of the education quality and having in mind its connection with the 
academic personnel motivation, the necessity of improving the HRM strategies in Bulgarian higher schools is 
obvious. Improving the motivational environment requires continuous monitoring of the degree of personnel 
satisfaction from different aspects of the work situation, as well as developing right strategies for increasing 
the satisfaction. The information technologies could play an important role in the development of correct 
strategies for motivating the academic staff. The author is confident that the motivational attitudes of the 
personnel could be measured with the help of a suitable program product (software). Through a systematic 
formal approach towards the motivation investigation, the management body could have an actual personnel 
motivation profile at every moment. In this way it is possible to discover the degree of satisfaction from the 
currently applied motivational practices and mechanisms. On this basis the observed working behavior could 
be explained, as well as the future behavior could be predicted. Through the obtained results it will be possible 
to assess the effectiveness of the existing system for human resources stimulation, as well as the necessity of 
introducing possible corrections in order to influence the work effectiveness of the academic personnel. All this 
will contribute to increasing the quality of teaching and research activity at the universities, which in turn will 
contribute to increasing the satisfaction of the citizens as users of the products, offered by these educational 
institutions, and of the profit and non profit organizations as users of their research developments and 
products.   
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Duygu ÖZKAN  

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Dygu801@hotmail.com 
 

Özet: Bu araştırmada KOBİ’ler incelenmiş ve onların faaliyetlerinin ekonomiye etkileri kuramsal anlamda ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Araştırmada ülkemizde, Avrupa Birliği’nde ve diğer gelişmiş ülkelerdeki KOBO tanımları ve ölçütleri ortaya 
konulmuştur. Ülkemizde faaliyette bulunan KOBİ’lerin 2015 yılı itibariyle sayıları, ödedikleri vergiler, istihdama ve Gayri Safi 
Yurt İçi Milli Hasılaya olan katkıları rakamsal olarak verilmiş ve bunların diğer gelişmiş ülke ekonomileriyle karşılaştırmalı 
olarak analizi yapıldıktan sonra ülkemizde KOBİ’lerin geliştirilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca KOBİ’lerin dış 
ticarete katkıları da bu analizler içerisinde yer almaktadır. Araştırmanın son kısmında ise yönetim yapılarının KOBİ’lerin 
gelişim ve büyüme sürecine ve ihracata olan katkıları dolayısıyla milli ekonomiye katkıları ve etkilerikorelasyon analizleri ile 
tespit edilmeye çalışılmıştır. KOBİ’ler düşük sermaye ile kurulup faaliyetlerine devam edebilen, karar alma konusunda daha 
rahat olan çevrede meydana gelen değişimlere daha hızlı adapte olabilirler. KOBİ’ler ülkelerin iş görenlerinin en çok çalıştığı 
kurumlardır. Ülkedeki var olan KOBİ sayısı 100 işletme arasında 99’u KOBİ olan işletmelerdir. İhracat ve üretime olan 
katkılara bakacak olur isek KOBİ’lerin katkıları çok daha az olduğu görülmektedir. 1980 yılının sonlarına doğru KOBİ’lerin 
desteklenmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır ve Nisan 1990’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOSGEB 
kurulmuştur. KOBİ uygulama ve oluşturma çabalarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Birliği gibi kuruluşlara da önemli yer 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, İstihdam, GSYİH, Dış ticaret, Yönetim yapıları 

1. Giriş 

KOBİ’ler her ülke ekonomisinin temel dinamiklerini oluşturan işletmelerdir. Her büyük işletme KOBİ olarak 
kurulmasa da bazı büyük işletmelerin KOBİ olarak kuruldukları zaman içinde yatırımlarını ve faaliyetlerini doğru 
yönlendirerek büyüdüklerini ülke ve dünya ekonomisine daha yararlı hale geldikleri görülmektedir. Her işletme 
varlığını devam ettirme amacına sahiptir. Bunun için işletmelerin büyümeleri, yatırımlarını arttırmaları 
gerekmektedir. İşletmelerin büyümesinde, doğru yatırım kararları verilmesinde hiç kuşkusuz işletme 
yönetimlerinin önemli bir payı vardır. İşletmelerin büyümelerinin temel belirleyicisi işletmelerin yönetimleridir. 
Bazen bazı yatırım kararlarını verebilmek büyük cesaret ve bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu durum da 
işletmeler profesyonel yöneticilere ve/veya yönetim danışmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Gelişmiş ülke 
ekonomilerinde faaliyet gösteren işletmelere bakıldığında bu bilgi birikimi yönetim biliminin tekniklerini bilen 
hangi durumda hangi yönetim tekniğini uygulanması gerektiğini gayet iyi seçebilen profesyonel yöneticilere 
atfedilmektedir. Ancak maalesef ülkemizi gibi henüz gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş ülkelerdeki 
işletmelerin sahipleri (girişimciler) profesyonel yöneticilerin gerekliliği konusunda ikna edilememektedir. Hatta 
ülkemizde çok büyük ölçekli kurumsal gibi görünen işletmelerde dahi profesyonel yönetimin/yöneticinin 
gerekliliği tam olarak idrak edilebilmiş değildir.  

İşletmelerde yönetim yapıları çok çeşitlidir. En uç yönetim tarzları tam demokratik ve tam otokratik yönetim 
yapılarıdır. Bir çok işletme bu iki uç nokta arasında bir yerlerde konumlandırılabilecek tarzda yönetilmektedir. 
Ülkemizde işletmeler henüz profesyonel yönetime geçme konusunda yeterince bilinçli değillerdir. Ülkemizde 
işletmeler genellikle onların kurucuları tarafından yönetilmektedir. Yani girişimcilik ve yöneticilik genellikle ve 
çoğunlukla aynı kişilerin uhdesinde bulunan kavramlardır. Oysa ki gelişmiş ülkelerde yönetim bir meslek olarak 
algılanmakta buna bağlı olarak da işletmelerin yönetimleri genellikle işinin ehli olan yönetim konusunda eğitim 
almış kişiler tarafından yürütülmektedir. Yani gelişmiş ülkelerde KOBİ’lerin yönetimi dahi yöneticilere 
devredilmekte girişimciler ise sadece yönetimin faaliyetlerini izlemekte ve kontrol etmekle yönetim sürecine 
katılmaktadır. Oysa ülkemizde maalesef henüz büyük işletmeler dahi profesyonel yönetimin ve yöneticinin 
önemini tam olarak kavrayabilmiş değildir. Küçük ve orta boy işletmeler ise genellikle işletme sahiplerinin 
(girişimcilerin) aile fertleri ve kendileri tarafından yürütülmektedir. Bu durum işletmelerin daha isabetli kararlar 
almasını engellemekte ve dolayısıyla işletmelerin büyüme olanaklarını kısıtlamaktadır. Aslında yönetimin ve 
girişimcinin ayrıştırılmaması konusu işletmenin yönetim tarzı hakkında ilk bakışta bazı fikirler vermektedir. Konu 
daha ayrıntılı olarak analiz edildiğinde ise yönetim tarzları hakkında daha açık bilgiler elde edilecektir.  
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2. KOBİ'lerin Tanımı 

KOBİ'lerin tanımı konusunda pek çok karmaşa yaşanmasına rağmen yine de tam anlamıyla bir tanım 
yapılamamaktadır. Genel kabul edilmiş bir KOBİ tanımının yapılabilmesi için en önemli faktör devlet 
desteklerinden yararlanmak, ilgili danışmanlık kurumlarından destek alıp yapılabilmesi sağlanabilir (Koçel, 
1993).  

2.1. AB Kriterlerine Göre KOBİ’ler  

Avrupa Birliğinin KOBİ tanımlamasında ve işletmeleri büyüklüklerini göre ölçeklendirmesinde üç tür işletme söz 
konusudur: Büyük işletmeler, orta büyüklükteki işletmeler ve küçük işletmeler. Avrupa Birliği standartlarına 
göre işletmelerin büyüklüklerini belirleyen üç tane önemli kriter bulunmaktadır. Bu kriterler: İşçi sayısı, 
işletmenin maddi ve maddi olmayana varlıklarının değeri ve son olarak işletmelerin cari yıldaki toplam 
satışlarıdır. Türkiye’de son düzenlene ticaret kanunu da bu kriterleri esas alarak KOBİ’leri ölçeklendirirken 
yukarıda bahsedilen Avrupa Birliği kriterlerini baz almıştır. Daha önceki kanunda Türkiye’de işletme 
büyüklüklerini belirlemede kullanılan tek ölçüt işçi sayısı idi. Ancak bilanço değeri ve yıllık satışları çok düşük 
ama çalıştırdığı iş gören sayısı çok olan bir işletmenin büyük işletme olarak kabul edilmesi ne kadar yanıltıcı ise 
bunun tam tersi çok büyük yıllık satışlara sahip ancak çalıştırdığı işçi sayısı az olan bir işletmenin küçük bir 
işletme olarak kabul edilmesi de bir o kadar yanıltıcı olabilmekteydi. Avrupa Birliği’nin bu son tanımlama ve 
ölçeklendirme kriterlerinde bir işletmenin üç kriteri de birlikte sağlaması gerekmektedir. Eğer ki kriterlerden biri 
alt kategorininki ise işletmenin büyüklüğü o kriterin bulunduğu grupta sayılacaktır. İşletmelerin büyüklüklerinin 
onların bazı kredilerden yararlanma, bazı devlet teşviklerini elde etme gibi konularda önem kazanmaktadır. Bu 
yüzden işletmelerin adilane ve mantık kuralları içerisinde ölçümlenmeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin 
konuyla ilgili son hukuki düzenlemelerinin yukarıda ki gibi tespit edilmiş olmasına rağmen konuyla ilgili farklı 
görüşler de devam etmektedir.  

2.2. KOBİ'lerin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

İşletmeler giderek büyümeleri nedeniyle 20.Yüzyılın ilk yarısında yapıları itibariyle varlıklarını 
sürdüremeyeceklerini belirtmişlerdi. Aksine 1970'li yıllarda KOBİ'lere olan önem artmış ortadan kalkmamış, bilgi 
toplumuna geçiş aşamasında olduğu için KOBİ'lere olan önem daha da artmıştır (Dinçer ve Şencan, 1995). 

İktisadi ve idari gelişmenin elde edilmesi sürdürülmesi için yapılan katkılarından dolayı ve piyasa koşullarına tam 
zamanında nüfuz eden ve esnek bir üretim yapılarına sahip oldukları için işsizliğin azaltılmasında önemli rollere 
sahip olmalarından ötürü KOBİ'ler günümüz dünyasında daha önemli yere ve öneme sahiptir. KOBİ'lere bakacak 
olursak KOBİ sayısı 1.720.598 olup piyasa dağılımında en büyük pay %46,19 ile ticaret sektörü oluşturmaktadır. 
Türkiye açısından KOBİ'lerin taşıdığı öneme bakacak olursak emek ve sermayenin dağılımını pozitif yönde 
etkileyerek, büyük ölçekli işletmelerde sermayenin birikmesini engeller ve daha az kişinin elinde birikmesini 
engelleyerek gelirin toplum üzerinde işlevsel ve coğrafi anlamda gelir paylaşımını dengeler. 

İnnovasyonu özendirerek emek yoğunluğu sağlandığında coğrafi yönden istihdamı arttırarak önemli katkılarda 
bulunarak kasabalardan büyük şehirlere göçün engellenmesi kendi bölgesel çerçevesinde toplanıp kalkınmasına 
olanak sağlamıştır. Emeğin ve sermayenin teknoloji ile bütünleşerek kaynak kullanımında etkin verimlilik 
sağlanmasına dayanarak işsizliği azaltmak ve daha fazla istihdam sağlamaya yer verilmesine katkıda bulunmak 
Türkiye açısından KOBİ'lerin taşıdıkları önemi göstermektedir (Akgemci, 2001). 

2.3. KOBİ'lerde Sermaye Yapısı 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler işletme faaliyetlerinde finansman sorunlarıyla ciddi bir şekilde karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Öz kaynak yapıları KOBİ’lerin finansman sorunlarının temelinde var olan başlıca 
etmenler arasındadır. Aynı zaman da enflasyon, döviz ve faiz sorunlarını etkisi altına alarak finans kuruluşlarının 
KOBİ’lere yaklaşımını negatif yönde etkilemektedir. 

KOBİ'lerin birçok sorununun altında sermaye faktörü vardır. Az miktarda girişimle başlanan sürekli büyüyen 
sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir. (Bulmuş, Oktay ve Törüner 1990). KOBİ’lerin sorunlarını ele 
alacak olursak önemli bir husus gözümüze çarpmaktadır. Enflasyon hususu öz kaynakları eritmektedir. Artan 
maliyet fiyatlarıyla beraber girdi fiyatlarının da maliyetleri etkisi altına aldığı için bunu ücretlerine yansıtamazlar 
ve de öz kaynaklar yetersiz kaldığı için erimeye başlar. Öz kaynak yetersizliği KOBİ'lerin özelliklerinden biridir. 
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Daha çok konjönktürel dalgalanmanın olduğu dönemlerde görülür. İşletmelerin kuruluşunda ortaya çıkan 
sermaye zayıflığı işletmenin tüm faaliyetlerini etkilemeye yetmektedir. Yeni yatırımların engellenmesini 
önleyecek dereceye kadar gidebilir çünkü işletme yabancı yatırımlarla birleşme yoluna giderse yüksek teknoloji 
sağlanması engellenir (Tosyalı ve Sarıkaya 1995). 

Girişimciler gerekli fizibilite çalışmaları yapmadan ve sermaye stoklarına bakmadan işe koyulmaktadırlar.  Küçük 
ve orta büyüklükteki işletmeler Pazar şartları nedeniyle kredili satışlarını öz kaynaklarıyla karşılamak 
durumunda kalıyorlar. Bu sorun kuruluş aşamasında başladığı için KOBİ'lerin tüm yaşam seyrini olumsuz yönde 
etkilemektedir (Oktay ve Güney, 2002) 

Konjönktürel dalgalanmanın yaşanması KOBİ'lerin kaynaklarını azaltmaktadır. Öz kaynaklar erimekte, banka 
kredilerine yönenilmekte ve de nakit sıkıntısı çekilmektedir. Bunun sonucunda denge kaybı da yaşandığı için 
iflasın eşiğine kadar gidilebilmektedir. Çok sınırlı bir öz sermayeye sahip olmaları sorunları beraberinde 
getirmektedir (Bulmuş, Oktay ve Törüner 1990). 

KOBİ'lerde teknik kökenli yöneticiler olduğundan finans ve muhasebe konularında çok fazla bilgiye sahip 
değildirler. Uzman kişilere de çok fazla yer vermediklerinden dolayı imkanları da sınırlı sayıdadır (Özgen, Dağ 
1997). 

Ülkemizdeki küçük işletmelerin sermaye ihtiyacı daha azdır ve riskleri de buna bağlı olarak daha azdır (Gökçesu, 
1993). Bu tür işletmelerin finansal kaynak bulma konusunda da sorunlar yaşadığı görülmektedir. Çevre 
koşullarına rahatlıkla uyum sağlayabilmektedirler ama finansman sıkıntıları çekmeleri garip bir durumdur.                                                                                                   

Finansman sorununu da idare etmek oldukça zordur. Firmalarının kaynaklarının sınırlı olması sermaye piyasaları 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları sermayenin oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir (Van Auken, 
2001). Mevcut sermaye tiplerinin iyi bilinmesi fonların başarılı bir şekilde sağlanmasında yardımcı olur. Sermaye 
yapısını uygun olmayan bir şekilde oluşturmak, özel sermaye kaynaklarını kullanmak konusunda bilgi eksikliği en 
uygun düzeyin altında sermaye temin etmeye neden olabilir (Gibson 1992). 

İşletmelerin yaşadığı diğer önemli bir sorun ise elde bulundurulması gereken stok düzeyidir. Bazen çok fazla 
stok bulundurarak sermeyenin boş yere stoklara bağlanması söz konusu iken bazı zamanlarda çok az stok 
bulundurarak bazı siparişlerin kaçırılması söz konusu olacaktır (İzmir Ticaret Odası 1993). 

Eskiden Türkiye’de ki bir çok işletme sermaye temin ederken kendi kaynaklarını değil yabancı kaynakları 
kullanmışlardır. Bu da yüksek düzeyde faiz ödenmesine neden olmuştur. Son yıllarda faiz oranlarında ki 
düşüşlerle beraber yabancı kaynak kullanan işletmelerin faiz giderlerinde önemli ölçüde azalmalar meydana 
gelmiştir (İSO 2001). 

2.4. KOBİ'lerin Özellikleri 

➢ Tasarrufları teşvik eder, yönlendirir 

➢ Gelir dağılımındaki dalgalanmaları en aza indirir 

➢ Bölgelerarası kalkınmanın dengelenmesinde rol oynar 

➢ KOBİ'ler yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan çok fazla etkilenmezler 

➢ Az yatırım yaparak daha çok ürün çeşitliliği ve daha çok üretim yaparlar 

➢ Düşük yatırımlarla istihdam oluşturmayı hedef alırlar 

➢ Teknolojik yeniliklere daha çok açıktırlar 

➢ Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır 

2.4.1. KOBİ'lerin Avantajları 

➢ Başarı oranının yüksek olmasının sebebi kararların çalışanlarla verilme sıklığıdır 

➢ Personel istihdamı sağlanması için yatırım harcaması az yapılır 

➢ Teknolojiye açık olduklarından teknolojik yenilikleri çabuk kavrarlar 
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➢ Ürün ile ilgili isteklerinin çabuk karşılanmasının nedeni müşteriyle iç içe olduklarından müşteri tatmini 
daha kolaydır  

➢ Tüketici ihtiyaçları hızlı bir şekilde algılanıp hızlı ve yeterli sürede cevap verilebilmektedir 

➢ Çalışanlarla yakın ilişki kurmalarının avantajının yanı sıra çalışanların performanslarını maksimum 
seviyeye çıkardığı görülebilmektedir 

➢ KOBİ'lerin yörenin ihtiyacına göre hareket etmesi hem o bölgenin kalkınmasına hem de korunup 
istihdam yaratılmasına yardımcı olur 

2.4.2. KOBİ'lerin Dezavantajları 

➢ KOBİ'ler de genellikle tecrübenin yer almasının nedeni uzman personellere çok fazla yer 
verilmemesidir. İşletme sahibinin bilgilerine yer verilmesi tecrübenin ön plana çıktığının net bir 
örneğidir. 

➢ Araştırmalarımız da gördüğümüz üzere KOBİ tanımı tam anlamıyla tanımlanamamasından dolayı bir 
eksiklik var olmuştur. Böylelikle kredi olanaklarından KOBİ'ler pek fazla yararlanamamakta aksine 
büyük işletmelerin lehine yaramıştır. Sanayi kredilerini en fazla büyük işletmelerin kullandığı 
görülmektedir. 

➢ KOBİ'lerin müşterileriyle olan ilişkileri daha fazla olmasından ötürü yeterince para ve zaman 
ayıramadıklarından teknolojik değişimleri de hayata geçirmeleri oldukça zordur. 

➢ KOBİ'ler düşük sermayeye sahip olduklarından büyük işletmelerle karşılaştırdığımızda daha zayıf bir 
yapıları oldukları göz önüne çıkmaktadır. 

➢ Yurt dışına ihracat yapmalarında sorunların çıkmasının nedeni ayrı bir pazar bölümünün 
bulunmamasından kaynaklanmaktadır bu durumda sürekli aksaklıklar çıkıp işletmeleri zor durumda 
bırakmaya yetmektedir. 

➢ Tüketicilerin isteklerine göre üretime yön vermelerinden ötürü esnek bir yapıya sahiptirler böylelikle 
farklı girdiler kullanılarak büyük işletmelerden daha az oranda indirim almaktadırlar. 

➢ Devlet ihalelerinle çok fazla ilgilenmediklerinden dolayı haberleri olmayabilir ve de kapasiteleri bu iş 
için yeterli seviyede değildir. 

2.5. KOBİ'lerde Büyüme 

Rekabette üstünlük sağlanması pay sahiplerinin beklentilerinin ve sosyal hedeflerinin gerçekleşmesi KOBİ'lerin 
büyümesi açısından önemli bir süreçtir. KOBİ'lerin büyüyebilmesi genel olarak başarılarıyla hayatta kalmasıyla 
ilişkilidir. Organik (iç büyüme)  ve inorganik (dış büyüme) olmak üzere genel kabul görmüş büyüme stratejileri 
ikiye ayrılır. Organik büyüme stratejileri; çeşitlendirme stratejisi, modernizasyon stratejisi ve yoğun büyüme 
stratejisi olarak sınıflanmaktadır. İnorganik büyüme stratejisi; birleşme stratejisi ve ortak girişim stratejisi olarak 
tanımlanmaktadır. 

KOBİ’ler Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Yeni işler kurmada ki atılımlar, 
yeni müteşebbisler, kendi işinin sahibi olma istekleri KOBİ’lerin sayısının artmasına yardım olan unsurlardır. 
KOBİ’lerin büyüme hedefli olması Türk ekonomisi için oldukça faydalıdır KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olacak 
en önemli faktör ise insan kaynaklarındaki etkinliktir.  

3. KOBİ'lerin Yönetim Yapısı 

Yönetim hakkında bir çok tanımlama yapılmıştır. Pek çok kişinin ortaya fikirler koymasıyla ortaya çıkar (Koçel, 
2003). Yönetimle ilgili bir tanımlama yapıldığında bazı eksiklikler olduğu bilinmektedir. Yönetim sadece insanlar 
vasıtasıyla olmaz. Yönetim etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Yönetim insanları etkin verimli bir şekilde 
kullanır. Örneğin bir yönetici iletişim konusunda oldukça etkiliyken mali kaynakları kullanma konusunda aynı 
etkinliği gösteremeyebilir (Eren, 2009). Yani yönetim bazı amaçlara ulaşmak için işletmenin elinde 
bulundurduğu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma işidir (Şimşek ve Çelik  2009). 
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KOBİ'ler de iş bölümü uygulaması büyük işletmelere oranla daha kolaydır. İnsanların birbirlerini yakından 
tanımaları iş bölümünde daha da kolaylık sağlayarak kimin ne yapması gerektiği kimden emir alıp kime emir 
verilmesi gerektiği açık ve net ortadadır. Bu durumda organizasyona yansıdığı için olumlu bir durum ortaya 
çıkarak iş bölümü uygulaması daha kolay yapılır. Formel yapılara önem verilmediğinden yönetici kimin hangi 
görevi üstleneceğini kendisi belirlemektedir. Bu durumda yönetici olmayınca işlerin aksamasına neden 
olmaktadır (Akgemci, 2001). 

KOBİ’lerin sahipleri işletmeleri ile ilgili duygusal bağlar kurdukları için yönetimi devretme konusunda genellikle 
gönülsüz davranmaktadır. Ayrıca belirli bir büyüklüğe geldiklerinde hala kendilerini aile işletmeleri olarak 
görürler ve de bu durum kurumsallaşmaya önem vermediklerini göstererek genel yönetim sorunlarının başında 
gelmektedir. (Çelik ve Karadal,2007). 

İşletme içerisinde yöneticinin hırsı, amaçları, kişilik yapısı işletme yönetimi üzerinde önemli bir role sahiptir. 
Yöneticinin kişiliği yönetimine yansımaktadır. Bu kişiler yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamakla beraber 
yönetimle ilgili konularla kendileri ilgilenmektedir. Bu durum işletme sahipleriyle sanayi üretimi konusunda 
önemli sorunlar oluşturmaktadır. Ancak, işletme sahibinin aynı anda karar veren, verdiği karaları uygulatan ve 
aynı zamanda uygulayan kişi olması, KOBİ'ler de yönetim konusunda yaşanan sıkıntıların temelini 
oluşturmaktadır (Alpugan, 1998). Yeterli deneyime ve tecrübeye sahip olamayan işletme sahipleri işletmenin 
yönetilmesi esnasında bazı yanlış kararlar almaktadırlar bunun nedeni ise çağdaş yönetim anlayışından uzak 
olmaktır (Öztürk 2007). 

Büyük ölçekli işletmelerde uzmanlaşmaya dayalı olarak bütün işler en küçük parçasına kadar bölünüp bir uzman 
iş gören tarafından yerine getirilmektedir oysa KOBİ’ler de bütün işler genellikle bütün iş görenler tarafından 
yerine getirilmektedir. Yani bu işletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşma fazla gelişmemiştir (Serinkan ve Cabar, 
2008).  İlk bakışta uzmanlaşmanın olmaması herkesin bütün işleri yapıyor olması olumlu bir durum gibi 
görülebilir. Ancak bazen bazı işlerde uzmanlık bilgisine bağlı olarak hareket etmek ve karar vermek gerekebilir. 
Bu durumda uzmanlaşmamış personelin yaptığı işlemlerde hata yapma olasılığı büyüktür. Bu durum işletmeler 
için önemli sorunlar meydana getirebilir (Börü, 1997).  

İşletme sahipliği ile yönetim farklı konulardır. Yönetim bir meslektir oysa işletme sahipliği biraz daha farklı bir 
kavramdır. İşletme sahipleri çalışanlarını yönetmek yerine genellikle işleri kendileri yapmaya çalışırlar.  Yetki 
devretme konusunda oldukça gönülsüz davranırlar. Kesinlikle profesyonel yöneticiler istihdam edilerek 
işletmenin stratejisinin oluşturulması işletmenin büyümesine, karlılığın artmasına yardımcı olacaktır (Karabulut, 
2008). 

KOBİ’lerin yönetime ilişkin sorunları şu alanda yoğunlaşmaktadır (Asal,2001): 

➢ Bilgi ve iletişim eksikliği 

➢ Uzmanlaşmanın olmaması 

➢ Nitelikli personel bulunamaması 

➢ Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yoksunluk 

➢ İşletme yöneticisinin işletme bilgilerinden yoksun olması 

4. Sonuç ve Öneriler  

Türkiye’de KOBİ’ler diğer ülkelerdeki gibi üretim ve istihdamda önemli bir yere sahiptir. Ancak KOBİ’lerin 
özellikle ölçek ekonomisinden yararlanabilmeleri için büyümeleri gerekmektedir. İşletmelerin büyümelerine 
yardımcı olacak en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz işletme yönetimidir. Türkiye’de KOBİ’lerin yönetimsel 
yapısı genellikle ailelerin ya da işletme sahiplerinin denetimi altındadır. İşletmelerde hak sahipleri ile söz 
sahipleri genellikle aynı  kişilerdir. Yani Türkiye’de profesyonel yönetim ve yöneticilerin önemi henüz 
kavranılabilmiş değildir. Elbette ki bu da bir geçiş sürecidir. Zamanla Türkiye’de gelişmiş Avrupa ülkeleri, 
Amerika ve Japonya’da ki büyük ve gelişmiş şirketler gibi profesyonel yönetime geçerek onlardan gerektiği gibi 
yararlanarak büyüme hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha başarılı olacaklardır. İşletme yönetimlerinde 
basık organizasyonlar, kararların alınma sürecinde tüm çalışanların sürece dahil edilmesi yönetim yapılarında 
meydana gelen önemli değişimlerdir. Türkiye’de ki KOBİ’lerin de bu değişim sürecini dikkate alarak 
organizasyon yapılarını yeniden düzenlemeleri başarılı olabilmede önemli bir işlem olabilir. KOBİ’ler üretim ile 
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GSMH ve istihdama önemli katkıda bulunur. Ülkelerin ekonomilerini geliştirmeleri için KOBİ’lerin yönetim 
yapılarının değiştirilmesi büyümelerine yardımcı olacak yönetim yapılarını oluşturmaları önemlidir.   
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Özet: Zihinsel yeteneklerin paralel olduğunu ileri süren teoriler olduğu gibi, son zeka teorilerinin neredeyse tamamında, 
sözel yetenek ve sayısal yetenek iki ayrı kategori olarak ele alınmıştır. Türkiye'de eğitimin her kademesinde, sayısal yetenek 
gerektiren derslerde, diğer derslere oranla belirgin bir şekilde düşük başarı gözlenmektedir. Bu durum gerek TEOG (Ortak 
Sınavlar), LYS-LGS gibi ulusal ölçmelerde, gerek PISA, TIMMS gibi uluslararası karşılaştırmalı ölçmelerde de kendini 
göstermektedir. Bu bağlamda sayısal derslerin temeli olan matematik derslerindeki başarısızlığın giderilebilmesini sağlamak 
amacıyla bu başarısızlığa sebep olan etkenlerin saptanması önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, matematik dersindeki başarısızlığa sebep olan matematik kaygısının nedenlerini, öğrencilerin 
matematik dersine dair duygusal yaklaşımlarını ve bu yaklaşımları etkileyen faktörleri, bu dersi sevip sevmemelerinin 
nedenlerini, öğrencilerin kendi ifadelendirmelerine dayanarak saptamaktır. Çalışma, 2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde 
Tekirdağ ortaokul öğrencilerinden rastgele seçilen 5-6-7-8. sınıflardan toplam 315 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama 
aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan 19 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Anket cinsiyet, sınıf ve matematik 
dersini sevip sevmeme sorularının yanında 7 adet matematik dersinin neden sevildiğine, 9 adet neden sevilmediğine ilişkin 
soruları içermektedir. Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde sevme/sevmeme nedenlerinin matematik başarısını kestirme 
güçlerini saptamak için Pearson korelasyon katsayısı ve doğrusal stepwise regresyon analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik kaygısı, Matematik sevgisi, Matematik korkusu 

1. Giriş 

Matematik yaşadığımız evreni açıklamak için kullandığımız en kullanışlı araç olarak düşünülmektedir. Bu yüzden 
bireylerin matematiği anlaması, yorumlaması gerekmektedir. Yaşadığımız dünyada çözmemiz gereken birçok 
problem karşımıza çıkmaktadır. Bu problemler ile baş edebilmek için de iyi bir problem çözücü olmamız 
önemlidir. İyi bir problem çözücü olması gereken bireylerin matematiği kavrama düzeylerinin yüksek olması 
gerekmektedir. Matematik kavrama düzeyi yüksek olan bireylerin problemleri anlama ve çözme aşamasında 
hızlı bir şekilde sonuca ulaştığı, pratik düşünebildiği ve sebep sonuç ilişkilerini daha kolay belirlediği 
düşünülmektedir. (İncebacak ve Ersoy, 2016) 
Matematiğin yapısına uygun bir öğretim su üç amaca yönelik olmalıdır: (Uslu, 2006) 

1) Öğrencilerin matematikle ilgili kavramları anlamalarına, 

2) Matematikle ilgili işlemleri anlamalarına, 

3) Kavramların ve işlemlerin arasındaki bağları kurmalarına yardımcı olmaktır.  

Matematik öğretiminde amaç; Matematiksel düşünce sistemini öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel 
becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psiko-motor 
gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. 
Öğrencilerin matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini ve gelişen teknolojiyi yakından takip 
edebilmelerine imkan verecek zihinsel beceriyi nasıl kazanabileceklerini öğretmektir (Uslu, 2006) 
Yurtiçi ve yurtdışında yapılan birçok araştırma öğrencilerin derslere karşı tutum ve kaygı düzeylerinin öğretmen 
davranışlarından ve öğrencinin öğretmene yönelik görüşlerinden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Özellikle 
öğrencilerin matematik dersini sevmediğini, matematik kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu ya da matematik 
dersine yönelik tutumlarının beklendik ölçüde olmadığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. (Keklikci ve 
Yılmazer, 2013) 
Matematik korkusu, Green (1999) tarafından insanların başarılı olamayacaklarını düşünmeleri yüzünden 
matematikle uğraşmak zorunda kalmak fikrinden bile korkmaları ve uzak kalmaya çalışmaları olarak 
tanımlanmıştır. Döngüsel olarak korku başarısızlığı getirmekte, başarısızlık da korkuyu tetiklemektedir. 
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mailto:demiraliergin@hotmail.com


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1023 
 

Ufuktepe (2009)’ye göre ise matematik korkusu, insanın sayılarla/ şekillerle yaptığı işlemlerde, günlük yaşamda 
karşılaştığı matematiksel problemlerin çözümü sürecinde strese kapılması, gerilmesi, düşünme sürecinin 
kesintiye uğraması/ korkmasıdır. Bu korku, insanların matematik yeteneklerinin ortaya çıkışını ve gelişmesini 
etkileyen önemli bir etkendir (Civelek, Meder ve Tüzen, 2001) 
Şahin’e göre (2004), yapılan araştırmalar bireylerin öğrenmeleri arasındaki farklılıkların yaklaşık dörtte birinin 
kaynağının duyuşsal özelliklerden geldiğini göstermektedir. Duyuşsal özellikler arasında kaygı ve tutum önemli 
bir yer tutmaktadır. Kaygı, gelmesi beklenen bir tehlikeden korkma halidir. Matematik kaygısı, bireylerin 
matematikle ilgili olan mantık dışı korkuları olup, öğrenmelerini önleyen ve başarılarını etkileyen, sıkıntı veren 
bir olay olarak tanımlanmıştı. Matematiğe olan kaygı, korku ve ondan çekinme davranışlarını kapsar. İlerlemesi 
halinde o kimsenin kaygılandığı durumu başaramayacağı inancına kapılmasına yol açar. Öğrencilerin herhangi 
bir dersten başarılı olmaları için, o dersi sevmeleri gerekmektedir. Matematik korkusuna sahip olan bir 
öğrencinin derste başarılı olma olasılığı, korkusu ile ters orantılı olarak değişecektir. (Uslu, 2006) 
Katwibun (2004) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda, altıncı sınıf öğrencilerinin matematiği yeni fikirler 
öğrenme olarak gördükleri, hayatın her yerinde olduğu için matematiği hayat olarak düşündükleri, matematiğin 
günlük hayattaki yararlılığına inandıkları açıklanmıştır. Whitin (2007) tarafından yapılan araştırmada da, 
öğrencilerin bazılarının matematiğin yaşamlarında işlerine yaradığını ve birçoğunun ise ileride meslek sahibi 
olmalarında matematiğin etkili olacağını, matematiğin gerçek yaşamda bulunduğunu ifade ettikleri 
açıklanmıştır. (Memnun, 2015) 
Öğrencilerin ilköğretim birinci sınıfıyla başlayan matematik sürecinde öğrenciler değişik nedenlerle büyük 
oranda sorun yaşamaktadırlar. Eğitim fakültelerin ilgili bölümlerinde konunun önemine dikkat edilerek öğrenci 
gelişimi ve öğretmenin öğrenciye yaklaşımları konusunda üzerinde yeterince durulmalıdır. Korku yaşayan 
öğrencilere dershane ve özel kurslarla başarısızlığını kapatmak yerine başarısızlığa etki eden korkuları 
yenebilmesi, kişisel engeller ve başarısız olma, yapamama korkusunun yenilmesi gerekir. Çünkü bu korkular 
yenilmediği sürece, benliğinde ve düşüncesinde olumsuz tutumları yaşayacaktır. Böyle bir durumda başarının 
yakalanmasının çok zor olacağı söylenebilir. (Başar, Ünal ve Yalçın, 2002) 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, matematik dersindeki başarısızlığa sebep olan matematik kaygısının nedenlerini, 
öğrencilerin matematik dersine dair duygusal yaklaşımlarını ve bu yaklaşımları etkileyen faktörleri, bu dersi 
sevip sevmemelerinin nedenlerini, öğrencilerin kendi ifadelendirmelerine dayanarak saptamaktır. Çalışma, 
2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde Tekirdağ ortaokul öğrencilerinden rastgele seçilen 5-6-7-8. sınıflardan 
toplam 315 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan 19 sorudan 
oluşan anket kullanılmıştır. Anket cinsiyet, sınıf ve matematik dersini sevip sevmeme sorularının yanında evet 
(1) veya hayır (0) şeklinde cevapladıkları 7 adet matematik dersinin neden sevildiğine, 9 adet neden 
sevilmediğine ilişkin soruları içermektedir. Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde sevme/sevmeme 
nedenlerinin matematik başarısını kestirme güçlerini saptamak için Pearson korelasyon katsayısı ve doğrusal 
stepwise regresyon analizi kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırma örneklemini oluşturan 273 öğrencinin okudukları sınıf ve cinsiyete göre dağılımı 
incelendiğinde %53,1’inin kız, %46,9’unun erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Sınıflara göre dağılımda 
ise örneklemin %35,2’si 5. sınıf, %19,8’i 6. sınıf, %11,4’ü 7. sınıf, %33,7’si 8. sınıf öğrencisidir. (Tablo 1) 

Öğrencilerin matematik dersini neden sevdikleriyle ilgili görüşlerinde ilk sırada yer alan “Öğretmenimi 

seviyorum”  ( x =0,952 %95,2’si) maddesinin olası maksimum x =1.0 olası minumum x =0,0 olduğu dikkate 

alınırsa nerdeyse tamamı tarafından ifade edilmesinin öğrencinin öğretmenlere yaranma psikolojisi etkisiyle 
olduğu söylenebilir. Öğrencilerin neden matematik dersini sevdikleriyle ilgili ikinci belirgin madde “Zeki 

olduğumu hissettirmesi güzel” ( x =0,810  %81,0’ı) ifadesidir. Dikkati çeken temel nokta sevme nedeni olarak 

sorulan maddelerin hepsinde yaklaşık en az 2/3’ünün evet (1) şeklinde işaretleme yapmış olmasıdır. Matematik 
dersini sevme nedenlerini daha rahatlıkla belirtmektedirler. (Tablo 2) 
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Tablo 1. Örneklem Dağılımı 
   Kız Erkek  Toplam 

5. sınıf F 52 44 96 
  % sınıf 54,2% 45,8% 100,0% 
  % cinsiyet 35,9% 34,4% 35,2% 

6. sınıf F 31 23 54 
  % sınıf 57,4% 42,6% 100,0% 
  % cinsiyet 21,4% 18,0% 19,8% 

7. sınıf F 18 13 31 
  % sınıf 58,1% 41,9% 100,0% 
  % cinsiyet 12,4% 10,2% 11,4% 

8. sınıf F 44 48 92 
  % sınıf 47,8% 52,2% 100,0% 
  % cinsiyet 30,3% 37,5% 33,7% 

Toplam F 145 128 273 
  % sınıf 53,1% 46,9% 100,0% 
  % cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Öğrencilerin matematik dersini neden sevmedikleriyle ilgili görüşlerinde diğer sevmeme nedenlerinden belirgin 

bir düzeyde farklılaşarak “Zor bir ders”  ( x =0,304) maddesinin ilk sırada yer almaktadır. Öğrencilerin neden 

matematik dersini sevmedikleriyle ilgili ikinci belirgin madde “Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum” ( x
=0,187) ifadesidir. Dikkati çeken temel nokta sevmeme nedeni olarak sorulan maddelerin hepsinde yaklaşık en 
fazla 1/3’ünün evet (1) şeklinde işaretleme yapmış olmasıdır. Matematik dersini sevmeme nedenlerini ifade 
ederken öğrencilerin sevme nedenlerini ifade etmedeki kadar rahat görüş belirtmedikleri anlaşılmaktadır. 
(Tablo 2) 

Tablo 2. Matematik Dersini Sevme/Sevmeme Nedenleri Betimsel İstatistikleri 
 N Arit. Ort. Std. Sapma 

Öğretmenimi seviyorum 273 0,952 0,213 
Zeki olduğumu hissettirmesi güzel 273 0,810 0,393 

Problem çözdükçe kendime güvenim artıyor 273 0,802 0,399 
Üniversiteyi kazanmama yardım edecek 273 0,795 0,405 

Bulmaca çözmek gibi zevkli 273 0,773 0,420 
Sayılarla işlem oyun gibi geliyor 273 0,733 0,443 

Diğerlerinden başarılı olmak hoşuma gidiyor 273 0,659 0,475 
Zor bir ders 273 0,304 0,461 

Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum 273 0,187 0,390 
Anlamıyorum 273 0,176 0,381 

Rakamlar ilgimi çekmiyor 273 0,161 0,368 
Kafam almıyor 273 0,132 0,339 

İçimden gelmiyor 273 0,128 0,335 
Gereksiz 273 0,051 0,221 

Öğretmen çok zorluyor 273 0,044 0,205 
Hiçbir işime yaramayacak 273 0,040 0,197 

Matematik başarısı 273 72,322 17,595 

 

Matematik başarısı ile matematik dersini sevme/sevmeme nedenleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla 
Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. Bulmaca çözmek gibi zevkli, 
Gereksiz, Hiçbir işime yaramayacak nedenleri hariç diğer tüm sevme ve sevmeme nedenlerinin matematik 
başarısıyla ilişkili olduğu görülmektedir. (Tablo 3) 

Negatif yüklü sevmeme nedenlerinin matematik başarısızlığı ile ilişkisi {Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum (-,325), Anlamıyorum (-,319), Zor bir ders (-,285), Rakamlar ilgimi çekmiyor (-,247) ve Kafam almıyor 
(-,231)}, en kuvvetli pozitif yüklü sevme nedenlerinin matematik başarısı ile ilişkilerine {Diğerlerinden başarılı 
olmak hoşuma gidiyor (,223) ve Üniversiteyi kazanmama yardım edecek (,218) }göre bile daha kuvvetlidir (Tablo 
3) 
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Tablo 3. Matematik Başarısı ile Sevme/Sevmeme nedenleri Arasındaki İlişkiler 
 Pearson r p N 

Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum -,325 ,000 273 
Anlamıyorum -,319 ,000 273 
Zor bir ders -,285 ,000 273 
Rakamlar ilgimi çekmiyor -,247 ,000 273 
Kafam almıyor -,231 ,000 273 
Diğerlerinden başarılı olmak hoşuma gidiyor ,223 ,000 273 
Üniversiteyi kazanmama yardım edecek ,218 ,000 273 
İçimden gelmiyor -,215 ,000 273 
Öğretmen çok zorluyor -,209 ,000 273 
Zeki olduğumu hissettirmesi güzel ,205 ,000 273 
Sayılarla işlem oyun gibi geliyor ,176 ,002 273 
Problem çözdükçe kendime güvenim artıyor ,170 ,002 273 
Öğretmenimi seviyorum ,142 ,009 273 
Bulmaca çözmek gibi zevkli ,088 ,073 273 
Gereksiz -,079 ,097 273 
Hiçbir işime yaramayacak -,049 ,211 273 

 

Tablo 4-A. Matematik Başarısı İçin Regresyon Model Özeti 

Model R R² 
Düzeltilmiş 

R² 
Kestirinin 

Standart Hatası 

Değişim İstatistikleri 
R² 

Değişim 
F 

Değişim 
sd1 sd2 

F Değişim 
için p 

1 0,325a 0,105 0,102 16,674 0,105 31,905 1 271 0,000 
2 0,395b 0,156 0,150 16,225 0,051 16,194 1 270 0,000 
3 0,431c 0,185 0,176 15,969 0,029 9,729 1 269 0,002 
4 0,453d 0,205 0,194 15,800 0,020 6,766 1 268 0,010 

a. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum 

b. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor 

c. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor, Üniversiteyi 
kazanmama yardım edecek 

d. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor, Üniversiteyi 
kazanmama yardım edecek, Zor bir ders 

{“Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum”, “Rakamlar ilgimi çekmiyor”, “Üniversiteyi kazanmama yardım edecek”, 
“Zor bir ders”} sevme/sevmeme nedenlerinin her birinin tek tek bağımsız olarak ve birlikte (model 1, 2, 3, 4)  Matematik 
başarısını kestirme gücü (Model 4 F=17.327, p=0,000) vardır. (Tablo 4-B)] 

Matematik başarısının yordayıcılarını belirlemek amacıyla 7 adet matematik dersinin neden sevildiğine, 9 adet 
neden sevilmediğine ilişkin sevme/sevmeme nedenlerinin öğrencinin matematik başarısını yordama gücünü 
belirlemek için step-wise doğrusal regresyon analizi yapılmış ve 4 değişkenin {“Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum”, “Rakamlar ilgimi çekmiyor”, “Üniversiteyi kazanmama yardım edecek”, “Zor bir ders”} yordadığı 
diğer değişkenlerin (nedenlerin) ise yordama gücüne hiç katkısının olmadığı saptanmıştır. 4 yordayıcı değişkenin 
işleme alındığı model 4 kestirme gücünün en yüksek olduğu modeldir. Bu 4’lü regresyon modeliyle ilgili 
istatistiksel ayrıntılı analizler aşağıda incelenmiştir. 

Matematik Başarısı ile {“Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum”, “Rakamlar ilgimi çekmiyor”, 
“Üniversiteyi kazanmama yardım edecek”, “Zor bir ders”} sevme/sevmeme nedenleri arasındaki ilişki 
R=0.453’dür. (Tablo 4-A) 
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Tablo 4-B. Matematik Başarısı İçin Regresyon Analizi ANOVA Değerleri 

Model Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

1 
Regresyon 8869,929 1 8869,929 31,905 0,000b 
Artık Değer 75340,337 271 278,009   

Toplam 84210,266 272    

2 
Regresyon 13133,104 2 6566,552 24,944 0,000c 
Artık Değer 71077,162 270 263,249   

Toplam 84210,266 272    

3 
Regresyon 15614,070 3 5204,690 20,410 0,000d 
Artık Değer 68596,196 269 255,004   

Toplam 84210,266 272    

4 
Regresyon 17303,322 4 4325,830 17,327 0,000e 
Artık Değer 66906,944 268 249,653   

Toplam 84210,266 272    

a. Kestirilen Değişken: Matematik başarısı 

b. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum 

c. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor 

d. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor, Üniversiteyi 
kazanmama yardım edecek 

e. Kestiriciler: (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor, Üniversiteyi 
kazanmama yardım edecek, Zor bir ders 

{“Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum”(Model 4 t=-4,777, p=0,000), “Rakamlar ilgimi çekmiyor”(Model 4 t=-2,768, 
p=0,006), “Üniversiteyi kazanmama yardım edecek”(Model 4 t=2,943, p=0,004), “Zor bir ders” (Model 4 t=-2,601, p=0,010)} 
sevme/sevmeme nedenlerinin her birinin tek tek bağımsız olarak ve birlikte (model 1, 2, 3, 4)  Matematik başarısını kestirme 
gücü vardır. t değerinin negatif olduğu kestiriciler başarısızlık yönünü, pozitif olduğu kestiriciler başarı yönünü işaret 
etmektedir. (Tablo 4-C) 

Tablo 4-C. Matematik Başarısı İçin Regresyon Eşitliği Değerleri 

Model 
Standartlaştırılmamış Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

t p 
B 

Standart 
Hata 

Beta 

1 
(Sabit değer) 75,054 1,119  67,069 0,000 
Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum 

-14,624 2,589 -0,325 -5,648 0,000 

2 

(Sabit değer) 76,656 1,159  66,117 0,000 
Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum 

-13,902 2,526 -0,309 -5,504 0,000 

Rakamlar ilgimi çekmiyor -10,775 2,677 -0,226 -4,024 0,000 

3 

(Sabit değer) 70,442 2,296  30,682 0,000 
Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum 

-13,312 2,493 -0,295 -5,339 0,000 

Rakamlar ilgimi çekmiyor -10,009 2,647 -0,210 -3,782 0,000 
Üniversiteyi kazanmama yardım edecek 7,524 2,412 0,173 3,119 0,002 

4 

(Sabit değer) 71,993 2,349  30,654 0,000 
Bilemeyince arkadaşlarıma küçük 
düşüyorum 

-12,020 2,516 -0,267 -4,777 0,000 

Rakamlar ilgimi çekmiyor -7,666 2,769 -0,160 -2,768 0,006 
Üniversiteyi kazanmama yardım edecek 7,045 2,394 0,162 2,943 0,004 
Zor bir ders -5,886 2,263 -0,154 -2,601 0,010 

a. Kestirilen Değişken: Matematik başarısı 
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4 nedenin matematik başarısını kestirici olarak saptandığı çalışmada sorulan diğer 12 değişkenin kestirme gücü 
yoktur. (Tablo 4-D) 

Tablo 4-D. Matematik Başarısı İçin Kestirme Gücü Olmayan Değişkenlera 

Model Beta t p 
Kısmi  

Korelasyon 
Tolerans 

4 

Öğretmenini seviyorum ,007e ,125 ,900 ,008 ,868 
Bulmaca çözmek gibi zevkli -,083e -1,406 ,161 -,086 ,842 
Problem çözdükçe kendime güvenim artıyor ,003e ,056 ,955 ,003 ,808 
Zeki olduğumu hissettirmesi güzel ,058e ,970 ,333 ,059 ,835 
Diğerlerinden başarılı olmak hoşuma gidiyor ,108e 1,892 ,060 ,115 ,906 
Sayılarla işlem oyun gibi geliyor -,020e -,325 ,746 -,020 ,772 
Gereksiz ,069e 1,187 ,236 ,072 ,874 
Hiçbir işime yaramayacak ,009e ,153 ,879 ,009 ,937 
Öğretmen çok zorluyor -,097e -1,708 ,089 -,104 ,904 
İçimden gelmiyor -,036e -,570 ,569 -,035 ,757 
Anlamıyorum -,086e -1,286 ,200 -,078 ,659 
Kafam almıyor -,022e -,348 ,728 -,021 ,770 

a. Dependent Variable: Matematik başarısı 

e. Kestiriciler : (Sabit değer), Bilemeyince arkadaşlarıma küçük düşüyorum, Rakamlar ilgimi çekmiyor, Üniversiteyi 
kazanmama yardım edecek, Zor bir ders 

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İnsan sadece bilişsel bir varlık değildir, aynı zamanda duyuşsal özellikleriyle de vardır. Başarısızlık olgusunu 
sadece bilişsel değişkenleri dikkate alarak çözmek girişimleri şimdiye kadar istenen sonuca varamamıştır. 
Öğrenciyi bilişsel ve duyuşsal bir bütün olarak almak gerekir. Bu çalışmada matematik başarı veya 
başarısızlığının altında yatan duyuşsal gerekçeler incelenmiş ve etkili oldukları değişik tekniklerle ortaya 
konmuştur. Matematik başarı düzeyini yükseltmek için öğrencilerdeki matematiğe ilişkin negatif duyguları 
giderilmeli pozitif duyguları güçlendirilmelidir.  
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Akademisyenlerin 2011-2014 Dönemi Yayın Performansları 
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Özet: Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasında Türkiye’de kamu üniversitelerinde idari görev yapan fen ve sosyal bilim 
dallarındaki akademisyenlerin akademik etkinliği değerlendirilmektedir. Akademik etkinlik ölçütü olarak akademisyenlerin 
WoS’da çıkan yayınları ve bu yayınlara ait atıf sayıları esas alınmıştır. İncelemeye konu olan dönemde 99 kamu 
üniversitesindeki 2949 yönetici akademisyenin performansı değerlendirilmiştir. Söz konusu dönemde Web of Science 
(WoS)’da 23730 yayın ve bu yayınlara başka bilim adamlarınca yapılmış 133109 atıf bulunmaktadır. Analizde yer alan sosyal 
bilimci yönetici akademisyenlerin oranı yaklaşık %32,7 iken WoS yayınlarının ancak %3,4’ü ve WoS atıflarının da %2’den azı 
bu yönetici akademisyenlere aittir. 

1. Giriş 

Ülkelerin iktisadi kalkınmalarının sağlanmasında nitelikli insangücünün yetişmesi oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu bağlamda, kaliteli yükseköğretimin toplumsal gelişmenin ve beşeri sermayesinin nitelikli hale 
gelmesinin en iyi araçlarından biri olduğu düşünüldüğünde, ülkeler üniversite eğitimlerinin daha iyi bir niteliğe 
sahip olmasının yollarını ararlar. Üniversitelerin iyi bir niteliğe sahip olmasının ölçütleri hususunda tartışmalar 
da giderek artış göstermiş ve bu bağlamda, konuyla ilgili olarak Dünya üniversitelerin kalite sıralamasını 
belirleyen bazı sıralama kuruluşları ortaya çıkmıştır. Millot (2014)’a göre üniversitelerin sıralamasını yapan bir 
dizi kuruluşun içinde en tanınan, en kurumsallaşan ve yıllar boyu karşılaştırmalar yaparak veri sunmaları 
nedeniyle, üç kuruluş daha fazla ön plana çıkmaktadır: (a) Academic Ranking of World Universities (ARWU) (b) 
THE World University Rankings ve (c) QS World University Rankings. Türkiye’de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) merkezi benzer bir şekilde 
Dünya ve Türkiyedeki Üniversiteleri 2009’dan beri akademik olarak sıralamaktadır (URAP, 2016). Bu hususta 
yapılmış çalışmalara göz atıldığında, her ne kadar bazı çalışmalarda üniversitelerin sıralamasında araştırma 
göstergelerinden farklı değişkenlerin kullanılması önerilmiş olsa bile (Lukman vd., 2010, Bergseth vd., 2014) 
sıralama kuruluşlarının kullandıkları metodolojinin önemli ölçüde benzerlikler göstermeye devam ettiği 
görülmektedir.. 

Yukarıda ifade edilen kuruluşların gerçekleştirmiş oldukları sıralamalara göz atıldığında, genel anlamda 
Müslüman ülke üniversitelerinin hiçbirinin bu sıralamalarda ön sıralarda yer alamamış olduğu görülür. Örneğin 
THE World University Rankings’in 2012-2013 yılları için gerçekleştirmiş olduğu sıralamada, en iyi 400 üniversite 
içinde İslam coğrafyasından hiçbir üniversite yer almamıştır. QS World University Rankings’in gerçekleştirmiş 
olduğu 2013-2014 sıralamasında ise ilk 200 içerisinde Türkiye’den sadece bir üniversite yer almıştır. İlk 400 
üniversite içinde de Müslüman ülke üniversitesi sayısı bir düzinenin altında gerçekleşmiştir. Son yıllarda 
sıralama kuruluşlarının, üniversite genel sıralamalarına ilave olarak bilim alanlarına göre de üniversiteleri 
sıraladıkları görülmektedir. Bunlardan THE World University Rankings, sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler 
alanında sıralama yapmaktadır. Bu alandaki 2014-2015 yılına ait üniversite listesinde yine Türkiye’den herhangi 
bir üniversitenin ismi yer almamaktadır (THE, 2016). 

Türkiye’de 1980’den sonra Yüksek eğitim yeniden yapılandırılmıştır. 1980 tarihinde kurulan Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) halen ülkedeki tüm üniversiteler üzerinde etkin bir görev ifa etmektedir. 2016 öncesinde kısmi 
seçim sonucu gözönüne alınarak yapılan rektör ataması artık adayların YÖK tarafından gerekli incelemeleri 
sonrası cumhurbaşkanlığınca dört yıllığına doğrudan atanır. Her rektör çalıştığı dört yıl boyunca istediği öğretim 
üyesi ile üniversiteyi yönetmektedir. 

Bu çalışmada yönetim kadrosunun akademik düzeyleri ve bunun üniversitenin akademik niteliğine yansıyıp 
yansımadığı değerlendirilecektir. Türkiye’de Ocak 2017 itibarı ile 112’si kamu, 65’i özel ve 6’sı özel yüksekokul 
olmak üzere toplam 183 üniversite bulunmaktadır. Bu çalışmada ise 2011-2014 döneminde 99 kamu 
üniversitesinde fen ve sosyal bilimleri dallarındaki yöneticilerin bilimsel etkinlikleri ele alınmıştır. Bilimsel 
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etkinlik, uluslararası düzeyde itibarı olan Web of Science (WoS) veri bankasındaki öğretim üyelerine ait yayın ve 
atıflar ile tanımlanmakta ve bunlarla ilgili analizler yapılmaktadır. 

YÖK’den elde edilen bilgilere dayanılarak 2011-2014 döneminde Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev alan 
akademik personel sayısı 3350 olup bunlardan sadece 2269’unun WoS’de yayını bulunmaktadır. Tüm 
yöneticilerin WoS’de yayımlanan makale sayısı 25079, bu yayınlara yapılan atıf sayısı ise 155157 adettir. Tüm 
yönetici akademisyenlerin %67,7’sinin WoS’da yayını ve %57,8’inin de yayınlarına atıf bulunmaktadır. 
Atıfların %90’nı başka akademisyenlerce yapılan atıflardan oluşmaktadır.  

Türkiye’nin kamu üniversitelerinin yönetim kadrolarında yer alan akademisyenlerin akademik çalışmaları ve 
atıflarını aynı değerlendirmeye tabi tutmak anlamlı olmaz. Burada üniversitelerin yönetim kadrolarında yer alan 
sosyal ve fen bilim dallarındaki bilim adamlarının WoS’daki makaleleri ve atıfları esas alınmakta ve bunlarla ilgili 
analizler yapılmaktadır. 

2. Literatür 

Üniversitelerin etkinliği ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara göz atıldığında, genellikle başta Veri Zarflama Analizi 
(VZA) olmak üzere stokastik sınır ve panel regresyon analizlerinin kullanılmış olduğu görülmektedir. 
Üniversitelerin etkinliği ile ilgili ilk çalışmalardan biri, Avustralya üniversitelerinin VZA tekniği ile etkinliğini ölçen 
Avkiran (2001) olup, bu çalışmada 1995 yılına ait veriler kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, girdi 
kullanımında zaman zaman aşırıya gidildiği gözlemlenmiş ve çoğu üniversitenin ölçeğe göre azalan getiriye 
sahip olduğu ve bu nedenle verimlilik artışı için küçültülmelerinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Bir başka 
çalışmada Johnes ve Yu (2008) 2003-2004 yılları için 109 Çin üniversitesinin araştırma üretimindeki mukayeseli 
etkinliklerini VZA’ni kullanarak incelemişlerdir. Çıktı olarak araştırmanın verimliliği ve etkisi, girdi olarak da 
çalışan sayısı, öğrenci sayısı, sermaye ve kaynakların kullanıldığı çalışmada, Batı bölgesindeki üniversitelerin orta 
ve kıyı bölgelerindekilere göre daha düşük araştırma etkinliğine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Agasisti ve Dal 
Bianco (2009), 1999’da başlatılan ve İtalyan üniversite sistemini lisans-yüksek lisans yapısına dönüştüren İtalyan 
yükseköğretim reformunun etkisini VZA ve Malmquist endeksi ile inceledikleri çalışmada, hem teknik hem de 
üretim teknolojisinin reformdan olumlu etkilendiği sonucuna ulaşılmışlardır. Çelik ve Ecer (2009) 45 Türk kamu 
üniversitesindeki muhasebe eğitiminin etkinliğini VZA ile inceledikleri çalışmada, Türk üniversitelerinin 
muhasebeci yetiştirmede başarılı oldukları ve etkin üretim yaptıklarını tespit etmişlerdir. Katharaki ve 
Katharakis (2010) Yunanistan’daki 20 devlet üniversitesinin etkinliğini performans göstergeleri, VZA ve 
ekonometrik prosedürlerle inceledikleri çalışmada, insan kaynakları yönetiminde etkinsizlik tespit edilirken 
araştırma faaliyetleri ve gelirlerinin arttırılabileceği bulgusuna ulaşmışlardır. Yaisawarng ve Ng (2014) yaptıkları 
çalışmada VZA kullanarak Çin yüksek eğitim reformunun etkisini ayrıntılı bir şekilde ölçmektedirler. Söz konusu 
çalışmada, Çin hükümetinin eğitim reformu kapsamındaki 211 projesi ile önceden belirlenmiş 112 üniversiteye 
araştırma kapasitelerini güçlendirmek için verilen 20 milyar dolarlık ek araştırma bütçesinin etkisi ölçülmekte 
veı bu projede yer alan ve almayan üniversite gruplarının 2007-2009 için karşılaştırmalı analizi yapılmaktadır. 
Çalışmanın bulgularına göre projeye katılan üniversitelerin diğerlerine göre daha yüksek performans 
ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Analiz sonucunda başarısız görülen üniversitelerdeki yönetim 
etkinsizliğine vurgu yapılırken, Malmquist verimlilik endeksi 211 proje kapsamındaki üniversitelerin daha ciddi 
bir verimlilik azalışı tecrübe ettiklerini göstermiştir. Ruiz vd., (2015) Bologna Deklarasyonu ile birlikte İspanya 
Üniversitelerinin lisans düzeyinde eğitim kalitesi ve akademisyenlerin bilimsel etkinliğini VZA analizi ile ele 
aldıkları çalışmada, üniversite yöneticilerin öncelikli amacı olarak elde edilen başarının yanında bu başarı için 
kaynakların önemine vurgu yapılmıştır.  

Johnes ve Johnes (2009) panel data yöntemi ile İngiliz üniversitelerinin çok çıktılı maliyet fonksiyonlarını tahmin 
etmeye çalışmışlardır. Zoghbi vd. (2013) ENADA sonrası Brezilya üniversitelerinin eğitim üretimi fonksiyonlarını 
tahmin etmek için gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, uzun dönemde istihdam ve ücretin iyi bir gösterge 
olduğunu, orta vadede ise ENADA puanının beşeri sermaye birikiminin ölçülmesinde temel bileşen olduğunu 
belirtmektedirler. Laureti vd. (2014) İtalyan üniversitelerinin öğretim etkinliğini panel data yöntemi ile hem 
beşeri sermaye birikimi hem de heterojenlik sağlayan açık ve gizli faktörlerin etkisi açısından analizini 
yapmışlardır. Daraioa vd. (2015) çalışmalarında üniversite sıralamalarındaki tek boyutluluk, istatistiksel güç, 
üniversite büyüklüğü ve konu çeşitliliğine bağımlılık ve girdi-çıktı yapısını görmezden gelme eleştirilerine cevap 
aradıkları çalışmalarında, Avrupa genelinde veri entegrasyonu ve paylaşımı konularının önemine vurgu 
yapmışlardır. 
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3. Ampirik Sonuçlar  

Türkiye’deki 1982 üniversite reformundan sonra YÖK bir anayasal kurum olarak oluşturulmuş ve o tarihten 
günümüze üniversitesi sayısı 183’e çıkmıştır. Söz konusu süreçte gerçekleştirilen düzenlemelerle bir dizi özel 
üniversitenin kurulmasına da imkân sağlanmıştır. Bu çalışmada 2011-2014 döneminde kamu üniversitelerinin 
yönetim kadrolarında yer alan eğitim bilimleri, sağlık, fen bilimleri, mühendislik, ziraat ve veterinerlik bilim 
dallarını içeren 38 bilim dalı ile yine eğitim bilimlerinin dahil olduğu 17 (Kutlar vd., 2017) sosyal bilim dalındaki 
akademisyen yöneticilerin performansları üniversite düzeyinde değerlendirilmektedir. 

Araştırmada, Ekim-2014 sonu itibariyle YÖK sisteminde kayıtlı bulunan 104 devlet üniversitesinin web siteleri 
incelenmiş ve ilgili üniversitelerin web sitelerinde yer alan toplam 3665 yönetici akademisyen listelenmiştir. 
Oluşturulan listede isim tekrarı bulunan akademisyenler çıkarılmış örneklem sayısı 3362’ye düşmüştür. Daha 
sonra eşanlı olarak akademisyenlerin özgeçmişlerinden yararlanılarak mezun oldukları Lisans bölümleri tespit 
edilmiş ve WoS kapsamında yayınlanmış eserleri ile aldıkları atıf sayıları, isimleri taratılmak suretiyle tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Ancak fen bilimleri (tüm sağlık, mühendislik, fen ağırlıklı eğitim, ziraat ve veterinerlik) ve 
sosyal bilimleri karşılaştırmak için üniversitelerin eşleşmesi gerekmektedir. Bunun için Sosyal bilimler 
grubundan olup fen bilimlerinde yer almayan Ankara Sosyal Bilimler ile sosyal bilimlerde yer almayan Abdullah 
Gül, Bursa Teknik, İstanbul Teknik ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü değerlendirme dışı bırakılmış ve 
değerlendirmeler bu sayı üzerinde yapılmıştır. 

Bu çalışmada toplam 99 kamu üniversitesin WoS’daki yayın ve atıf performansı değerlendirmeye konu 
edilmektedir. Yani yayın yapan yönetici akademisyenlerin bilimsellik yetkinlik kriterlerinden sayılan WOS’daki 
yayın ve atıflar esas alınmaktadır. Çalışmada basit istatistik teknikler, grafik ve korelasyonlar kullanılmakta olup 
araştırma 1980-2014 döneminde yapılmış WoS kökenli yayınları kapsamaktadır. 

Kamu Üniversiteleri Fen ve Sosyal Bilimlerdeki Yayınlar 

Aşağıda 99 kamu üniversitesinin fen ve sosyal bilimler alanındaki yönetici akademisyenlerin bilimsel 
performansları Tablo 1’de karşılaştırılmaktadır. Bunun için WoS yayınları ve bu yayınlara yapılan atıflar bireysel 
düzeyde ele alınmıştır. Kullanılan değişkenlerin kısaltılmış tanımları aşağıdaki şekildedir; 

WoS: Sosyal bilimlerde yapılan Web of Science yayın sayısı (proceedings dahil) 

ATF: Sosyal bilimler yayınlara yapılan atıf sayıları (öz atıf hariç) 

AKDM: Sosyal bilimler dalındaki akademisyen yönetici sayısı  

WoS/AKDM: Sosyal bilimleri alanındaki akademisyen yönetici başına düşen yayın sayısı 

ATF/AKDM: Sosyal bilimleri alanındaki akademisyen yönetici başına düşen atıf sayısı (öz atıf hariç) 

WoSf: Fen bilim dallarında yapılan Web of Science yayın sayısı (proceedings dahil) 

ATFf: Fen bilimlerindeki yayınlara yapılan atıf sayıları (öz atıf hariç) 

AKDMf: Fen bilimleri dalındaki akademisyen yönetici sayısı  

WoSf-AKDMf: Fen bilimleri alanındaki akademisyen yönetici başına düşen yayın sayısı 

ATFf/AKDMf: Fen bilimleri alanındaki akademisyen yönetici başına düşen atıf sayısı (öz atıf hariç) 

İncelenen bu 99 üniversitede 1984’ü fen bilimleri dalında olmak üzere 2949 yönetici akademisyen 
bulunmaktadır. Yine fen bilimleri alanında WoS’den yayınlanmış (bildiri dahil) toplam 22928 yayın ve bu 
yayınlara ait başka akademisyenlerce yapılan 130472 atıf bulunmaktadır. Buna karşın sosyal bilimler alanında 
ise 802 adet WoS yayını ve başka akademisyenlerce yapılan 2637 atıf bulunmaktadır. Üniversite yönetimlerinde 
fen ağırlıklı yöneticilerin çokluğu dikkatten kaçmamaktadır. Aynı zamanda yayın olarak yine bu bilim dalının çok 
daha ileri olduğu söylenebilir. Bunların bir biri ile göreceli kıyaslamaları yapıldığında sonucun çok daha çarpıcı 
olacağı görülmektedir. 

Üniversitelerin yönetici kadrolarına bakıldığında tüm yöneticilerin %67'sini fen bilimleri dalındaki 
akademisyenler oluşturmaktadır. Yani sosyal bilimci akademisyenlerin üniversite yönetimlerindeki payı %33 
kadar veya üçte bir kadardır. Buna karşın sosyal bilim yöneticilerinin WoS endeksindeki yayın sayısı toplam 
yayınların sadece %3,4’ünü, atıfların da sadece %2’sine sahip bulunmaktadır. Yani bu kesimin yönetimdeki 
temsil oranı yayın performansının on katı kadardır: Yönetimde yaklaşık % 33 paya sahip olan bu kesim, yayın ve 
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atıf performansının sadece binde otuz dört ile binde yirmi temsil gücüne sahip bulunmaktadır. Fen 
bilimlerindeki yönetici akademisyenler ortalama olarak hem WoS yayını ve hem de atıf olarak sosyal 
bilimlerdeki yönetici akademisyenlerden on katı kadar yayın performansına sahip bulunmaktadır. Sosyal 
bilimlerdeki yönetici akademisyenler de kendi içinde daha ayrıntılı değerlendirilebilir (Kutlar vd., 2017). Fen 
bilimleri alanındaki yayın performansında ise sağlık bilimleri (tıp, eczacılık ve hemşirelik), kimya ve elektronik 
mühendisliği ilk sıralarda yer almaktadır.  

Tabloda görüleceği gibi Hacettepe, Ankara ve İstanbul üiversiteleri fen bilimleri alanında WoS yayını açısından 
ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Yine bu üniversitelerde atıfların da çok dolduğu görülmektedir. Sosyal bilimler 
alanında ise ilk üç sırada Boğaziçi, Harran ve ODTÜ üniversiteleri yer almaktadır. İlginç olan şey fen bilimleri 
alanındaki yayın başarısı ile sosyal bilim alanındaki yayın performansı gösteren üniversitelerin ilk üçü bir biriyle 
örtüşmemektedir. Sosyal bilimler dalında yüksek yayın performansına sahip ODTÜ adından anlaşıldığı gibi bir 
teknik üniversitedir ve sosyal bilimlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni, bu üniversitedeki mühendis 
akademisyenlerin başarısızlığından değil tıp fakültelerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Tıp ve eczacılık 
fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin yayın performansı bakımında ileri olduğu yayın sayılarından tespit 
edilmiştir. Aynı şey atıflar içinde geçerliliğini korumaktadır. 
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Tablo 1. Yönetici Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Bilimsel Performansları  
ÜNİVERSİTE WoSf ATFf AKDMf WoSf/AKDMf ATFf/AKDMf ÜNİVERSİTE  WoS ATF  AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM 

HACETTEPE  815 5458 34 23,971 160,529 BOĞAZİÇİ   53 342 6 8,833 57,000 
ANKARA  736 3567 41 17,951 87,000 HARRAN   46 626 9 5,111 69,556 
İSTANBUL  722 4182 41 17,610 102,000 ORTA DOĞU TEKNİK    35 86 4 8,750 21,500 
SELÇUK  675 3561 38 17,763 93,711 ARDAHAN   28 41 7 4,000 5,857 
ATATÜRK  639 4459 42 15,214 106,167 ANADOLU   27 96 11 2,455 8,727 
GAZİ  513 1790 27 19,000 66,296 HACETTEPE    26 43 14 1,857 3,071 
ERCİYES  498 3640 32 15,563 113,750 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ   26 133 13 2,000 10,231 
İNÖNÜ  462 2296 25 18,480 91,840 SAKARYA   23 55 25 0,920 2,200 
KOCAELİ  458 3701 43 10,651 86,070 YILDIZ TEKNİK   22 48 3 7,333 16,000 
ANADOLU  439 5294 19 23,105 278,632 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ   20 38 10 2,000 3,800 
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART  428 1661 35 12,229 47,457 SELÇUK   19 42 27 0,704 1,556 
ULUDAĞ  416 2132 31 13,419 68,774 AKDENİZ   19 38 19 1,000 2,000 
KARADENİZ TEKNİK  415 2905 35 11,857 83,000 DÜZCE    19 69 8 2,375 8,625 
ÇUKUROVA  412 2593 37 11,135 70,081 KOCAELİ   18 15 11 1,636 1,364 
AKDENİZ  386 1538 32 12,063 48,063 MUSTAFA KEMAL   18 19 8 2,250 2,375 
DİCLE  374 2111 29 12,897 72,793 PAMUKKALE   18 22 20 0,900 1,100 
CUMHURİYET  365 1867 31 11,774 60,226 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART   16 19 20 0,800 0,950 
ORTA DOĞU TEKNİK  363 3833 15 24,200 255,533 ABANT İZZET BAYSAL   15 22 7 2,143 3,143 
MERSİN  363 2588 33 11,000 78,424 MUĞLA SITKI KOÇMAN   14 59 14 1,000 4,214 
EGE  356 1217 37 9,622 32,892 ÇUKUROVA   13 16 13 1,000 1,231 
GAZİANTEP  353 1753 24 14,708 73,042 GAZİ   12 3 19 0,632 0,158 
MUSTAFA KEMAL  352 2165 40 8,800 54,125 BALIKESİR   12 15 18 0,667 0,833 
DOKUZ EYLÜL  349 936 28 12,464 33,429 ERCİYES   11 2 15 0,733 0,133 
PAMUKKALE  348 2335 26 13,385 89,808 DOKUZ EYLÜL   11 13 19 0,579 0,684 
SÜLEYMAN DEMİREL  345 1362 41 8,415 33,220 ADNAN MENDERES   11 136 11 1,000 12,364 
İZMİR KATİP ÇELEBİ  338 1612 17 19,882 94,824 MARMARA   10 33 22 0,455 1,500 
HARRAN  334 2233 28 11,929 79,750 NAMIK KEMAL   10 14 5 2,000 2,800 
BALIKESİR  332 3189 23 14,435 138,652 AKSARAY   10 118 11 0,909 10,727 
ONDOKUZ MAYIS  329 1262 33 9,970 38,242 İSTANBUL   9 37 21 0,429 1,762 
SAKARYA  323 1172 29 11,138 40,414 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ   9 8 10 0,900 0,800 
MARMARA  321 1324 25 12,840 52,960 MARDİN ARTUKLU   9 23 6 1,500 3,833 
CELAL BAYAR  308 1563 28 11,000 55,821 ANKARA   8 26 12 0,667 2,167 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN  303 1786 21 14,429 85,048 KARADENİZ TEKNİK   8 3 12 0,667 0,250 
FIRAT  302 2262 34 8,882 66,529 MERSİN   8 73 9 0,889 8,111 
BÜLENT ECEVİT  293 1600 23 12,739 69,565 KAFKAS   8 0 8 1,000 0,000 
MUĞLA SITKI KOÇMAN  292 1296 22 13,273 58,909 NİĞDE   8 6 7 1,143 0,857 
GEBZE TEKNİK 268 1378 13 20,615 106,000 GALATASARAY   8 14 6 1,333 2,333 
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ÜNİVERSİTE WoSf ATFf AKDMf WoSf/AKDMf ATFf/AKDMf ÜNİVERSİTE  WoS ATF  AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM 

GAZİOSMANPAŞA  264 1564 25 10,560 62,560 ERZİNCAN    8 0 13 0,615 0,000 
MEHMET AKİF ERSOY  261 844 20 13,050 42,200 CUMHURİYET   7 40 21 0,333 1,905 
KAFKAS  261 913 20 13,050 45,650 EGE   7 1 7 1,000 0,143 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM  260 1352 23 11,304 58,783 GEBZE TEKNİK  7 95 1 7,000 95,000 
NAMIK KEMAL  232 1277 26 8,923 49,115 MEHMET AKİF ERSOY   7 1 11 0,636 0,091 
YILDIZ TEKNİK  229 1092 24 9,542 45,500 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM   7 2 12 0,583 0,167 
BOĞAZİÇİ  215 1485 13 16,538 114,231 YILDIRIM BEYAZIT    7 3 13 0,538 0,231 
AFYON KOCATEPE  211 1012 23 9,174 44,000 BARTIN   7 17 6 1,167 2,833 
OSMANİYE KORKUT ATA  211 1737 10 21,100 173,700 SÜLEYMAN DEMİREL   6 1 22 0,273 0,045 
YÜZÜNCÜ YIL  202 911 22 9,182 41,409 ÇANKIRI KARATEKİN   6 6 8 0,750 0,750 
ABANT İZZET BAYSAL  196 658 19 10,316 34,632 BÜLENT ECEVİT   5 5 7 0,714 0,714 
KİLİS 7 ARALIK  193 1711 11 17,545 155,545 NECMETTİN ERBAKAN   5 19 9 0,556 2,111 
YILDIRIM BEYAZIT  188 1605 8 23,500 200,625 AHİ EVRAN   5 0 5 1,000 0,000 
KIRIKKALE  178 999 21 8,476 47,571 HİTİT   5 0 7 0,714 0,000 
ADNAN MENDERES  177 797 25 7,080 31,880 ULUDAĞ   4 0 11 0,364 0,000 
NECMETTİN ERBAKAN  172 839 12 14,333 69,917 GAZİANTEP   4 6 9 0,444 0,667 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  170 594 24 7,083 24,750 CELAL BAYAR   4 0 10 0,400 0,000 
BİNGÖL  168 984 21 8,000 46,857 GAZİOSMANPAŞA   4 8 6 0,667 1,333 
ADIYAMAN  167 927 19 8,789 48,789 YÜZÜNCÜ YIL   4 1 7 0,571 0,143 
İSTANBUL MEDENİYET  162 977 10 16,200 97,700 KARABÜK   4 1 9 0,444 0,111 
NİĞDE  155 655 19 8,158 34,474 KASTAMONU   4 1 8 0,500 0,125 
ORDU  154 583 20 7,700 29,150 ATATÜRK   3 0 16 0,188 0,000 
KARABÜK  148 564 19 7,789 29,684 FIRAT   3 1 12 0,250 0,083 
BOZOK  146 685 17 8,588 40,294 OSMANİYE KORKUT ATA   3 1 5 0,600 0,200 
GİRESUN  142 468 14 10,143 33,429 GİRESUN   3 0 12 0,250 0,000 
GALATASARAY  140 1459 7 20,000 208,429 DUMLUPINAR   3 6 9 0,333 0,667 
DUMLUPINAR  136 419 19 7,158 22,053 BATMAN   3 3 6 0,500 0,500 
UŞAK  131 516 14 9,357 36,857 ŞIRNAK   3 48 5 0,600 9,600 
TRAKYA  129 933 22 5,864 42,409 KIRKLARELİ   3 3 8 0,375 0,375 
AHİ EVRAN  128 504 16 8,000 31,500 İNÖNÜ   2 0 9 0,222 0,000 
KASTAMONU  118 320 22 5,364 14,545 AFYON KOCATEPE   2 10 21 0,095 0,476 
ÇANKIRI KARATEKİN  117 795 13 9,000 61,154 KİLİS 7 ARALIK    2 0 6 0,333 0,000 
ERZURUM TEKNİK  117 388 7 16,714 55,429 İSTANBUL MEDENİYET   2 1 7 0,286 0,143 
DÜZCE  115 480 21 5,476 22,857 UŞAK   2 0 11 0,182 0,000 
SİNOP  114 360 15 7,600 24,000 TRAKYA   2 0 12 0,167 0,000 
BİTLİS EREN  112 1025 15 7,467 68,333 TUNCELİ   2 0 7 0,286 0,000 
ERZİNCAN  112 509 18 6,222 28,278 İZMİR KATİP ÇELEBİ   1 1 10 0,100 0,100 
SİİRT  105 407 11 9,545 37,000 RECEP TAYYİP ERDOĞAN   1 0 12 0,083 0,000 
HİTİT  95 273 12 7,917 22,750 KIRIKKALE   1 0 10 0,100 0,000 
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ÜNİVERSİTE WoSf ATFf AKDMf WoSf/AKDMf ATFf/AKDMf ÜNİVERSİTE  WoS ATF  AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM 

BATMAN  93 569 14 6,643 40,643 BOZOK   1 0 2 0,500 0,000 
AKSARAY  89 625 11 8,091 56,818 ERZURUM TEKNİK   1 0 5 0,200 0,000 
TUNCELİ  84 335 12 7,000 27,917 BİTLİS EREN   1 0 4 0,250 0,000 
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN  78 144 10 7,800 14,400 YALOVA   1 0 10 0,100 0,000 
GÜMÜŞHANE  74 783 11 6,727 71,182 ARTVİN ÇORUH    1 0 10 0,100 0,000 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY  71 1639 12 5,917 136,583 HAKKARİ   1 0 4 0,250 0,000 
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ  65 374 10 6,500 37,400 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ    1 3 3 0,333 1,000 
BARTIN  63 172 13 4,846 13,231 DİCLE   0 0 9 0,000 0,000 
MUŞ ALPARSLAN  56 593 9 6,222 65,889 ONDOKUZ MAYIS   0 0 9 0,000 0,000 
AMASYA  54 226 16 3,375 14,125 BİNGÖL   0 0 5 0,000 0,000 
IĞDIR  52 134 11 4,727 12,182 ADIYAMAN   0 0 9 0,000 0,000 
YALOVA  51 290 8 6,375 36,250 ORDU   0 0 5 0,000 0,000 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ  41 303 7 5,857 43,286 SİNOP    0 0 3 0,000 0,000 
ARTVİN ÇORUH  39 89 10 3,900 8,900 SİİRT   0 0 7 0,000 0,000 
ŞIRNAK  37 201 7 5,286 28,714 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN   0 0 3 0,000 0,000 
KIRKLARELİ  27 215 8 3,375 26,875 GÜMÜŞHANE   0 0 7 0,000 0,000 
TÜRK-ALMAN  25 68 2 12,500 34,000 KARAMANOĞLU MEHMETBEY   0 0 3 0,000 0,000 
HAKKARİ  22 38 4 5,500 9,500 MUŞ ALPARSLAN   0 0 5 0,000 0,000 
MARDİN ARTUKLU  17 336 3 5,667 112,000 AMASYA   0 0 6 0,000 0,000 
ARDAHAN  16 72 5 3,200 14,400 IĞDIR   0 0 6 0,000 0,000 
BAYBURT  13 14 5 2,600 2,800 TÜRK-ALMAN   0 0 3 0,000 0,000 
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ  3 6 2 1,500 3,000 BAYBURT    0 0 6 0,000 0,000 
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR  2 4 5 0,400 0,800 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR    0 0 1 0,000 0,000 
TOPLAM 22928 130472 1984 1064,223 6262,508 TOPLAM  802 2637 965 98,523 393,326 
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WoS’daki yayın performansı ve atıf sayıları açısında hem fen hem de sosyal bilimler alanındaki 
değerlendirmelerde Mimar Sinan Üniversitesi en dipte yer almaktadır. Bunun da nedeni mimarlık alanının diğer 
bilim dalları gibi WoS yayın türüne uygun olmadığını kabul etmek gerekir. Ancak WoS endeksinde sanatsal 
yayınlara yer verilen AHCI endeksinde bu bilim dalındaki yayınlara ulaşmak mümkün olabilirdi. Ancak bu konuda 
herhangi farklılığa ulaşılamamıştır.  

WOS yayının sıralamasına göre hazırlanmış fen bilimleri alanlarındaki akademisyenlerin WoS yayın ve atıf 
performansları Şekil 1’de verilmektedir. Grafikler sağa doğru gittikçe azalma eğilimi göstermektedir. Bu da 
üniversitelerin gittikçe azalan performansını göstermektedir. Bazı yayın ve atıflarda yukarı doğru 
dalgalanmaların olduğu görülmektedir. Böyle bir durumda ise bazı yayınların çok ilgi gördüğü ve daha fazla atıf 
aldığını göstermektedir. Ayrıca bazı üniversitelerdeki kişisel başarılar da bu sıçramaları belirlemektedir. 

Şekil 2’de benzer bir durum sosyal bilimler alanlarındaki akademisyenlerin WoS yayın ve atıf performansları 
verilmektedir. Buradaki grafikler bir öncekine benzer olsa bile daha düşük rakamlarla ifade edildikleri fark 
edilmektedir. Diğer yandan özellikle akademisyen başına düşen yayın ve atıf sayısının bazı durumlarda sıfır 
civarında seyretmektedir. Bu grafiklerde bazı dalgalanmaların çok yüksek olduğunun gerçeği, bazı 
üniversitelerde çok az yayına yüksek atıf yapılmış veya çok az atıf alan çok sayıda WoS yayınının 
bulunmasındandır.  

Fen ve sosyal bilim dallarındaki değişkenlerin tanımlanmış istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. Tüm değişkenler 
içerisinde sadece bir tanesinin normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Üniversitelerdeki akademik 
yöneticilerin ortalama sosyal bilimler alnında ortalama değer 9,7; fen bilimlerinde ise bu sayı 20 kadardır. 
Maksimum sayı sosyal bilim yöneticilerinin bulunduğu sayı 27, en düşüğü ise bir kişi olarak belirlenmiştir. Bu 
rakamlar fen bilimleri için 43 ve sadece ikidir. Sosyal bilimlerde en yüksek WoS yayın sayısı 8 iken en düşüğü 
sıfırdır. Oysa fen bilimleri için bu rakamlar sırasıyla 815 ve ikidir. Sosyal bilimlerde medyan değeri sadece 5 iken 
fen bilimlerinde medyan değeri 188’dir. Medyan değerinin daha anlaşılır bir fikir verdiği düşünür ise, sosyal 
bilimlerde akademisyen başına yayın medyan değeri 0,55 ve akademisyen başına atıf medyan değeri desadece 
0,2 iken, fen bilimleri için bu medyan değerleri sırası ile 9,5 ve 48’dir. Bu da göstermektedir ki fen bilimleri 
alanındaki akademisyenlerin sosyal bilemci akademisyenlere göre çok daha yüksek performans taşıdıkları 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Yayın Performanslarının tanımlanmış İstatistikleri 
 AKDM AKDMf WoS WoSf WoS/AKDM WoSf/AKDMf ATF/AKDM ATFf/AKDMf 

Mean 9.747475 20.04040 8.101010 231.5960 0.995179 10.74973 3.972986 63.25765 
Median 9.000000 19.00000 5.000000 188.0000 0.555556 9.545455 0.200000 48.06250 
Maximum 27.00000 43.00000 53.00000 815.0000 8.833333 24.20000 95.00000 278.6316 
Minimum 1.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.400000 0.000000 0.800000 
Std. Dev. 5.487171 10.46073 9.694828 173.5409 1.660915 5.220652 13.21689 50.44526 
Skewness 1.033088 0.366685 2.149438 1.079850 3.357478 0.669483 5.287764 1.970930 
Kurtosis 3.706246 2.307193 8.679704 4.148263 14.51462 3.019362 32.15998 7.724437 
Jarque-Bera 19.66746 4.198480 209.2999 24.67910 732.9181 7.396972 3968.853 156.1666 
Probability 0.000054 0.122550 0.000000 0.000004 0.000000 0.024761 0.000000 0.000000 
Sum 965.0000 1984.000 802.0000 22928.00 98.52276 1064.223 393.3256 6262.508 
Sum Sq. Dev. 2950.687 10723.84 9210.990 2951412. 270.3466 2671.010 17119.24 249383.0 
Observations 99 99 99 99 99 99 99 99 

 

Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisini ele alan aşağıdaki Tablo 3, hangi değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişkinin varlığı bulunabilir tespit edilmiştir. Üniversitelerdeki fen ve sosyal bilim akademisyenlerin miktarları 
arasında anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır,  yayınların çokluğu ile her iki bilim dalındaki akademisyenlerle 
anlamlı ilişki bulunmaktadır. Aynı anlamlı ilişki yayın başına ve akademisyen başına atıflar için de vardır. İlginç 
olan durumlardan biri sosyal bilimlerdeki akademisyenlerle akademisyen başına düşen yayın sayısı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamaktadır. Bu da sosyal bilim akademisyenlerinin homojen yayın ve atıf performansına 
sahip olmadıklarını göstermektedir. 
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Tablo 3. Kovaryans Analizi 
 AKDM  AKDMf WoS  WoSf  WoS/AKDM WoSf/AKDMf ATF/AKDM ATFf/AKDMf 

AKDM  1.000000        
 -----         
 -----         
AKDMf 0.594471 1.000000       
 7.281110 -----        
 0.0000 -----        
WoS  0.247160 0.232586 1.000000      
 2.512185 2.355299 -----       
 0.0136 0.0205 -----       
WoSf 0.593663 0.840016 0.325528 1.000000     
 7.265826 15.24838 3.390764 -----      
 0.0000 0.0000 0.0010 -----      
WoS/AKDM -0.177293 0.000171 0.777256 0.106513 1.000000    
 -1.774238 0.001687 12.16668 1.055032 -----     
 0.0792 0.9987 0.0000 0.2940 -----     
WoSf/AKDMf 0.285168 0.299056 0.305284 0.683729 0.279882 1.000000   
 2.930251 3.086613 3.157436 9.227916 2.871274 -----    
 0.0042 0.0026 0.0021 0.0000 0.0050 -----    
ATF/AKDM -0.168409 -0.044615 0.534253 0.050989 0.756928 0.225555 1.000000  
 -1.682670 -0.439843 6.224568 0.502837 11.40763 2.280222 -----   
 0.0957 0.6610 0.0000 0.6162 0.0000 0.0248 -----   
ATFf/AKDMf 0.095171 0.096082 0.336379 0.440950 0.330723 0.798944 0.195507 1.000000 
 0.941598 0.950701 3.517948 4.838667 3.451468 13.08382 1.963415 -----  

 0.3487 0.3441 0.0007 0.0000 0.0008 0.0000 0.0525 -----  

Correlation, t-Statistic, Probability 

4. Sonuç  

Bu çalışma 2011-2014 yılları arasında Türkiye’deki kamu üniversitelerinde yönetici akademisyen olarak görev 
alan fen ve sosyal bilim dalındaki yönetici akademisyenlerin yayın performansı ve hem üniversite bazında hem 
de kişisel bazda değerlendirilmiştir. Bir biri ile örtüşmek açısında 99 üniversite çalışmaya konu edilmiş diğerleri 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu dönemde yönetici akademisyenlerin üçte biri sosyal bilim akademisyenleri 
yer alırken, yayınların ise sadece binde 34 ve atıfların ise sadece binde 40’na sahip bulunmaktalar.  

Türkiye’deki kamu üniversitelerinde mühendislik ve tıp ağırlıklı bir yönetici kadrosunun hakim olduğu tespit 
edilmiştir. Yayın performansı açısından ilk üç sırada yer alan üniversitelerde tıp ve sağlık bilimlerini yoğun 
akademik yöneticilik taşıdığı görülmektedir. Sosyal bilim yöneticilerin temsil oranlarının çok ötesinde düşük 
yayın ve atıf performansına sahip oldukları görülmektedir. Ancak akademik dünyada bilindiği üzere, sosyal bilim 
alanında her zaman daha az  yayın oranı bulunmaktadır. Sağlık ve mühendislik bilimlerindeki  yayın 
sponsorluklarını sosyal bilimlerde rastlamak pek mümkün görülmemektedir. Bütün bunlar değerlendirildiğinde 
sosyal bilim yönetici akademisyenlerin belirgin düşük  yayın performansına sahip olduklarını görebiliriz. Sosyal 
bilim akademisyenler içerisinde bazı branşların çok daha kötü  yayın performansı taşıdıkları (Kutlar vd., 2017) 
tespit edilmiştir. Bu alandaki  yayınların da homojen olmadığını bilmek gerekir. 
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Özet: Küresel pazar koşulları örgütleri rekabet avantajı sağlayabilecek stratejiler geliştirmeye itmektedir. Günümüz örgütleri 
hızlı değişime uyum sağlamada yeni fırsatlar yakalamaya çalışmaktadır. Bu durum şüphesiz çalışanlar üzerinde artan baskı, 
tatminsizlik, iş doyumsuzluğu, örgütsel bağlılığın azalması gibi sorunları gündeme getirmektedir. Literatürde özellikle "iş 
doyumu" yada "iş doyumsuzluğu" üzerine yapılmış birçok akademik çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışma 
literatürde sıklıkla yer alan "iş doyumu" konusuna kamu ve özel sektör karşılaştırması yaparak pratik bir katkı sağlamayı 
amaçlamıştır. Çalışmanın temel varsayımı kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma beklenti ve taleplerinin farklı 
olmasından dolayı iş doyumu konusunda da anlamlı bir farklılaşmanın olduğu yönündedir. Çalışmada geçerliliği ve 
güvenilirliği kabul görmüş uluslararası bir ölçek olan "Minnesota İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri 
toplama tekniklerinden yapılandırılmış / biçimsel mülakat tekniğine aktarılarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Bulgular 
Minnesota İş Doyumu Ölçeği"nde belirlenen temalardan hareketle içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma 
tüm bu yönleriyle "betimleyici" bir araştırmadır. Betimleyici çalışmalar özellikle olgular arasında nedensellik ilişkisi 
aramadıkları çevresel koşulları kontrol altında tutmadıklarından dolayı nitel yöntem uygulamaya daha uygun çalışmalardır. 
Sonuç olarak yapılan çalışma neticesinde kamu ve özel sektör çalışanlarında iş doyumu konusunda anlamlı bir farklılaşmalar 
tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, Kamu ve özel sektör, Örgütsel davranış 

 

Abstract: Competitive advantage in the global market conditions organizations  direct strategies aimed to improve. Today's 
organizations are working to capture new opportunities to adapt to change quickly. This situation no doubt revive 
increasing pressure on employees, dissatisfaction,  insatiable of job , organizational affiliation like problems. In the 
literatüre especially is possible to come across made many academic study on the "job satisfaction" or "insatiable of job". 
This study have aimed to provide a practical contribution by making a comparison of public and private sector often in the 
literature situating to “job satisfaction” topic. The basic assumption of the study in the direction job satisfaction is a 
meaningful differentiation of the work of public and private sector workers because of different expectations and demands. 
Study have used "Minnesota Job Satisfaction Scale" of an international scale validity and reliability recognized. Scale 
questions has been applied qualitative data collection techniques by transferring the structured/formal interview technique 
of the sample group. Results have been assessed be subject to the analysis of motion content specified at Minnesota job 
satisfaction Scale. Study is a "descriptive" research all these aspects.  Descriptive studies especially works a relationship of 
causality between the cases may correct the environmental conditions under control due to the qualitative method is more 
appropriate to the application. Consequently as a result of the work done have been identified public and private sector 
workers are a meaningful differentiation when it comes to job satisfaction. 

Keywords: Job satisfaction, Public and private sector, Organizational behavior 

1. Giriş 

Çalışma hayatı koşulları oldukça zorlayıcıdır. Teknolojik ilerlemeler sonucu değişen çalışma koşulları iş 
görenlerin güvencesizliğine neden olmaktadır. Bu yüzden endüstri çağı için “Kaygı Çağı” deyimi kullanılmaktadır 
(Köknel; 1986:186). Kişilerin zamanı iyi kullanma, yeteneklerini tanımak gibi özellikleri iş hayatı için de 
geçerlidir. Çalışanın iş doyumunun saptanması iş hayatı için oldukça önemlidir. Toplumun gelişimi, mutlu ve 
üretken olması çalışan doyumu ile ilişkilidir. Çünkü çalışma hayatı, insanın yaşamının çoğu zamanını almaktadır. 
İş doyumu iş görenlerin işlerine karşı geliştirdikleri tutumlardan doğarak iş yaşamına verilen duygusal tepki 
olarak açıklanabilen gereksinimlerin giderilmesine ilişkin bir kavramdır. İş doyumu; bireyin bilgi, inanç, duygu, 
davranış ve değerlendirmelerini içermektedir. İş doyumu yüksek olan birey, işe karşı olumlu bir tutum 
içerisindeyken; iş doyumsuzluğu olan birey ise işe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir.  

Çalışmanın birinci bölümünde iş doyumu kavramı tanımına, ortaya çıkışı, etkileyen faktörleri, yararları ve 
zararlarının neler olduğuna değinilmiştir. Makalenin ikinci bölümünde ise; örneklem grubu ile yapılan 
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ve bu verilerin Minnesota İş Doyum Ölçeği ile içerik analizi 
bulgularına yer verilmiştir. 
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Çalışmanın sonuç bölümünde ise; yapılan çalışma neticesinde kamu ve özel sektör çalışanlarında iş doyumu 
konusunda tespit edilen farklılaşmalara değinilmiştir ve bu farklılaşmalar konusunda değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın genel amacı, sosyal bilimler alanından üzerinde çok az sayıda çalışmanın 
yapıldığı ya da hiç yapılmadığı bir alanı keşfetmek ve tanımlamak ya da daha derinlikli nedensellikleri 
açıklamaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Küresel pazar koşulları örgütleri rekabet avantajı sağlayabilecek stratejiler geliştirmeye itmektedir.  Bir 
işletmenin dış çevrede başarılı olabilmesi ve rakiplerinden farklılaşarak öne çıkabilmesi iç çevresindeki 
dinamikleri etkili bir şekilde yönetebilmesine bağlıdır. İşletmelerin iç çevrelerindeki en önemli değeri 
çalışanlarıdır. Çalışanların işe yönelik tutumları, işe ve çalışmaya ilişkin tepkilerinin bir ifadesidir. 

Çalışmak iş sahibi olmak birey yaşamında önemli bir yere sahiptir. İş bireyin sosyal, ekonomik ve psikolojik 
gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıyarak yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamaktadır. İş görenler 
işinde bir değer yaratarak kazanç elde etmektedirler. Bununla beraber bireyin sosyal statüsünü belirlemesi, 
topluma yararlı olduğunu hissettirmesi ve yeni ilişkiler kurdurması gibi sosyal işlevlerinin yanı sıra; üretmenin 
gururu, işe başlama heyecanı, başarma duygusu, işini sevme ve anlamlı bir eylemde bulunma gibi psikolojik 
işlevlere de sahiptir. Çalışma yaşamı, çalışanlara işle ilgili deneyimler kazandırmasının yanında, her iş gününde 
yaşanan çeşitli duyguların birikimine de neden olmaktadır. Bu kazanımlar sonucu bireyin işine karşı zihinsel ve 
duygusal tutumu oluşmaktadır.  

Günümüzde teknolojik gelişmelerin değişimlerini yaşayan birey, bu değişimin getirdiği olumsuz etkileri de 
yüklenmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple iş görenin çalışma koşullarını bu zararlı etkilerden korumak bilimin 
temel amaçlarından biri olmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için kısaca; bireyin beden ve ruh sağlığını bozan 
zararlı etkenlerin ortadan kaldırılması, önlenmesi, çalışan insanın bedensel, ruhsal özelliklerine uygun iş 
alanlarının bulunması, işin insana, insanın işe uygun olması önerilmiştir (Köknel; 1988:306-307). Çalışan 
insanların iş doyumlarının saptanması iş yaşamı için önem arz etmektedir. 

İş doyumu ilk kez 1920’li yıllarda gündeme gelmiş, 1940’lı yıllardan itibaren yönetim alanında dikkat çekmeye 
başlamıştır. İlgili literatürün kuramsal çalışmaları ele alındığı zaman; bazı araştırmacıların iş doyumunu işe 
devam, iş birliği gibi davranışların nedeni olarak gördüğü; bazı araştırmacıların iş doyumunu bir sonuç olarak ele 
aldıkları görülmektedir. Diğer bir grup araştırmacıların ise iş doyumunu bir semptom olarak değerlendirdiği 
anlaşılmaktadır.  İş doyumu veya iş tatmini; çalışanın kendi işine karşı olan değerleri ve işten kazandıklarının 
etkileşimi sonucu oluşan duygusal bir cevap niteliğindedir (Bakan ve Büyükbese, 2004:35; Ergeneli ve Eryiğit, 
2001:160; Lund, 2003:219; Avşaroğlu ve vd, 2005:117; Akıncı, 2002:3; Barutçugil, 2004:389). Örgütte iş 
doyumu, işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların toplamı ve elde edilen sonuçların beklentileri ne kadar 
karşıladığı ile ilgilidir (Akıncı, 2003:3). İş doyumu; işin özellikleri ile çalışanın beklenti ve nitelikleri arasında uyum 
olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Kısacası iş görenin iş yerindeki rollerine tepkisine iş doyumu denilmektedir. İş 
doyumu tanımlarının temelde üç ortak noktası bulunmaktadır. Bunlar (Solmuş, 2004:186): 

• İş doyumu, çalışanın işe ilişkin subjektif ve içsel duygularını ifade eder, genel olarak gözlenemez ancak 
kişinin davranışlarından anlaşılabilir. 

• İş doyumu, çalışanın elde etmek istediği ya da hak ettiğine inandığı ödüllere ulaştığı ya da 
beklentilerinin ötesinde kazanımlar elde ettiği durumda yaşanır. 

• İş doyumu, birbirlerinden ayrı ama birbiri ile ilgili birkaç tutum objesini kapsamaktadır. 

İş doyumunu açıklamaya yönelik olarak geliştirilen kuramların çoğu iş doyumu ile güdülenme arasındaki ilişkiyi 
temel olarak almaktadır. İş doyumu ve güdülenme arasındaki ilişki Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom 
tarafından ele alınmıştır. Maslow “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı”nda insan ihtiyaçlarının hiyerarşik yapı ile ortaya 
çıktığını, her ihtiyacın önemi olduğunu ve belli bir ölçüde karşılanması gerektiğini, karşılandığında ise doyumun 
yaşandığını açıklamıştır. Herzberg iş doyumu ve iş doyumsuzluğu kavramlarının birbirlerinin zıddı kavramlar 
olmadığını açıklamaktadır. Herzberg buna bağlı olarak geliştirdiği “Çift Etmen Kuramı”nda iş doyumunu 
belirleyen iki temel faktör olduğunu, bunlardan başarı, takdir gibi unsurların iş doyumuna yol açtığını, ancak bu 
unsurların olmaması durumunda ise iş doyumsuzluğunun ortaya çıkmadığını ileri sürmektedir. Bununla birlikte, 
çalışma koşullarının kötü olması, ücretin düşük olması vb. olumsuzlukların olması durumunda iş 
doyumsuzluğunun ortaya çıkması söz konusu iken, bu olumsuzlukların düzeltilmesi sonucunda iş doyumunun 
ortaya çıkmadığını ifade etmektedir (Tietjen ve Myers, 1998: 226-231). Wroom, iş doyumu için bireyin sosyal 
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ihtiyaçlarının karşılanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Adams “Eşitlik 
Kuramı”nda kişilerin aynı düzeyde çalıştıkları iş görenlerle kendilerini karşılaştırdıklarını ve elde ettikleri ücret ve 
çeşitli olanaklar açısından eşit olup olmadıklarına bağlı olarak iş doyumu ya da doyumsuzluğu yaşadıklarını öne 
sürmektedir.  

İş görenin işine karşı tutumunun olumlu olması öncelikli olarak iş görenin mutluluğunu artırmakla birlikte, 
yeterli iş doyumu düzeyinin olması iş görenin işine bağlanması, verimli çalışması, firenin azalması, işgücü devir 
oranının düşmesi gibi olumlu sonuçların gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır (Yüksel, 2002:68). İş doyumu 
beraberinde verimliliği de getirmektedir. Çalışanların iş doyumu; bireysel özellikleri ile iş ortamı etkileşimi 
sonucu oluşmaktadır. İş doyumu sağlayan faktörleri; görev, iş oranı, uyum, başarı, yükselme, sorumluluk, iş 
kabulü, ücret, iletişim ve fiziksel çalışma koşullarından memnuniyet olarak sıralamak mümkündür. Cinsiyet, yaş, 
işte çalışma süresi, eğitim düzeyi, statü, kişilik, sosyo-kültürel çevre, zeka ve yetenek gibi iş doyumunu etkileyen 
iç faktörler; fiziksel özellikler, ücret, özendirme, iş arkadaşları, gözetim, ast-üst ilişkileri, ilerleme olanakları, 
kararlara katılım ve iletişim gibi iş doyumunu etkileyen dış faktörler bulunmaktadır. İş doyumu yüksek çalışanlar 
görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için çaba harcarlar. 

İş doyumsuzluğunun hem çalışanlar hem de örgütler açısından önemli sonuçları vardır. Birey çalıştığından 
ürettiğinden çok beklentiye sahipse mutsuz olup iş doyumsuzluğu yaşamaktadır. Beklenenin üzerinde 
ödüllendirilme de suçluluk duygusu yaratarak iş doyumsuzluğuna neden olmaktadır. İş doyumsuzluğu iş 
görende; kaygı, bıkkınlık, işi bırakma, devamsızlık, kavgacılık gibi istenmeyen davranışlar oluşturmaktadır. İş 
doyumsuzluğu aynı zamanda iş görenin beden sağlığını etkileyerek psikosomatik kökenli hastalıklara (ülser, kalp 
hastalığı) yol açabilmektedir (Aksu ve vd, 2002:272). İş doyumsuzluğunu sağlayan faktörler ise; iş fazlalığı, 
uyumsuzluk, başarısızlık, yükselme olmaması, sorumluluğun az ya da çok olması, işin reddi, ücret tatminsizliği, 
ilişkilerdeki çarpıklıklar ve çalışma koşullarındaki uyumsuzluk şeklinde sıralamak mümkündür. İş doyumsuzluğu 
olan birey kaygı, stres, öfke, yorgunluk gibi öznel ve sık hastalanma gibi fizyolojik sorunlar yaşayarak verimde 
düşme, konsantrasyon azalması, duyarsızlık gibi işe yansımaları olmaktadır. Bu sorunların iş yaşamına yansıması 
da psikolojik olarak geri çekilme (iş zamanında çeşitli hayaller kurma vb.), fiziksel olarak geri çekilme (izinsiz 
dışarı çıkmalar, işten kaçmalar, işten erken ayrılmalar-geç gelmeler, çok sık rapor alma ya da uzun süreli çay 
molaları vb.), verimde düşme, konsantrasyonda azalma, hatalarda artış, hoşgörüde azalma, duyarsızlıklar, 
kişilerarası ilişkilerde çatışmalar hatta saldırganlık gibi davranışlar şeklinde kendini göstermektedir (Batıgün ve 
Şahin, 2006:33; Solmuş, 2004:195-197). Gerçekte beklenen ise çalışanın yaptığı işten ve çalışma koşullarından 
memnun olması ve işle ilgili bir doyuma ulaşmasıdır.  

İş doyumunun önem kazanmasının temelini insani nedenler oluşturmaktadır. İş doyumunun yaşam doyumuyla 
ilişkisinin bireyin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemesi ile ilgilidir. Diğer neden ise verimlilikle iş doyumu 
arasındaki ilişkidir. İş doyumu sağlayan bireylerin verimliliği zaman içerisinde artmaktadır.  

3. Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Bu çalışma literatürde sıklıkla yer alan "iş doyumu" konusuna kamu ve özel sektör karşılaştırması yaparak pratik 
bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Literatürde özellikle "iş doyumu" ya da "iş doyumsuzluğu" üzerine yapılmış 
birçok akademik çalışmaya rastlamak mümkündür. Ancak ülkemizde bu konu ile ilgili araştırmaların oldukça 
sınırlı olduğu görülmektedir. Örneklem grubu olarak kamu ve özel sektörde çalışan 5’er üst düzey yönetici ile 
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği kabul görmüş uluslararası bir ölçek olan 
"Minnesota İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri toplama tekniklerinden yapılandırılmış 
/ biçimsel mülakat tekniğine aktarılarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Bulgular Minnesota İş Doyumu 
Ölçeği’nde belirlenen temalardan hareketle içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma tüm bu 
yönleriyle "betimleyici" bir araştırmadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği David, D. J. Weiss, Rene V. Dawis, George 
W. England ve Lloyd H. Lofquist L. H. tarafından 1967 yılında oluşturulmuştur. İş Memnuniyeti testinin amacı, 
çalışanlara şimdiki işinde kendisini neyin tatmin ettiği veya etmediği konusunda ne hissettiğini söyleme fırsatı 
vermektedir. Ölçek çalışanların işinden aldığı iş memnuniyetini araştırmak için hazırlanmıştır. Ölçeğin Cronbach 
Alpha değeri 0.77 olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla ölçekten oluşturulan mülakat sorunlarının da bu anlamda 
gerçekçi sonuçlar verme olasılığı oldukça yüksektir.  
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İş Doyumu Ölçeğinin 20 boyutu bulunmaktadır. Bunlar: 

➢ İş arkadaşları ile olan ilişkiler 

➢ Terfi imkanı 

➢ Alınan ücret 

➢ Yönetim ilişkileri 

➢ Başarı 

➢ Tanınma 

➢ Sorumluluk 

➢ Örgüt politikaları 

➢ Güvenlik 

➢ Statü 

➢ Yeteneklerden faydalanma 

➢ Gerçekleştirilen faaliyetler 

➢ Otorite 

➢ Yaratıcılık 

➢ Bağımsızlık 

➢ Ahlaki değerler 

➢ Sosyal hizmetler 

➢ Değişiklik 

➢ Çalışma koşulları 

➢ Teknik yardım 

İş Doyumu Ölçeği’nin uzun formu 100,  kısa formu 20 sorudan oluşmaktadır. Kısa formdaki her soru yukarıdaki 
ifade edilen her bir boyuta yöneliktir. Ancak bu çalışmada kamu sektöründeki üst düzey yöneticilerle yapılan 
mülakat soruları 3 temadan hareketle genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum olarak gruplandırılmıştır. 

a)Genel Doyum: Yukarıda ifade edilen 20 boyutun tümünü değerlendirmeye almıştır. 

b)İçsel Doyum: İçsel doyum, takdir edilme, başarı, sorumluluk, terfi gibi boyutları ölçmektedir. 

c)Dışsal Doyum: Örgütlerin gelecek planları, yönetim tarzı, ast üst ilişkileri, otorite gibi boyutları ölçmektedir. 

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Çalışma kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumlarında son 5 yıldır üst düzey yöneticilik yapan katılımcılarla 
yarı-biçimsel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler belirlenen temalar kapsamında 
değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Kamu Sektöründeki Yöneticilere Ait Demografik Bilgiler 

Kişi Yaş Eğitim Durumu Ne kadar Süredir Üst Düzey Yöneticilik Yaptığı 

Kişi 1 45 Lisans 8 Yıl 
Kişi 2 49 Lisans 7 Yıl 
Kişi 3 49 Lisans 9 Yıl 
Kişi 4 44 Lisans 11 Yıl 
Kişi 5 47 Lisans 13 Yıl 
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Tablo 1’de araştırmaya katılan kamu sektöründeki üst düzey yöneticilerin genel demografik özelliklerine yer 
verilmiştir. Yöneticilerin hepsi lisans eğitimi almış 44-49 yaş aralığında en az 5 yıldır da kamu sektöründe üst 
düzey yöneticilik yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 2. Özel Sektör Yöneticilere Ait Demografik Bilgiler 

Kişi Yaş Eğitim Durumu Ne kadar Süredir Üst Düzey Yöneticilik Yaptığı 

Kişi 1 35 Y.Lisans 5 Yıl 
Kişi 2 37 Doktora 6 Yıl 
Kişi 3 37 Y.Lisans 6 Yıl 
Kişi 4 36 Y.Lisans 6 Yıl 
Kişi 5 38 Doktora 8 Yıl 

 

Tablo 2’de araştırmaya katılan kamu sektöründeki üst düzey yöneticilerin genel demografik özelliklerine yer 
verilmiştir. Yöneticilerin hepsi lisansüstü eğitimi almış 35-38 yaş aralığında en az 5 yıldır da kamu sektöründe 
üst düzey yöneticilik yaptıkları görülmektedir. 

Kamu ve özel sektör üst düzey yöneticileri demografik özelliklerine göre karşılaştırıldığında özel sektördeki 
yöneticilerin daha genç, eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

TEMA 1- Genel Doyum 

Tablo 3. Kamu Sektöründeki Üst Düzey Yöneticilerin Genel İş Doyumları 

Kişi 1 
İş arkadaşlarımızla uyumumuz oldukça iyi, ancak terfi ve ücret konusunda genel olarak kamu 

sektöründe çalışmanın bir memnuniyetsizlik yarattığı söylenebilir. 

Kişi 2 
Bürokrasi çok etkili bu durum işin genel yapısını da etkiliyor. Kamu sektöründe yöneticilik dinamik 

bir yapıdan son derece uzak. 

Kişi 3 
Aynı işin yapıldığı özel sektöre göre aldığımız ücretler çok düşük, terfi imkanları tamamen siyasetin 

kontrolünde, durum böyle olunca genel olarak yaptığım işe karşı bir memnuniyetsizlik 
hissediyorum. 

Kişi 4 
Yaptığımız iş takdir görmüyor. Kamuda yöneticiyseniz sürekli eleştirilirsiniz, yaptıklarınızdan kimse 

memnun olmaz. Bu durum yaptığınız işe karşı bakışınızı etkiler. 

Kişi 5 Uzun dönem özel sektörde çalıştım. Kamu sektöründe genel iş doyumum daha düşük. 

 

Tablo 3’te verilen yanıtlar göz önüne alındığında, kamu sektöründe üst düzey yöneticilerin genel iş doyumları, iş 
arkadaşları ile olan ilişkiler, terfi imkanı, alınan ücret, yönetim ilişkileri, başarı, tanınma, sorumluluk, örgüt 
politikaları, güvenlik, statü, yeteneklerden faydalanma, gerçekleştirilen faaliyetler, otorite, yaratıcılık, 
bağımsızlık, ahlaki değerler, sosyal hizmetler, değişiklik, çalışma koşulları, teknik yardım boyutlarıyla 
sorgulandığında bir memnuniyetsizlik durumu belirgin bir şekilde görülmektedir. 

Tablo 4. Özel Sektördeki Üst Düzey Yöneticilerin Genel İş Doyumları 

Kişi 1 Örgüt içi iletişim iyi, şirketin ücret politikasından memnunum, kariyer imkanlarım var. 
Kişi 2 Yaptığım işte yaratıcılık önemli, yaptığım iş gelişime açık. 
Kişi 3 Sunulan kariyer imkanları oldukça iyi. 
Kişi 4 İşimden son derece memnunum, yaptığım işi severek yapıyorum. 
Kişi 5 Genel olarak iş doyumum üst seviyededir. 

 

Tablo 4’de verilen yanıtlar göz önüne alındığında, özel sektördeki üst düzey yöneticilerin genel iş doyumları, iş 
arkadaşları ile olan ilişkiler, terfi imkanı, alınan ücret, yönetim ilişkileri, başarı, tanınma, sorumluluk, örgüt 
politikaları, güvenlik, statü, yeteneklerden faydalanma, gerçekleştirilen faaliyetler, otorite, yaratıcılık, 
bağımsızlık, ahlaki değerler, sosyal hizmetler, değişiklik, çalışma koşulları, teknik yardım boyutlarıyla 
sorgulandığında kamu sektörüne göre genel olarak daha yüksek bir memnuniyet düzeyinden bahsetmek yanlış 
olmaz. 
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TEMA 2- İçsel Doyum 

Tablo 5. Kamu Sektöründeki Üst Düzey Yöneticilerin İçsel Doyumları 

Kişi 1 
Yaptığım işten dolayı takdir edilmiyorum. Bu durum başarımı etkiliyor. Genel olarak sorumluluk 

bizde gibi görülebilir, ancak bu sorumluluğa birçok müdahale oluyor.  
Kişi 2 Terfiye bağlı görev değişikliklerinde işe uygunluğunuza bakılmıyor. 
Kişi 3 Yaptığım işte kendimi değerli hissetmiyorum. 
Kişi 4 Başarılarımızın karşılığını maddi, manevi göremiyoruz. 
Kişi 5 Yaptığım iş beni özellikle manevi olarak tatmin etmiyor. 

 

Tablo 5’te yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, kamu sektöründe üst düzey 
yöneticilerin içsel doyumlarını tanımlayan takdir edilme, başarı, sorumluluk, terfi gibi özelliklerin düzeylerinin 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Özel Sektördeki Üst Düzey Yöneticilerin İçsel Doyumları 

Kişi 1 Yaptığım işten dolayı takdir ediliyorum.  
Kişi 2 İşe uygunluk, doğru iş doğru işgücü eşleşmesi son derece önemli 
Kişi 3 Yaptığım işte kendimi değerli hissediyorum, mutluyum. 
Kişi 4 Çok yoruluyorum ama yaptığım işin karşılığını maddi ve manevi olarak alıyorum. 
Kişi 5 Yaptığım iş dinamik başarıyı takdir eden bir iş. 

 

Tablo 6’de yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, özel sektördeki üst düzey 
yöneticilerin içsel doyumlarını tanımlayan takdir edilme, başarı, sorumluluk, terfi gibi özelliklerin düzeylerinin 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

TEMA 3- Dışsal Doyum 

Tablo 7. Kamu Sektöründeki Üst Düzey Yöneticilerin Dışsal Doyumları 

Kişi 1 
Hak ettiğim ücreti alamıyorum. Kurumun gelecek hedefleri maalesef gerçeği yansıtmıyor. 

Profesyonellikten uzak hedefler ortaya koyuyoruz. Bu durum da şüphesiz o hedeflere ulaşma 
motivasyonumuzu ve inancımızı etkiliyor. 

Kişi 2 
Hiyerarşik yapı oldukça etkili, katılımcı bir yapı varmış gibi görünüyor ancak yukarıdan aşağıya 

işleyen bir durum söz konusu. 
Kişi 3 Aldığım ücreti yeterli bulmuyorum.  
Kişi 4 Kurumun ileriye dönük bir planı yok. 
Kişi 5 Katılımcı iletişimin etkili olduğu bir yapı maalesef yok. 

 

Tablo 7’de yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, kamu sektöründe üst düzey 
yöneticilerin dışsal doyumlarını tanımlayan kurumun gelecek hedefleri, ücret, ast üst ilişkisi, çalışma koşulları 
gibi boyutların düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Özel Sektördeki Üst Düzey Yöneticilerin Dışsal Doyumları 

Kişi 1 Hak ettiğim ücreti alıyorum. 
Kişi 2 Katılımcı, dinamik bir çalışma ortamı bulunmakta, şirketin gelecek hedefleri bizleri motive ediyor. 
Kişi 3 Yaptığım işin karşılığını alıyorum. 
Kişi 4 Çalışma koşulları ağır, ücret tatmin edici 

Kişi 5 
Şirketimin hedefleri ile bireysel hedeflerim arasında bir uyum var, kamu sektörüne oranla daha 

yoğun bir çalışma ortamı var ancak ücret iyi. 

 

Tablo 8’de yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, özel sektördeki üst düzey 
yöneticilerin dışsal doyumlarını tanımlayan kurumun gelecek hedefleri, ücret, ast üst ilişkisi, çalışma koşulları 
gibi boyutların düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışma literatürde sıklıkla yer alan "iş doyumu" konusuna kamu ve özel sektör karşılaştırması yaparak pratik 
bir katkı sağlamayı amaçlamıştır. Çalışmanın temel varsayımı kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma beklenti 
ve taleplerinin farklı olmasından dolayı iş doyumu konusunda da anlamlı bir farklılaşmanın olduğu yönündedir. 
Çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği kabul görmüş uluslararası bir ölçek olan "Minnesota İş Doyumu Ölçeği" 
kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri toplama tekniklerinden yapılandırılmış / biçimsel mülakat tekniğine 
aktarılarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Bulgular Minnesota İş Doyumu Ölçeği"nde belirlenen temalardan 
hareketle içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma tüm bu yönleriyle "betimleyici" bir 
araştırmadır. Betimleyici çalışmalar özellikle olgular arasında nedensellik ilişkisi aramadıkları çevresel koşulları 
kontrol altında tutmadıklarından dolayı nitel yöntem uygulamaya daha uygun çalışmalardır. Sonuç olarak 
yapılan çalışma neticesinde kamu ve özel sektör çalışanlarında iş doyumu konusunda anlamlı bir farklılaşmalar 
tespit edilmiştir. Özel sektördeki üst düzey yöneticilerin kamu sektöründeki üst düzey yöneticilere oranla iş 
doyum seviyeleri daha yüksektir. 
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Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Çerçevesinde Türkiye’nin Refah Rejimi 
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Özet: Bu çalışmada sosyal dışlanma ve yoksulluk çerçevesinde Türkiye’nin refah rejimi değerlendirilmektedir. Türkiye’nin 
refah rejimini belirlemeye yönelik çalışmaların tamamı Güney Avrupa refah devletlerine benzerliği konusu hemfikirdir. 
Güney Avrupa refah devletlerini diğer refah devletlerinden ayıran temel özellikler; ailenin refahın sağlanmasında önemli bir 
rol üstlenmesi, ayrıcalıklı gruplar için sağlanan sosyal güvenlik sistemi, gelir desteğinin formel çalışanlar ve ayrıcalıklı gruplar 
için yüksek, geri kalanlar için çok az yada düzensiz bir şekilde sunulması, aile yardımlarının işsizlik ödeneklerinin zayıf 
olmasına karşın emeklilik ödeneklerinin cömert olmasının yarattığı eşitsiz yapı, yolsuzluğun yaygın bir şekilde görülmesi, 
siyasi menfaat alışverişinde bulunan partilerin mevcudiyeti ve dinamik transfer harcamaları ile düşük vergi toplama 
oranlarının mali krizlere neden olması sayılabilir. Genel olarak Türkiye’de de benzer koşulların varlığı bilinmektedir. 
Yoksulluk ve sosyal dışlanma açısından ise Türkiye’nin ait olduğu varsayılan Güney Avrupa refah devletlerine kıyasla daha 
kötü durumda olduğu görülmektedir. Özellikle çocuklar arasındaki yoksulluk ve sosyal dışlanma riski, yoksulluğun ve sosyal 
dışlanmanın başlıca nedenlerinden olan eğitimini tamamlamayan gençlerin oranının yüksekliği ve yoksulluğun temel 
belirleyicilerinden olan İnsani Yoksulluk Endeksi sıralamasında ait olduğu refah devletlerinin çok gerisinde olması dikkat 
çeken ilk konulardır. Çalışmada Türkiye, Güney Avrupa refah rejiminin diğer ülkeleri ve literatürde en çok kabul gören Gosta 
Esping Anderse’in üçlü sınıflandırması doğrultusunda Liberal, Korporatist/Muhafazakâr ve Sosyal Demokrat/İskandinav 
refah devletlerinin en karakteristik özelliklerini taşıyan Almanya, İngiltere ve İsveç ile karşılaştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Refah devleti, Türkiye, Güney Avrupa Refah Devleti 

Welfare Regime in Turkey within the Framework of Poverty and Social Exclusion 

Abstract: This study assess welfare regime of Turkey within the framework of poverty and social exclusion. All of the studies 
on detecting welfare regime of Turkey have reached a consensus that it is similar to Southern European welfare states. The 
distinctive features of Southern European welfare states are; significant role of families in ensuring welfare, social security 
system provided for prioritized groups, high income support for formal employees and prioritized groups and very low or 
irregular income support for others, unequal structure as a result of low family and unemployment allowance, yet generous 
retirement allowance, common corruption, presence of parties exchanging political interests and financial crises as a result 
of dynamic transfer expenditures and low tax rates. In general, similar conditions can be found in Turkey as well. It can be 
seen that Turkey is in a worse condition than Southern European welfare states in terms of poverty and social exclusion. 
Particularly the risk of social exclusion and poverty among children, high rate of the youth with uncompleted education, 
which is the one of main reasons of poverty and social exclusion; and low rank of Turkey compared to welfare states in 
Human Poverty Index, which is one of the fundamental indicators of poverty, are outstanding issues. This study compares 
Turkey with countries of Southern European welfare regime along with Germany, England and Sweden having the most 
distinctive characteristics of Liberal, Corporatist/Conservative and Social Democrat/Scandinavian welfare states in line with 
Gosta Esping Anderse’s triple classification that is the most welcomed classification in the literature.  

Keywords:  Welfare State, Turkey, Southern European Welfare States 

1. Giriş 

Refah devleti sanayi devriminin neden olduğu toplumsal sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Geçmişini 
18. yüzyıl Hristiyan öğretilerine dayandırmak mümkün olsa da ilk uygulamalarını 19. yüzyıl İngiliz temel eğitim 
yasaları ve Bismarck tarafından hayata geçirilen sosyal sigorta yasasında görüyoruz. Gerçek anlamda refah 
devleti uygulamaları ise ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülmeye başlamıştır. Özellikle savaşın neden 
olduğu toplumsal yıkım ve güçlenen sosyalist öğreti karşısında merkez ülkeler refah devleti uygulamalarını 
hayata geçirdiler. Diğer yandan bu dönemde uygulanmaya başlayan Keynesyen talep yönetimi esasına dayalı 
iktisadi görüşün de refah devleti anlayışının gelişmesinde etkili olduğu görülmektedir. Özellikle devletin her 
alanda oynadığı rolün artması, emek piyasasında istihdamı arttırmaya yönelik devletçi uygulamalar ve piyasa 
işleyişine daha çok müdahale eden devlet anlayışı, refah devletinin altın çağını yaşamasına neden olmuştur. 
1950’lerden 1970’lere kadar devam eden bu dönemde refah devletleri halklarına eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, 
konut gibi pek çok alanda refah hizmetleri sunmuşlardır. Bu aynı zamanda savaş nedeniyle kamu 
hizmetlerinden yoksun kalmış, yıpranmış, yoksul ve hükümetlere güvenini yitirmiş halk kitlelerinin, kapitalist 
sistem ile barışmalarının da yolunu açmıştır.  
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Türkiye’de ise refah devleti kavramı çok daha geç yerleşmiştir. 1961 Anayasası ile bir sosyal devlet kimliğine 
bürünse de evrensel kapsayıcılığa sahip refah uygulamalarından söz etmek güçtür. Türkiye’nin refah rejimi, 
uygulamaları açısından Güney Avrupa refah devletleri kapsamında değerlendirilmektedir. Genel olarak Güney 
Avrupa refah rejimi aile ve akrabalık ilişkilerine dayalı, yetersiz sosyal koruma ve sosyal güvenlik harcamaları ile 
karakterize, yasalarla sağlanacağı belirtilse de ancak vaat düzeyinde kalan bir refah anlayışı olarak 
değerlendirilmektedir. Türkiye de bu kapsamda benzer özelliklere sahip olmakla birlikte yoksulluk ve sosyal 
dışlanma, toplumsal refahın sağlanmasında en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik pek 
çok nedene dayandırılabilecek bu durum, devletin ortaya koyduğu çözüm politikalarının ve ayrılan fonların 
yetersizliği nedeniyle daha belirgin bir hale gelmektedir. Özellikle çocuklar, kadınlar, işsizler ve enformel sektör 
çalışanlarının bu sorun ile karşı karşıya kalma riskleri çok daha yüksektir. Bu hali ile yapısal bir sorun olarak 
gelecek nesillere de taşınması beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski kabul gördüğü üzere Güney Avrupa refah rejimi 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Değerlendirmelerin daha geniş bir perspektif içerisinde ortaya konması 
açısından da Avrupa Birliği (AB) ortalamaları ve Andersen’in üçlü sınıflandırması kapsamında belirttiği diğer 
refah devletlerinin en belirgin özelliklerini taşıyan Almanya, İngiltere ve İsveç’teki mevcut durum incelenecektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Refah Devleti Kavramı 

Refah devletini tanımlamaya yönelik tek bir kavramdan söz etmek mümkün değildir. Refah devleti kavramını 
açıklamaya çalışan görüşler; devletin minimum düzeyde bireysel ihtiyaçları karşılaması gerektiği yönündeki dar 
yaklaşımdan, vatandaşlarının tümüne piyasanın neden olduğu tahribatı azaltmak için pek çok hizmeti sunması 
yönündeki evrensel yaklaşıma kadar çok geniş bir çerçevede tartışılmaktadır. Bu kapsamda refah devletinin 
varlığının ve şeklinin ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, kültürel ve tarihsel altyapısına göre şekillenerek 
farklılaştığını söylemek yanlış olmayacaktır (özdemir,2007: 19) 

Dar kapsamda refah devleti yalnızca sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlere odaklanırken daha geniş çerçevede 
devlete pek çok görevler yüklemektedir. Brigs (2000)'e göre refah devleti, piyasanın etkilerini politikalar ve 
yönetim mekanizmaları ile azaltmak için organize edilmiş bilinçli bir güçtür. Bunu üç yolla gerçekleştirebilir. 
Birincisi bireylere ve ailelere minimum gelir garantisi sağlayarak, ikincisi bireyleri ve aileleri karşılaşabileceği 
yaşlılık, hastalık ve işsizlik gibi beklenmedik sosyal riskler karşısında koruyarak ve son olarak statü ve sınıf ayrımı 
yapmadan tüm vatandaşlarına en yüksek standartlarda sosyal hizmet sunarak. 

Andersen (1999) ise Refah devletini çok daha geniş bir perspektiften ele alarak tarihsel bir görev yüklemektedir. 
Andersen’e göre refah devleti her ne kadar 1930 ve 1960 yılları arasında ortaya çıkan özgün tarihsel yapı olsa da 
kökleri 19 yüzyıl toplumsal reformizme kadar dayanmaktadır. Refah devletinin amacı yalnızca toplumsal hayatta 
meydan gelen bozulmaları onarmak için riskleri ve geliri yeniden dağıtmak değildir. Aynı zamanda devlet ile 
birey arasında toplumsal sözleşmenin yeniden yazılmasıdır. Bu kapsamda refah devleti sosyal riskleri kontrol 
altında tutan aile ve piyasa ile birlikte üçlü bir mekanizma oluşturur. Refah devleti tanımı da bu üçlü mekanizma 
arasında risklerin dağılım yönü çerçevesinde belirlenir. Sosyal riskler sınıf, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak farklılaşır. 
Sosyal risklerin yönetiminde, refah devletinin metalaşmasının sınırlanması (decommodification) ve dayanışma 
modelleri ön plana çıkan kavramlardır. Sosyal risklerin dağılımı ise pek çok başka unsurlarla birlikte sınıf, 
cinsiyet ve yaşa bağlı olarak farklılaşır.   

Bugün tartıştığımız manada refah devleti ilk olarak Avrupa Kıtası ülkeleri için tanımlanmış ve ideal tip tipolojileri 
belirlenmiştir. Gerçekte Kıta içerisinde her ülkenin farklı refah devleti uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu 
farklılıklar sosyal güvenlik mekanizmalarının kapsayıcılığından sosyal koruma sistemlerinin evrenselliğine kadar 
çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir (Soede vd.,2004:19). Fakat bütün bu farklılıklara rağmen bazı 
ülkelerin uygulamaları arasında bir benzeşmenin var olduğu da görülmektedir. Bu durum uygulamaları benzerlik 
gösteren ülkelerin bir küme dâhilinde bir arada değerlendirilerek farklı refah devleti tipolojilerinin 
oluşturulmasını sağlamıştır. Bu yönde literatürde en çok tartışılan sınıflandırma Gosta Esping Andersen 
tarafından 1990 yılında yayımlanan “The Three Worlds of Welfare Capitalism” isimli çalışmasında bahsettiği 
üçlü sınıflandırmadır.  
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2.2. Refah Devleti Sınıflandırmaları 

Refah devletlerini sınıflandırmaya yönelik çalışmalar ülkelerin ekonomik, politik ve kültürel koşullarından 
etkilenmiştir. Bu nedenle pek çok refah devleti sınıflandırması ortaya çıkmıştır. Bu sınıflandırmalar içerisinde en 
çok ilgi çeken ve tartışılan Gosta Esping Andersen tarafından yapılan üçlü refah devleti sınıflandırmasıdır. 
Andersen tarafından yapılan sınıflandırma 18 ülkeyi Liberal, Korporatist/Muhafazakâr ve Sosyal 
Demokrat/İskandinav modeli olarak üç farklı refah modeli çerçevesinde değerlendirmektedir.  

Andersen’in sınıflandırmasının temel noktası “dekomodifikasyon”dur. Kavram bireylerin piyasaya bağımlı 
olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerini ifade etmektedir. Andersen’in ilk sınıflandırması “liberal” ya da 
“Beveridge” modeli olarak adlandırılan modeldir. Bu model İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelerde görülmektedir. 
Zayıf sosyal güvenlik sistemi, gelir testine dayalı sosyal yardımlar ve orta düzey sigorta ve ulusal sağlık sistemi ile 
karakterizedir. Bireysel refahın devlet eliyle değil piyasa ilişkileri içerisinde sağlanmasını teşvik eder. Devlet 
başvurulacak son mercidir. Diğer model “Korporatist /Muhafazakâr ya da “Bismarck’çı” olarak adlandırılan 
modeldir. Bu modelde ailenin geleneksel rolü ön plandadır. "ekmeğini kazanan erkek" ailenin temelidir. Sosyal 
güvenlik sistemi sosyal sigorta sistemi olarak organize edilmiştir. Bütün aile çalışan erkek bireyle birlikte 
sigortalıdır. Sosyal transferler genel olarak katkı payına bağlıdır. Refah hizmetleri vergilerden ziyade katkı 
paylarına dayalıdır. Kilise ve gelenekleri önemli bir yere sahiptir. Bu durum aile yapısına karşı muhafazakâr bir 
anlayışın da gelişmesine neden olmuştur Bu modelin görüldüğü ülkeler; Almanya, Belçika, Avusturya’dır. 
Andersen’in son sınıflandırması  “Sosyal Demokrat” ya da “İskandinav” modelidir. Evrensellik ilkesi içerisinde 
sosyal haklar ve eşitlik temel noktadır. Yüksek düzeyde sosyal transferler, sınıflar arasında eşitlik bu modelin en 
karakteristik özelliğidir. Devlet yüksek vergi oranları ile elde ettiği geliri yine devlet eliyle dağıtır. Özel refah 
hizmetleri sınırlı düzeydedir. Bu model İsveç, Danimarka ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinde yaygındır (Urbe, 
2012: 21-22) .  

Andersen’in sınıflandırması pek çok açıdan eleştirilmiştir. Özellikle bütün Avrupa ülkelerini kapsamaması, bu 
yönde çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar içerisinde Leibfried (1992) tarafından yapılan 
ve Güney Avrupa ülkelerini kapsayan çalışma ön plana çıkmaktadır. Bu model Yunanistan, Portekiz ve İspanya’yı 
içerirken İtalya ve İrlanda’da kısmen bu modele dahil edilmektedir. “Akdeniz Refah Devlet”, “Latin Kuşağı Refah 
Devleti” ve “Tam Oluşmamış Refah Devlet” olarak da adlandırılmaktadır. Leibfried bu refah rejimini 
diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin refah sistemlerinin gelişmemişliği ve Katolikliğin şekillendirdiği aile 
yapısının hala çok önemli olmasına bağlamaktadır (Ferrera, 1996: 196).  Bu refah rejiminde korporatist ülkelerle 
benzer bir şekilde gelir desteği, çalışma statüsüne dayandırılmaktadır. Kurumsal farklılaşma içerisinde sağlanan 
nakit desteği formel sektörde çalışan kamu ve özel sektör çalışanları için yüksek derecelerde sağlanırken, 
enformel sektör çalışanları genellikle emeklilik yardımı benzeri nakit destek düzenlemelerinin dışında 
tutulmuştur. Kamu çalışanları ve özellikle beyaz yakalı özel sektör çalışanları yüksek sosyal koruma içerisinde 
çalışmaktadır. Diğer yandan birey ya da aileye gelir desteği sağlamayan nadir Avrupa ülkeleridir (Ferrera,1996: 
198; Soede vd.,2004:6).     

Güney Avrupa refah rejiminin ayırt edici temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Ian, 1996); Gelir desteğinin formel 
çalışanlar ve ayrıcalıklı gruplar için yüksek, geri kalanlar için çok az ya da düzensiz bir şekilde sunulması. Aile 
yardımlarının işsizlik ödeneklerinin zayıf olmasına karşın emeklilik ödeneklerinin cömert olmasının yarattığı 
eşitsiz yapı. Evrensel bir sağlık sistemi iddiasına rağmen diğer ayni hizmetler gibi vaat edilenlerle verilen 
hizmetlerin örtüşmemesi, özel ve kamu sektöründen sağlanan sağlık hizmetlerinin ancak ayrıcalıklı gruplar için 
tatmin edici düzeyde olması. Kamu refah hizmetlerinin planlanması ve sunumunda tikelcilik (belirli bir topluluğa 
bağlılık), klientalizm (himayecilik) ve yolsuzluğun yaygın bir şekilde görülmesi, siyasi menfaat alışverişinde 
bulunan partilerin mevcudiyeti. Dinamik transfer harcamaları ve düşük vergi toplama oranlarının mali krizlere 
neden olabilmesi ve Güney Avrupa ülkelerinin AB içerisinde kamu borçlarının GSMH’ya oranı en yüksek ülkeler 
olmasıdır.  

Andersen’in üçlü sınıflandırmasına Akdeniz Refah rejimleri sınıflandırması ile katkı yapan Leibfried dışında 
literatürde bu sınıflandırmaların yeterli olmadığı düşüncesi ile farklı sınıflandırmalara da rastlanmaktadır. Castle 
ve Mitchel (1993) 14 ülkenin refah harcaması ve eşitlik çerçevesinde yaptığı araştırmada refah rejimlerini; 
Liberal, Muhafazakâr, Haksız Üstün Model ve Radikal Model olarak sınıflandırılmaktadır. Bonoli (1997) 16 
Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmada ülkeleri sosyal harcama düzeylerine göre İngiliz Modeli, Kıta Avrupası 
Modeli, Kuzey Modeli ve Güney Modeli olarak sınıflandırmıştır. Korpi ve Palme (1998) daha geniş kapsamda 
değerlendirdiği 18 ülkeyi, Temel Güvence Modeli, Korporatist Model, Kucaklayıcı Model ve Hedef Model olarak 
dört kategoriye ayırmıştır. Kangas (1994) kümeleme analizi yöntemiyle değerlendirdiği 15 ülkeyi Liberal, 
Muhafazakâr, Sosyal Demokrat ve Radikal Model olarak sınıflandırmıştır (Özdemir, 2007: 468-469). 
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Fakat bütün bu sınıflandırmalar özellikle Avrupa Kıtasını ve nadiren Anglosakson diğer ülkeleri kapsamaya 
yöneliktir. Bu sınıflandırmalar dışında eski doğu bloku ülkelerini kapsayan “Doğu Avrupa” ve gelişmiş Asya 
ülkelerini kapsayan “Doğu Asya Refah Rejimleri” sınıflandırmaları da yapılmaktadır.  

Doğu Avrupa Refah rejimleri Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da geçiş sürecindeki Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi ülkeleri kapsamaktadır. Komünist rejimin evrenselliği 
içinde sunulan hizmetlerden liberal ekonomiye geçiş ile başlayan dönüşümde piyasalaşma ve desantralizasyon 
özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda ön plana çıkmaya başlamıştır. Komünist dönemde zorunlu ve tam 
istihdam, evrensel kapsayıcılığa sahip sosyal sigorta sistemi ve iş yeri temelli sosyal hizmetlerle karakterize 
refah anlayışı, dönüşümle birlikte yıpranmaya başlamıştır. Tam istihdam yerini işsizler ordusuna bırakırken, 
özelleştirme sürecindeki kamu kuruluşları sosyal yardım hizmeti kabiliyetlerini kaybetmiş, devlet eliyle 
vergilerle finanse edilen sağlık hizmetleri yerini cepten yapılan harcamalara ve katkı paylarına bırakmıştır 
(Günaydın, 2011: 34).       

 Bu sınıflandırmaların yanı sıra gelişmiş Asya ülkelerini kapsayan “Asya Refah Devleti”, “Konfüçyüs Refah 
Devleti” ya da “Doğu Asya Refah Devleti” olarak adlandırılan çalışmalar da yapılmıştır. Asya refah rejimi ailenin 
ağırlıklı yapısı ve kamu sosyal hizmetlerinden kaçınma gibi özellikleri ile Kıta Avrupası modeline benzer. Devlet 
memurları, ordu mensupları ve öğretmeler gibi ayrıcalıklı gruplar için oluşturulan sosyal sigorta uygulamaları ile 
Avrupa’da işe bağlı olarak ayrıştırılan uygulamalarla benzerlik gösterir. Genel olarak kapsayıcı bir sosyal güvenlik 
sistemine ve gelir desteğine sahip değildir. Devletin yerine getirmediği yükümlülükler Japonya’da olduğu gibi 
şirketlerin sağladığı işe bağlı refah anlayışının yerleşmesine neden olmuştur (Andersen, 1999: 88).    

3. Türkiye'nin Refah Rejimi 

Türkiye'nin refah rejimini belirlemeye yönelik sınırlı çalışmalar Türkiye'nin sosyal devlet uygulamaları ile Doğu 
Avrupa refah rejimlerine benzediği yönündedir (Buğra, 2003; Grütjen, 2008; Gal, 2010,) Bulgular daha ziyade 
formel ve enformel ikili emek piyasası yapısı, aile dayanışmasının refahın sağlanmasındaki rolü, kadının sosyo-
ekonomik yapıdaki yeri ile sosyal güvenlik sistemi ve sosyal korumanın kapsayıcılığı üzerine yapılan 
değerlendirmelere dayanmaktadır.  

Buğra (2003)'ya göre Türkiye’nin refah rejimi formel sektörde çalışanları kapsayan SGK çatısı altında toplanmış, 
memurlar, işçiler ve kendi hesabına çalışanları içeren yapısı ile Güney Avrupa refah rejimine benzemektedir. 
Emeklilik ve sağlık hizmetlerinin aynı yapı içerisinde ve işteki statüye bağlı olarak sunulduğu bu sistem birçok 
açıdan eşitsiz uygulamalar içermektedir. Özellikle bütün vatandaşları kapsayan evrensel bir sağlık hizmetleri 
sisteminin olmayışı, emeklilik haklarının ve buna bağlı sağlanan yardımların çalışma biçimine bağlı olarak 
farklılaşması eşitsizliklerin en belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Diğer yandan kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, 
sosyal güvenlik sistemi dışında kalan önemli bir nüfusun hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadığına işaret 
etmektedir. Bu durum özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından sorunlara neden olmaktadır. 
Sigortasız çalışanların bir bölümü aile ilişkileri içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanırken, gelir testine girmek 
ve yoksulluklarını ispat etmek zorunda kalan bir grup için sağlık hizmetlerinden yararlanmada sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu durum enformel sektörde çalışıp belirli bir oranda gelir elde ettiği için yoksulluğunu ispat 
edemeyenler için daha derin boyutlarda hissedilmektedir.  

Grütjen (2008)' e göre de Türkiye'de sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda aile ve merkezi otoritenin 
hakimiyeti dikkat çekicidir. Sosyal refah hizmetlerinin sunumda piyasa, sivil toplum kuruluşları ve yerel 
yönetimlerin etkisi çok küçüktür. Diğer yandan merkezi otoritenin uyguladığı sosyal politikalar eşitlikten uzak bir 
görünüm sergilemektedir. Örneğin ayrıcalıklı bazı gruplar ve kayıtlı çalışan emekçiler yasalar ve kurumlarca 
güvence altına alınırken, enformel sektörde çalışmak zorunda kalan kayıt dışı önemli sayıda bir grup hiçbir 
sosyal güvenlik koruması altında değildir. Sosyal koruma ise genel olarak sosyal sigorta sistemi içerisinde 
sağlanırken sisteme dahil olmayan en yoksul kesim ancak sınırlı tıbbi bakım ile ayni ne nakdi yardımlardan 
yararlanmaktadır. Diğer yandan aile yapısı sosyal risklerden aile üyelerinin korunmasında olağanüstü bir görev 
üstlenir. Gal (2010) da Türkiye'nin refah rejiminin belirlenmesinde sosyal harcamalar ve yaşam standartlarına 
vurgu yaparak Güney Avrupa refah rejiminin bir parçası olduğunu belirtmektedir. 
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 Güney Avrupa refah devletlerini uygulamaları ile diğer refah devletlerinden ayran başlıca özellikler şöyle 
sıralanabilir (Ferrera, 1996; Ian 1996; Buğra, 2003);   

• Gelir desteğinin formel istihdam içerisinde bulunanlar için yüksek, geri kalan gruplar için düşük 
seviyede ve düzensiz bir şekilde gerçekleştiği ikili yapı. Çalışma çağındaki bireylere ve ailelerine 
sağlanan işsizlik ödeneği ve benzeri yardımların yetersizliğine karşın cömert ve eşitlikçi olmayan 
emeklilik yardımları, 

• Sağlık hizmetlerinin evrensel kapsayıcılık ilkesi ile sunulması yönündeki düzenlemelere rağmen, vaat 
edilenlerden farklı olarak, ancak ayrıcalıklı grupların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması. 
İsrafın ve verim düşüklüğünün varlığı, 

• Kamu refah harcamalarının planlanması ve sunulmasında tikelcilik (belirli bir topluluğa bağlılık), 
klientalizm (himayecilik) ve yoksulluğun yaygınlığı. Menfaat ilişkisi içerisindeki siyasi partilerin 
baskınlığı, 

• Transfer harcamaları ve vergi toplamada yetersizlik. Kamu borçlarının diğer Avrupa ülkelerine oranla 
yüksekliği, 

• Yoksulluğun diğer Avrupa Refah rejimlerine göre daha yaygın olması, buna karşılık sosyal yardımların 
düşük seviyede kalması, 

• Dış ülkelere işçi göçünün yaygınlığı ve bu işçilerin ailelerine gelirlerinin bir kısmını göndermelerinin 
önemi, 

• İstihdamla bağlantısı olmayan, doğrudan yoksulluk ve yoksulluk kaynaklı sosyal dışlanmayı önleyici 
politikaların yok denecek kadar az olması. 

Türkiye'nin refah rejimi de genel olarak Güney Avrupa refah devletlerinin özelliklerini taşımakla birlikte, 
farklılaştığı hususlar da vardır. Öncelikle sivil toplum kuruluşlarının, bölgesel yönetimin ve piyasa aktörlerinin 
refahı sağlamada üstlendiği görece düşük rol ile sağlık hizmetlerinin evrensel kapsayıcı olduğu yönündeki 
vaatlere rağmen bunu sağlamada gösterdiği başarısız uygulamalar dikkat çekmektedir. Diğer yandan sosyal 
güvenlik sisteminin istihdama ve dolayısıyla prim ödemeye dayalı korumacı yapısının sosyal politika alanında 
devletin nüfuz alanını daralttığı ve sosyal yardım şeklinde bir güvenlik ağının olmadığı bilinmektedir. Ayrıca 
Güney Avrupa refah rejimlerinde de refahın sağlanmasının temel kurumu olan ailenin öneminin daha belirgin 
bir hal aldığı görülmektedir (Grütjen, 2008: 128). 

4. Güney Avrupa Refah Devletinde Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 

Bu bölümde genel olarak Güney Avrupa refah rejimlerinde yoksulluğun boyutları Türkiye özelinde 
değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken Türkiye diğer Güney Avrupa refah devletleri ile kıyaslanırken, 
Güney Avrupa refah devletleri de Andersen'in üçlü sınıflandırmasına uygun olarak, Liberal, Sosyal Demokrat ve 
Bismarck’çı refah devletlerinin en karakteristik özelliklerini taşıyan İngiltere, İsveç ve Almanya ile 
kıyaslanacaktır. Bu suretle Avrupa genelinde Güney Avrupa rejimlerinin refah sağlamadaki başarısı ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Değerlendirmelerde EUROSTAT ve OECD veri tabanından yararlanılmış olup 2015 verileri 
mevcut olmakla birlikte, değerlendirilen ülkelere ait ortak en son veriler kullanılmıştır. 

Refah devletleri incelendiğinde genel olarak Güney Avrupa refah devletlerinin yoksulluk ve sosyal dışlanma 
riskinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 1). Özellikle çocuklarda bu durum daha da 
belirginleşmektedir. Türkiye’de ise hem genel (%51,2) hem de çocuk (%57,8) yoksulluk ve sosyal dışlanma riski 
diğer ülkelere göre çok yüksektir. Yaklaşık her iki kişiden biri yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ile karşı 
karşıyadır.  

Enzo (2001) Güney Avrupa refah devletinde yoksulluğun diğer refah rejimlerine oranla yüksek olmasını zayıf 
proleterleşme, kadın istihdam oranının düşüklüğü, küçük firmaların ve kendi hesabına çalışanların yüksek oranı 
ve sosyal refah hizmetlerinin devletin sorumluluğundan ziyade akrabalık ilişkisi içerisinde ailelere devredilmiş 
olmasına bağlamaktadır. Özellikle genç işsizliği ve uzun dönem işsizliğin ortaya çıkardığı ekonomik 
olumsuzluklar ailelerin yardımı ile doğrudan refah desteği almasalar bile bireylerin yoksul kalmalarını 
engellemektedir. Diğer yandan özellikle dini kurumlar da yoksulluğun azaltılmasında etkin bir rol oynarlar. 
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Tablo 1. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski 

 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski (Toplam Nüfusa Oranı) Çocuk Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski 

  2006 2013 2006 2013 

Yunanistan  32,9 35,7 27,6 36,7 
İtalya  25,9 28,5 28,4 32,0 
İspanya  24,0 27,3 29,5 32,6 
Portekiz  25,0 27,5 25,5 31,7 
Türkiye  66,5 51,2 71,7 57,8 
Almanya  18,5 20,0 20,9 19,6 
İsveç  16,3 16,4 18,5 16,7 
İngiltere  23,7 24,1 30,1 31,2 
AB27  25,8 24,5 27,5 27,7 
Kaynak: Eurostat 

4.1. Yoksulluk 

En genel anlamı ile yoksulluk bireyin yaşaması için gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Daha geniş 
anlamda ise; mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluk olarak farklı kategorilerde değerlendirilir. 
Mutlak yoksulluk; hanehalkı veya bireyin hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli fiziksel ihtiyaçlarını temin 
etme yeterliliğine sahip olamamalarıdır. Mutlak yoksulluk ölçütü olarak bireyin o ülkede yaşaması için gerekli 
asgari gıda harcamalarının belirlenmesi gerekir. Uluslararası değerlendirmelerde 1 ve 2 dolar düzeyindeki 
gelirler yoksulluğun ölçülmesinde kullanılır. Dünya Bankası’nın değerlendirmelerin de ise günlük 2400k/cal 
besin alamayanlar mutlak yoksul olarak kabul edilir. Bu kapsamda mutlak yoksulluk az gelişmiş ülkeler için 
günlük kişi başı 1 dolar, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için 2 dolar Türkiye de dâhil olmak üzere Doğu Avrupa 
ülkeleri için 4 dolar, gelişmiş ülkeler için 14.40 dolar olarak belirlenmiştir.    

Göreli yoksulluk ise bireyin toplumun ortalama refah düzeyinin belirli bir oranda altında olmasıdır. Mutlak 
yoksulluktan farklı olarak bir grubun diğerleri ile kıyaslanması sonucu ortaya çıkan yoksulluktur. Bu durumda 
birey yaşadığı toplumun hayat standartlarının altında bir refaha sahip ise yoksul olarak değerlendirilmektedir. 
Göreli yoksulluğu ölçmek için belirlenen kıstas ülkenin fert başına tüketim harcaması medyan değerinin belirli 
bir oranıdır. Bu AB ülkeleri için EUROSTAT tarafından yapılan hesaplamalarda medya gelirin %60’ı olarak 
değerlendirilirken TÜİK tarafından yapılan hesaplamalarda medyan gelirin %50’si olarak hesaplanmaktadır. 

Nobel ödüllü iktisatçı Amartya Sen ‘e göre ise yoksulluk yalnızca gelir seviyesi ile sınırlı bir kavram değildir. 
Yapabilirlikten yoksunluk olarak değerlendirdiği yoksulluğu “yapabilirlik” kavramı çerçevesinde; açlık, 
sağlıksızlık, eğitimsizlik, kötü barınma koşulları, her bireyin kaçınmak isteyeceği durumlardan kaçınma yetisi 
olarak tanımlamaktadır (Buğra, 2005: 7). 

Genel olarak Güney Avrupa devletlerinde yoksulluk oranı diğer refah rejimlerine oranla yüksektir (Tablo 2). Bu 
durum özellikle 2008 küresel krizi ile birlikte daha da artış göstermektedir. Türkiye'de ise aynı dönemde 
yoksulluk riski içerisindeki bireylerin oranı azalmakla birlikte her dört bireyden birinin hala yoksulluk riski 
içerisinde olduğu görülmektedir. Diğer yandan TÜİK’in yaptığı yoksulluk hesaplamalarında %60 yerine medyan 
gelir olarak %50 baz alınarak hesaplandığında yoksulluk oranı 2015 yılı için %14,1 olmaktadır.  
(file:///C:/Users/hp/Downloads/Gelir_ve_Ya%C5%9Fam_Ko%C5%9Fullar%C4%B1_Ara%C5%9Ft_21.09.2016.pd
f)  

Yaş grupları içerisinde yoksulluk değerlendirilmesi yapıldığın da ise genel olarak tüm Güney Avrupa ülkelerde 55 
yaş üzeri nüfus içerisinde yoksulluk oranının daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum Güney Avrupa refah 
rejimlerinin en karakteristik özelliklerinden biri olan emekliliğe bağlı ödemelerin, çalışma çağında nüfusa yapılan 
ödemlerden göreli yüksek olmasına bağlanmaktadır (Soede vd., 2004:114). Türkiye de genel duruma uymakla 
birlikte yoksulluğun en fazla çocuklar arasında yaygın olduğu görülmektedir. Yoksulluk riskinin en az olduğu 
grup ise 55-64 yaş arasıdır. Fakat Türkiye’de nüfusun hızla yaşlanmakta olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan 
kentleşme ve beraberinde çekirdek aile yapısının yaygınlaşmasının, yaşlı nüfus arasında yoksulluk riskinin 
artmasına yol açabileceği değerlendirilmektedir. Diğer refah rejimlerinde ise tezat bir şekilde çalışma çağında 
yoksulluk riski azalırken özellikle 65 yaş üstü çalışma çağı dışında kalan bireylerde yoksulluk riski artmaktadır.  

 

 

file:///F:/hp/Downloads/Gelir_ve_Ya%25252525252525252525C5%252525252525252525259Fam_Ko%25252525252525252525C5%252525252525252525259Fullar%25252525252525252525C4%25252525252525252525B1_Ara%25252525252525252525C5%252525252525252525259Ft_21.09.2016.pdf
file:///F:/hp/Downloads/Gelir_ve_Ya%25252525252525252525C5%252525252525252525259Fam_Ko%25252525252525252525C5%252525252525252525259Fullar%25252525252525252525C4%25252525252525252525B1_Ara%25252525252525252525C5%252525252525252525259Ft_21.09.2016.pdf
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Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Yoksulluk Riski 

 0-18 18-24 25-54 55-64 65+ Toplam 

 2013 2013 2013 2013 2013 2006 2013 

Yunanistan 28,8 34,1 23,4 21,0 15,1 20,6 - 

İtalya 25,2 28,2 19,2 15,4 15,0 19,3 23,1 

İspanya 27,5 25,0 20,2 16,6 11,4 20,3 19,3 

Portekiz 24,4 24,6 17,5 17,6 14,6 18,5 20,4 

Türkiye 33,7 23,8 18,6 11,3 18,4 26,7 23,1 

Almanya 14,7 18,5 15,2 21,2 14,9 12,5 16,1 

İsveç 15,4 29,9 12,1 8,1 16,4 12,3 14,8 

İngiltere 18,9 21,8 12,9 15,5 16,6 19,0 15,9 

AB 27 20,3 22,6 15,6 15,2 13,7 16,5 16,7 

Kaynak: Eurostat 

Mutlak ve göreli yoksulluğun dar yoksulluk tanımlaması karşısında daha geniş ve yoksulluğu toplumsal bir sorun 
olarak değerlendiren “İnsani Yoksulluk” kavramı daha bütünleşik bir açıdan yoksulluğu değerlendirmemize 
olanak vermektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Endeksi” 
ülkelerin yoksulluktan etkilenme düzeylerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler için ayrı ayrı hesaplanan endeks gelişmekte olan ülkeler için; 40 yaşın altında yaşam beklentisi olanlar, 
okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı, sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus, temel sağlık 
hizmetlerinden yoksun olma, 5 yaşın altında yeterli beslenemeyen nüfus parametreleri değerlendirilerek 
hesaplanmaktadır. Gelişmiş ülkeler içinse; 60 yaşın altında yaşam beklentisi, eğitim, yoksulluk sınırının altında 
yaşayanların oranı ve sosyal dışlanma parametreleri ile belirlenmektedir.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2015 yılında yayınlanan raporda açıklanan İnsani Gelişme 
Endeksinde göre Avrupa refah devletleri “Çok Yüksek İnsani Gelişmiş Ülkeler” kategorisindedir (Tablo 3). Fakat 
Güney Avrupa refah devletlerinin diğer refah rejimlerinin temsilcisi ülkelere oranla daha alt sıralarda olduğu 
görülmektedir. Bu grupta özellikle Portekiz (43) nispeten daha aşağılarda iken Türkiye 72. sıra ile bir alt 
kategoride “Yüksek İnsani Kalkınmış Ülkeler” grubundadır. 2000-2114 yılları arasındaki değişim incelendiğinde 
ise Türkiye’nin 16 basamak yükseldiği, aynı dönem içerisinde yaşanan küresel ekonomik krizden etkilenen 
Yunanistan ve İtalya’nın 2 ve 1 sıra aşağı indiği, Portekiz’in yerini koruduğu, İspanya’nın ise 2 basamak 
yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 3. İnsani Gelişmişlik Endeksi 

 2000 2014 Sıra 2000-2014 Değişim 

Yunanistan 0,866 0,865 29 -2 
İtalya 0,869 0,873 27 -1 
İspanya 0,867 0,876 26 2 
Portekiz 0,819 0,830 43 0 
Türkiye 0,738 0,761 72 16 
Almanya 0,906 0,916 6 3 
İsveç 0,901 0,907 14 -1 
İngiltere 0,906 0,907 14 -2 
Kaynak: Human Development Report 2015 

Yoksulluğun en temel nedeni bireyin hayatını sürdürebilmesi için gerekli gelire sahip olamamasıdır. Bireyler 
açısından çalışmanın temel gelir kaynağı olduğu kabulü, istihdam ve istihdam şeklinin yoksulluğu belirlemedeki 
önemini ortaya koymaktadır. 

İstihdam verileri incelendiğinde genel olarak bütün Güney Avrupa ülkelerinin hem kadın hem de erkek istihdam 
oranlarının AB ve diğer refah rejimlerinin ortalamasının altında olduğu görülmektedir (Tablo 4). Özellikle kadın 
istihdamı Güney Avrupa ülkelerinde diğer refah rejimlerine kıyasla düşüktür.  Bu durum geleneksel Güney 
Avrupa sosyal yapısının erkeğe “ekmeği kazanan” birey olarak yüklediği baskın aile reisi rolüne karşın, kadına 
yüklenen yeniden üretim ve bakım sorumluluklarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Moreno, 2). 
Türkiye için dikkat çeken durum ise kadın istihdam oranının (%32,5) çok düşük olmasıdır. Özellikle toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği, göç, eğitim gibi nedenlerle Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük 
olduğu bilinmektedir.  
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Yoksulluğun temel belirleyici unsurlarından olan işsizlik oranları değerlendirildiğinde ise Güney Avrupa Refah 
devletlerinin en sorunlu konularından biri olduğu görülmektedir. Bütün ülkelerin AB ortalaması ve diğer refah 
rejimlerinden oldukça yüksek bir işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir. Türkiye genel olarak daha iyi bir 
işsizlik oranına sahip olsa da işgücüne katılım oranının diğer ülkelerin çok altında olması işsizlik oranını 
yükselmesini baskıladığı değerlendirilebilir. Diğer yandan işsizlerin eğitim durumları incelendiğinde (Tablo 5) 
Güney Avrupa refah devletlerinde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranlarının düştüğü görülmektedir. Bu 
ülkelerin tamamında en az işsizlik üniversite mezunları arasında görülmektedir. Diğer refah rejimlerinde de 
benzer durum görülmekle birlikte bu ülkelerde ilkokul ve ortaokul seviyesinde işsizlik diğer eğitim seviyelerine 
göre çok daha yüksektir. Türkiye’de ise üniversite mezunları arasındaki işsizlik (%8,1) en az oranda olmakla 
birlikte, ortaokul ve aşağı eğitim seviyesine sahip bireylerin işsizlik oranı (%8,4) lise ve yüksekokul 
mezunlarından (%9,1) daha azdır. Bu durum özellikle meslek lisesi ve yüksekokul eğitiminin emek piyasasının 
ihtiyaçları ile örtüşmemesinin bir sonucu olarak değerlendirilebileceği gibi, düşük vasıf ve beceriye sahip 
işgücüne ihtiyaç duyan emek yoğun üretim sistemine de bağlanabilir. 

Tablo 4. İstihdam Göstergeleri 2015 

 İstihdam Oranı İşsizlik Oranı  İşgücüne Katılım Oranı  

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Yunanistan 54,9 46,0 64,0 24,9 28,9 21,8 67,8 59,9 75,9 
İtalya 60,5 50,6 70,6 11,9 12,7 11,3 65,0 54,9 75,2 
İspanya 62,0 56,4 67,6 22,1 23,6 20,8 80,9 70,0 75,5 
Portekiz 69,1 65,9 72,6 12,6 12,9 12,4 73,4 70,6 76,7 
Türkiye 53,9 32,5 75,3 10,3 12,6 8,0 77,0 35,0 56,1 
Almanya 78 73,6 82,3 4,6 4,2 5,0 77,6 73,2 82,1 
İsveç 80,5 78,3 82,5 7,4 7,3 7,5 83,5 79,9 81,7 
İngiltere 76,8 71,3 82,5 5,3 5,1 5,5 82,8 72,5 77,6 
AB 28 70,1 64,3 75,9 9,4 9,5 9,3 - - - 
Kaynak: Eurostat, OECD Statistic 

Tablo 5. Eğitim Düzeyine Göre İşsizlik Oranları (25-64 yaş) 2015 

 İlk ve Orta Okul Lise ve Yüksek Okul Üniversite 

Yunanistan 26,2 25,5 19,0 
İtalya 14,2 8,9 6,8 
İspanya 28,9 19,2 12,4 
Portekiz 13,0 11,4 8,2 
Türkiye 8,4 9,1 8,1 
Almanya 11,4 4,30 2,3 
İsveç 14,1 4,8 4,0 
İngiltere 7,3 4,2 2,5 

AB28 16,3 7,5 5,2 

Kaynak: Eurostat 

Diğer yandan çalışmanın tek başına yoksulluğu engellemede yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu kapsamda 
çalışan yoksullar olarak değerlendirilen bir grup karşımıza çıkmaktadır. Çalıştığı halde elde ettiği gelirin 
yetersizliği nedeniyle yoksulluk sınırının altında kalan bireylerin oranı Güney Avrupa refah devletlerinde İtalya 
hariç oldukça yüksek bir orandadır (Tablo 6). Çalışmaya dayalı bir sosyal refah anlayışı içerisindeki diğer refah 
rejimlerinde ise bu oran genel olarak AB ortalamasının altındadır Türkiye'de ise bu oran (%14,9) ile en yüksek 
değerdedir.  

Çalışmanın yoksulluğu ortadan kaldırmada yetersiz kalması bireyin istihdam dışında başka yöntemlerle 
desteklenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Refah devletlerinin yoksullukla mücadelede kullandıkları en 
önemli yöntem sosyal yardım rejimleridir. Özellikle kamunun yaptığı sosyal transferler sonrasında yoksulluğun 
azaltılması refah rejimlerinin başlıca sorumlulukları arasında gösterilmektedir. Bu noktada Güney Avrupa 
ülkelerinin sosyal yardım rejimlerinin diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha az gelişmiş olduğu 
görülmektedir.   
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Tablo 6. Çalışan Yoksulluğu Oranı 

 2006 2013 

Yunanistan 13,5 11,5 
İtalya 8,3 8,2 
İspanya 8,9 10,9 
Portekiz 11,2 10,2 
Türkiye 18,2 14,9 
Almanya 5,6 8,4 
İsveç 6,3 6,5 
İngiltere 7,7 8,2 
AB27 7,8 8,3 
Kaynak: Eurostat 

Ian (1996)' a göre bu durum sosyal- yapısal ve siyasi -kurumsal etmelerin bir sonucudur. Sosyal -yapısal 
faktörler olarak; ekonomik gelişmişlik seviyesi, aile –hane yapısı, emek piyasalarının yapısı ve göç sayılabilir 
Ekonomik gelişmişlik açısından değerlendirildiğinde kısmen İtalya ve İspanya hariç olmak üzere, Güney 
Avrupa’nın diğer bölgelere nazaran daha geç sanayileşmesi, yardım programlarının da daha geç yerleşmesine 
neden olmuştur. Diğer yandan Güneyli ailenin demografik yapısı kuzey ülkelerinden farklılaşmaktadır. Bu 
ülkelerde boşanma, evlilik dışı doğumlar ve tek ebeveynli aileler görece daha az rastlanılan durumlardır. Ayrıca 
yaşlıların büyük çoğunluğu çocukları ile birlikte yaşamaktadırlar. Bu durum da aile dayanışmasını arttırarak 
sosyal yardımların aile içerisinde sağlanmasına neden olmaktadır. Fakat özellikle doğurganlık oranlarının 
azalmasına bağlı olarak gelecekte yaşlı nüfus oranının artması ailelerin fertlerine bakabilme gücünün 
azalmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Diğer faktör emek piyasasıdır. Genel olarak Güney Refah 
devletleri, işsizlik oranlarının yüksekliği, kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olması, enformel sektör 
ve kendi hesabına çalışanların yoğunluğu ve yüksek oranda eksik istihdam sorunu ile karakterizedir. Özellikle 
genç nüfusun önemli oranda aile içerisinde istihdam edilmesi ve enformel sektörün büyüklüğü ihtiyaç tespitini 
zorlaştırmakta ve uygulama güçlüklerine neden olmaktadır. Son olarak Güney Avrupa ülkelerin hem eski doğu 
bloku ülkelerinden aldıkları göç hem de daha önce bu ülkelerden göçmüş işçilerin tersine göçü sosyal yardım 
taleplerini arttırırken, kamu sosyal yardım harcamalarının artan talebi karşılayamamasına neden olmaktadır. 
Siyasi-kurumsal etmenler ise Güney Avrupa Refah devletlerinde rejimin beslediği çıkar grupları, farklı siyasi 
güçler ve yardım mekanizmalarının gelişiminde tarihsel sürecin farklılığıdır.  

Güney Avrupa refah devletlerinde aileye, refahın sağlanmasında atfedilen rol yoksulluğun etkilerinin 
azaltılmasının ancak güçlü aile yapısı içerisinde mümkün olabileceğini göstermektedir. Fakat geçmişin geniş aile 
ve akrabalık dayanışması düzeninde azalan yoksulluk riskinin, günümüz çekirdek aile yapısında arttığı 
görülmektedir. Bu nedenle refahı arttıracak şekilde yetişkin bireylerin istihdamı yoksulluğun engellenmesinde 
en önemli unsurdur. Bireyin çalışıyor olması yoksulluğu engellemekle birlikte ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
harcamalar için gerekli kamu gelirlerinin elde edilmesi için başat bir rol oynamaktadır. Hane halkı geliri 
içerisinde hesaplanan yoksulluk çerçevesinde Güney Avrupa devletleri değerlendirildiğinde (Tablo 7), 18-59 yaş 
arası bireylerden hiçbirinin çalışmadığı hane oranının yüksekliği dikkat çekmektedir. Özellikle küresel krizle 
birlikte artış gösteren bu durum İspanya ve Yunanistan’da 10 yıllık süre içerisinde 2 katından fazla artarken 
Türkiye’de aynı süre içerisinde düşüş eğilimi görülmektedir. Fakat bütün ülkeler, diğer refah rejimleri ve AB 
ortalamasının üstündedir.  

Diğer yandan hanedeki yetişkin birey sayısına bağlı yoksulluk riski değerlendirmesinde (Tablo 7) Yunanistan 
hariç olmak üzere ailede yetişkin sayısı arttıkça yoksulluk riski azalmaktadır. Türkiye'de ise en az yoksulluk oranı 
iki yetişkinli ailelerde görülmektedir (%6,4). Dikkat çeken bir diğer durum da tek yetişkinli ailelerde yoksulluk 
riski oranlarının diğer refah devletlerinin oldukça altında olmasıdır. Bu Güney Avrupa refah rejimlerinde aile 
ilişkilerinin yoksulluğu azaltmada oynadığı başat rolün, diğer refah rejimlerin de ise çalışmaya dayalı refah 
anlayışının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Aile ve akrabalık ilişkileri içerisinde yoksulluğun etkileri 
hafifletilmektedir.  

Güney Avrupa refah rejimlerinde ailenin yoksulluğu azaltmada üstlendiği role rağmen genel olarak refah 
devletlerinde yoksulluğun azaltılmasında başlıca unsur ülkede mevcut sosyal koruma harcamalarıdır. Yoksulluk 
risklerine karşı yapılan transfer harcamaları, ayni ve nakdi yardımları içeren bu harcamalar, ülkede yoksulluğun 
etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gerçekleştirilmektedir. Refah devletlerinde genel olarak sosyal 
koruma harcamalarının yüksek oranda gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 8). Özellikle 2008 küresel krizi 
sonrasında sosyal koruma harcamalarının artan işsizliğe bağlı yoksulluğu azaltmak için önemli oranlarda artış 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1056 
 

gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de de aynı dönem içerisinde artış görülmesine rağmen hala diğer ülkelerin 
yaklaşık olarak yarısı kadar bir harcama yapılmaktadır. (%14,1). Tabloda dikkat çeken bir başka durum ise 
yaşadığı ekonomik krize rağmen Yunanistan’da sosyal koruma harcamalarının diğer ülkelere oranla daha fazla 
artış eğilimidir.  

Tablo 7. Hane Yoksulluk Oranları 2013 

                             Aile Tipine Göre Yoksulluk Hiç Kimsenin Çalışmadığı Hane Oranı 

 
Tek 

Yetişkinli 
İki Yetişkinli 

Üç ve Daha 
Fazla Yetişkinli 

2006 2015 

Yunanistan 22,4 14,9 20,9 8,1 18,1 
İtalya 23,6 14,1 12,1 9,6 13,1 
İspanya 19,2 14,6 11,6 6,3 13,9 
Portekiz 21,9 17,0 12,0 5,8 9,0 
Türkiye 13,9 6,4 7,2 15,6 11,4 
Almanya 31,9 12,1 10,4 10,6 8,0 
İsveç 32,6 7,4 6,8 - 10,7 
İngiltere 25,8 9,9 7,1 10,8 11,0 
AB  25,0 11,3 10,3 9,9 11,2 
Kaynak: Eurostat 

Tablo 8. Sosyal Koruma Harcamaları GSYH % 

 2006 2013 

Yunanistan 20,4 26,0 
İtalya 25,3 29,8 
İspanya 20,1 25,8 
Portekiz 23,8 27,6 
Türkiye 10,7 14,1 
Almanya 27,5 29,0 
İsveç 28,6 30,0 
İngiltere 25,3 28,4 
AB 26,1 28,9 
Kaynak: Eurostat 

Tablo 9. Sosyal Güvenlik Göstergeleri 

 

Kamu  
Sosyal 

Güvenlik 
Harcaması 

2012, 
GSYH % 

Kamu 
Sağlık 

Harcaması  
2012 GSYH % 

Kamu 
Emeklilik 

Harcaması 
2013 

GSYH % 

Kamu  
Çalışma 

Çağındaki 
Nüfus 
Gelir  

Desteği 
2012 GSYH % 

Kamu 
Engelli ve 

Hasta  
Nakit 

Yardımlar 
GSYH %) 

2013 

Kamu Aile 
Nakdi 

Ve Ayni 
Yardımlar 
GSYH % 

2013 

Kamu 
Yaşlı Nakit 

Yardımı 
GSYH % 

2013 

Yunanistan 25,7 6,6 16,7 3,0 1,3 10,7 - 
İtalya 27,5 7,0 16,5 3,3 1,6 11,2 13,6 
İspanya 26,8 6,8 12,8 6,5 2,3 6,0 9,0 
Portekiz 24,8 6,3 15,7 4,2 1,9 8,5 12,5 
Türkiye 12,2 4,2 8,3 0,4 0,3 4,8 6,6 
Almanya 25,5 8,0 10,6 3,8 1,3 8,8 8,2 
İsveç 27,2 6,7 7,4 4,1 2,1 6,6 7,3 
İngiltere 22,7 7,7 5,6 5,1 1,5 5,0 6,3 
Kaynak: OECD Statistic 

Refah devletinin en önemli görevlerinden biri de sosyal güvenlik hizmeti sunmaktır. Özellikle yoksulluk ve 
toplumsal risklere karşı bireylerin korunmasını ifade eden bu kavram, gelişmiş refahın da önemli bir 
göstergesidir. Güney Avrupa refah rejimine ait ülkelerin en ayırt edici özelliklerinden biri yasalar ve anaysa ile 
yoksullara yönelik geniş sosyal güvenlik vaatlerin verilmesidir. Fakat vaatlerle örtüşen bir sosyal güvenlik 
harcaması gerçekleştirilmemektedir (Tablo 9). Sosyal güvenlik harcamaları içerisinde yalnızca emeklilik 
harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı diğer harcamalar arasında görece daha yüksektir. Bu, kamu sosyal 
güvenlik harcamalarının da sosyal koruma harcamalarında olduğu gibi çalışma çağından ziyade ayrıcalıklı bir 
kesime sunulmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Türkiye de genel duruma uymakla birlikte sosyal 
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koruma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı en düşük ülkedir. 2000’li yıllardan itibaren artış 
göstermesine rağmen halen Güney Avrupa refah rejimine dâhil ülkelerin ancak yarısı kadar sosyal güvenlik 
harcaması gerçekleştirmektedir. 

Kamu sosyal güvenlik ve sosyal koruma harcamalarının yoksulluk riskini azaltmada önemli bir paya sahip olduğu 
bilinmektedir. Güney Avrupa refah devletlerinde kamu sosyal transfer harcamalarının bütünü incelendiğinde 
(Tablo 10) transfer sonrası yoksulluk riskinin düşme eğilimi gösterdiği gözlenmektedir. 

Tablo 10. Kamu Sosyal Transferler Öncesi ve Sonrası Yoksulluk Riski 

                               Kamu Sosyal Transfer Öncesi 
                                Yoksulluk Riski % 

Kamu Sosyal Transfer Sonrası Yoksulluk Riski % 

 2006 2013 2006 2013 

Yunanistan 40,5 53,4 20,5 23,1 
İtalya 43,3 45,5 19,3 19,3 
İspanya 39,1 45,5 20,3 20,4 
Portekiz 40,2 46,9 18,5 18,7 
Türkiye 39,4 39,5 26,7 23,1 
Almanya 46,2 43,7 12,5 16,1 
İsveç 41,4 42,3 12,3 14,8 
İngiltere 42,0 45,2 19,0 15,9 
AB27 43,2 44,4 16,5 16,7 
Kaynak: Eurostat 

4.2. Sosyal Dışlanma 

Refah devletlerinde sosyal dışlanma ile mücadele kavramı yoksullukla mücadelenin bir bileşeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yoksulluğun ancak sosyal dışlanma ile mücadele ve bunun tam tersi bir anlam içeren “sosyal 
içermenin” arttırılması ile ortadan kaldırılabileceği yönündeki görüşler güçlenmektedir. 

Sosyal içerme; ekonomik olarak toplumun gerisinde kalanlarla, etnik, dini, toplumsal cinsiyet, eğitim ve 
engellilik halleri gibi nedenlerle toplumun geri kalanı ile bütünleşemeyen bireylerin kurumsal düzenlemeler 
yoluyla toplumla bütünleşmesini amaçlamaktadır. Bütünleşmeyi sağlarken yalnızca istihdam olanaklarının 
arttırılması ya da fırsat eşitliği sağlanması hedeflenmemektedir. Asıl amaç bireysel özellikleri nedeniyle bu 
imkânlardan toplumun geri kalanı gibi yararlanamayanlara eşit vatandaşlık kavramı içerisinde politikalar 
üretmektir. 

Avrupa refah devletlerinde sosyal dışlanma kavramı 1961 yılında Avrupa Konseyi tarafından tanımlanan ve 1996 
yılında revize edilen Avrupa Sosyal Şartı ile tartışılmaya başlamıştır. Hak vurgusu temelinde Sosyal Şart’ta 
ifadesini bulan sosyal dışlanma yalnızca sosyal güvenlik, örgütlenme ve çalışma hayatında söz hakkı değil, en 
geniş anlamı ile vatandaşlık hakkına vurgu yapmaktadır.  Bu kapsamda ilk uygulama, geliri belirli bir düzeyin 
altında olan bireylere kamu nakit yardımı şeklindeki asgari gelir desteği olmuştur. Bunun yanı sıra sosyal hak ve 
siyasi sorumluluk çerçevesinde sosyal dışlanmayla mücadele için sürekli eğitim ve beceri geliştirmeyi içeren 
aktif istihdam politikaları, cinsiyet ayrımcılığına yönelik politikalar, çingeneler, göçmenler ve benzeri etnik 
azınlıklar ile engellilerin sosyal içermesine yönelik politikaların uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir (Buğra, 
2005: 78). 

Bu politikalar arasında pek çok açıdan sosyal dışlanmanın en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen 
işsizlikle mücadele ön plana çıkmaktadır. İşsizlik yalnızca bireylerin ekonomik yoksunluğa maruz kalmalarına 
neden olmamaktadır. Aynı zamanda topluma katılım yoluyla sosyal statüsünün ve öz saygısının da yitirilmesine 
neden olmaktadır.  Bu nedenle özellikle genç işsizler, uzun süreli işsizler, çalışırken teknolojik değişmeler ve 
işletmelerin esneklik uygulamalarına ayak uyduramayarak işsiz kalanlarla, etnik kökenleri nedeniyle iş bulmakta 
zorlananlar sosyal dışlanmış gruplar olarak tanımlanmaktadır. (Sapancalı, 74). Diğer yandan toplumsal cinsiyet 
ideolojisinin aile ve toplum üzerindeki baskıları ile istek ve beceri yetersizliği nedeniyle emek piyasası dışında 
kalan kadınlar da sosyal dışlanmışlar arasında gösterilmektedir (Çakır, 2002: 98). 

Sosyal dışlanmayı tetikleyen en önemli unsurlardan biri şüphesiz genç işsizliğidir. Gençlerin emek piyasasına 
erişimlerinde yaşanan zorluklar, tecrübe ve eğitim eksikliği ve kriz dönemlerinde işverenlerce öncelikli olarak 
işten çıkarılmaları genç işsizliğinin temel nedenleridir. Genç işsizliği pek çok açıdan sosyal dışlanmışlığın 
derinleşmesine neden olmaktadır. Özellikle genç işsizlerin sonraki dönemlerde de işsizlik sorunu yaşama 
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ihtimallerinin yüksek olması, dinamik ve genç nüfusun tam potansiyelle kullanılamamasının ekonomik etkinlik 
üzerindeki olumsuz etkileri ve emek göçünü arttırıcı etkisi nedeniyle nesiller arası yoksulluk ve sosyal 
dışlanmanın tetiklenmesine neden olmaktadır. (Günaydın, Çetin, 2015: 18).  

Genç işsizliği bütün dünyada olduğu gibi Avrupa refah devletleri arasında da en yaygın işsizlik türlerinden biridir. 
Güney Avrupa refah rejimlerinde ise bu sorun daha da derinleşmektedir (Tablo 11). Yunanistan (%49,8) başta 
olmak üzere hemen bütün ülkeler AB’nin çok üzerinde bir oranla bu sorunla karşı karşıyadırlar. Türkiye ise diğer 
Güney Avrupa ülkelerinden daha düşük bir orana (%18,5) sahiptir. Genç işsizliğin bireyler üzerindeki etkisini 
azaltacak şekilde, ailelerin geçimlerine yardım etmesi, kamu refah desteği almasalar bile gençlerin yoksulluk ve 
sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalma risklerini azaltmaktadır. Bu durum yukarıda da bahsedildiği üzere Doğu 
Avrupa refah rejimlerinde, refahın sağlanmasında ailenin yerini gösteren en belirgin durumdur. Öte yandan 
istihdam, eğitim ya da öğretimde olmayan 19-25 yaş arası gençlerin oranının Güney Avrupa ülkelerinde çok 
yüksek seviyelere ulaştığı görülmekle birlikte Türkiye %25,5 ile en yüksek orana sahiptir. Bu da işgücüne 
katılmayan gençler nedeniyle Türkiye’de genç işsizlik oranın diğer Güney Avrupa ülkelerinden düşük 
görünmesinin bir sebebi olarak değerlendirilebilir. Diğer refah rejimlerin de ise oranların çok daha düşük olduğu 
görülmektedir. Aslında yaş aralığı itibariyle çalışıyor ya da istihdam umuduyla eğitim görmesi beklenen bu grup, 
sosyal dışlanmanın kalıcı olmasına da neden olmaktadır. 

Refah devletlerinin karşı karşıya kaldığı bir başka önemli sorun da uzun sürelik işsizliktir (Tablo 11). Bireyin 1 yıl 
ve daha fazla süre ile işsiz kalmasını ifade eden kavram, sonuçları itibariyle sosyal dışlamayı yaratan en önemli 
süreçtir. Sen (2000)'e göre modern Avrupa'da uzun süreli işsizlik, kalıcı sosyal dışlanmanın tek başına en önemli 
nedenlerinden biridir. Bireysel ve toplumsal kayıplara yol açan pek çok durumun da nedenidir. Uzun süreli 
işsizlik öncelikle ekonomik verimliliğin düşmesine sebep olurken, bireyde çalışmamanın neden olduğu pratik 
eksikliği nedeniyle vasıf ve becerilerinde kayba yol açar. Çalışmanın beraberinde getirdiği sosyal güvenlik 
haklarından mahrum kalmak suretiyle sosyal dışlanmaya zemin hazırlar. Diğer yandan intiharlara varan 
psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına, insan ilişliklerinin zayıflamasına ve sosyal değerlerin yıpranmasına 
neden olur. Genel olarak işsizlik oranlarının yüksek olduğu Güney Avrupa devletlerinde uzun süreli işsizlik emek 
piyasasının en önemli sorunudur. Küresel krizin de etkilerini barındırmakla birlikte Yunanistan %73,1 ile 
Avrupa'da uzun süreli işsizliğin en yüksek olduğu ülkedir. Türkiye %21,0 ile genel olarak Güney Avrupa 
ülkelerinden daha iyi durumdadır.   

Tablo 11. İşsizlik verileri 

 
   

İstihdam Eğitim 
Ya da Öğretimde 

Olmayan  
Genç nüfus 

15-24 yaş Genç  
İşsizlik 
Oranı 
2015 

Uzun 
Süreli 
İşsizlik  
Oranı 

Yunanistan 20,4 49,8 73,1 
İtalya 22,2 40,3 58,1 
İspanya 18,6 48,3 51,6 
Portekiz 13,7 32,0 57,4 
Türkiye 25,5 18,5 21,0 
Almanya 6,3 7,2 43,6 
İsveç 4,5 20,4 19,6 
İngiltere 13,3 14,6 30,7 
AB 28 - 20,3 48,1 
Kaynak: Eurostat, OECD Statistic 

Genç işsizliği ve uzun süreli işsizlik tek başına yoksulluk ve sosyal dışlanmanın nedeni değildir. Aynı zamanda 
emek piyasasının kendisi de sosyal dışlanmayı tetikleyici olabilir. Özellikle istihdamın şekli önemli belirleyici 
unsurlardan biridir. Geçici çalışma, kısmi süreli çalışma ve kendi hesabına çalışma gibi güvencesiz ve eğreti 
çalışma biçimleri işgücü piyasasında dışlanmayı arttırmaktadır. Bu çalışma biçimleri bireylerin sosyal 
güvenceden ve iş güvencesinden mahrum kalmalarına neden olabildiği gibi daha düşük ücretler nedeniyle 
sosyal dışlanmayı tetiklemektedir. Güney Avrupa devletlerinde özellikle Yunanistan (%30,4), İtalya (%29,1) ve 
Türkiye (%29,1)’de AB ortalamasının (%13,5) yaklaşık iki katı kadar bir oranla kendi hesabına çalışma 
görülmektedir (Tablo 12). Diğer yandan geçici sözleşmeler şeklinde atipik çalışma biçimi özellikle İspanya 
(%20,3) ve Portekiz (%18,3)'de yaygın bir biçimde görülmektedir. Türkiye %7,9 ile AB ortalamasının altındadır. 
Diğer yandan 30 saatin altında çalışma olarak tanımlanan kısmi süreli çalışma AB'de yaygın bir çalışma biçimidir. 
Özellikle diğer refah rejimlerinde yüksek oranlara sahip olmakla birlikte, Güney Avrupa ülkelerinde İtalya 
(%18,2) hariç olmak üzere AB ortalamasının altındadır. Almaya, İsveç ve İngiltere'de her dört istihdamdan biri 
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kısmi sürelidir. Türkiye'de ise Güney Avrupa refah rejimine benze bir şekilde düşüktür (%9,6). Kısmi süreli 
çalışma her ne kadar atipik çalışma biçimi olarak değerlendirilse de kadınların işgücüne katılımını ve istihdamını 
arttırması açısından toplumsal cinsiyete bağlı sosyal dışlanmanın azalmasına yardımcı olmaktadır. 

Tablo 12. İstihdam Biçimleri 2015 

 Yarı Zamanlı Geçici Sözleşme ile Kendi Hesabına Çalışan 

Yunanistan 9,3 7,8 30,4 
İtalya 18,2 10,6 21,9 
İspanya 15,5 20,3 10,0 
Portekiz 9,6 18,3 15,3 
Türkiye 9,6 7,9 21,9 
Almanya 26,8 10,1 9,8 
İsveç 23,0 13,5 9,0 
İngiltere 23,7 4,6 14,1 
AB27 19,5 11,1 13,5 
Kaynak: Eurostat 

Sosyal dışlanmayı engellemek ve sosyal içermeyi sağlamanın en önemli aracı kuşkusuz eğitimdir. Eğitim ve 
sosyal dışlanma arasında doğrusal bir ilişki vardır. Eğitim, bireyin toplumun geri kalanı ile entegrasyonunu 
arttırırken aynı zamda istihdam olasılığını güçlendirmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak emek 
piyasasında eğitimin önemi göz önüne alındığında, gerekli bilgi ve beceriye sahip olanlarla olmayanlar 
arasındaki sosyal bölünmeyi arttırmaktadır. Genel olarak AB'de eğitim seviyesi yüksek olmakla birlikte eğitimini 
tamamlamadan ayrılanların oranı hala yüksek düzeydedir. Yeterli bilgi ve beceri seviyesine sahip olmadan 
işgücü piyasasına girmeye çalışan bireylerin istihdama dâhil olmaları zorlaşmaktadır. Özellikle çocukluk çağında 
eğitimini tamamlamadan eğitim sürecinden dışlanma, sosyal dışlanmayı da kalıcı hale getirmektedir (Sapancalı, 
2003: 82).  

18-24 yaş arası gençler arasında orta eğitimini tamamlamadan eğitimini yarıda bırakıp ayrılanlar 
değerlendirildiğinde (Tablo 13) Güney Avrupa refah devletlerinin AB ve diğer refah devletlerine kıyasla daha 
yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak AB'de %11 civarında seyrederken İspanya'da %20, 
Portekiz'de %13,7 ve İtalya'da %14,7'dir. Bu ülkelerde erkekler kadınlara nazaran daha yüksek bir oranla 
eğitimini yarıda bırakıp istihdama katılma eğilimindedirler. Türkiye'de ise eğitimini tamamlamadan ayrılan 
gençlerin oranı %36,4 ile diğer bütün ülkelerin çok üstündedir. AB ortalamasından yaklaşık üç kat fazla olan bu 
oran Güney Avrupa devletlerinin ortalamasının yaklaşık iki katı kadardır. Genel olarak hem Güney Avrupa refah 
rejimlerinde hem de diğer refah rejimlerinde kadınlar arasında eğitimini tamamlamayanların oranı erkelere 
oranla daha düşükken Türkiye'de kadınlar (%37,6) erkeklerden (%35,0) daha fazla bir oranla eğitimlerini yarıda 
bırakmaktadırlar. Diğer yandan eğitimini tamamlamadan ayrılan her üç erkekten biri ve her dört kadından üçü 
istihdama da dâhil olmamaktadır. Bu durum sosyal içermeyi zorlaştırırken sosyal dışlanmışlığı nesiller arası 
devreden bir olgu haline getirmektedir.  

Tablo 13. Eğitimini Tamamlamadan Ayrılan Gençler 2015 (18-24 yaş) 

 Toplam Erkek Kadın 

 Toplam İstihdamda Değil Toplam İstihdamda Değil Toplam İstihdam Değil 

Yunanistan 7,9 3,0 4,9 9,4 5,4 4,4 6,4 1,5 4,9 
İtalya 14,7 4,7 10,0 17,5 6,7 10,8 11,8 2,7 9,1 
İspanya 20,0 7,8 12,1 24,0 10,2 13,9 15,8 5,4 10,4 
Portekiz 13,7 7,4 6,3 16,4 9,7 6,7 11,0 5,1 5,9 
Türkiye 36,4 17,2 19,2 35,0 25,0 10,1 37,6 9,6 28,0 
Almanya 10,1 4,5 5,6 10,4 5,4 5,0 9,8 3,6 6,1 
İsveç 7,0 3,9 3,1 7,6 4,6 3,0 6,4 3,2 3,3 
İngiltere 10,8 5,5 5,3 11,7 7,0 4,6 9,8 3,9 5,9 
AB28 11,0 4,6 6,4 12,4 5,9 6,5 9,5 3,2 6,3 
Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training 

Sosyal dışlanmanın bir diğer önemli unsuru sağlık hakkıdır. Sosyal dışlanma ve sağlık arasında gelire dayalı 
doğrusal bir ilişki vardır. Gelir seviyesi düşük bireylerin genel olarak sağlık durumlarının bozuk olduğu, buna 
karşın sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanmadığı bilinmektedir. Diğer yandan düşük gelir grubu, yüksek 
gelir grubuna mensup bireylerden daha az kamu sağlık hizmetlerinden ve harcamalarından yararlanmaktadır 
(Sapancalı, 2003: 85). Sağlığın en önemli göstergesi olarak bilinen doğuştan yaşam beklentisi verileri 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
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incelendiğinde (Tablo 14) Türkiye’nin hem kadınlarda (80,9) hem de erkeklerde (75,4) diğer Güney Avrupa refah 
devletlerinden daha az yaşam beklentisine sahip olduğu görülmektedir. Güney Avrupa ülkeleri ise diğer refah 
rejimleri ile benzer yaşam sürelerine sahiptir. Sağlık harcamaları açısından değerlendirildiğinde de Türkiye’de 
hem kişi başına yapılan sağlık harcamaları (1053 Dolar) hem de bu harcamalar içinde kamunun payı (815 Dolar) 
diğer Güney Avrupa devletlerinin çok altındadır. Yunanistan’da bu harcamalar sırasıyla 2513 ve 1747 Dolardır. 
Ancak genel olarak Güney Refah rejimlerinde kamu sağlık harcamaları diğer refah rejimlerinin altındadır. Dikkat 
çeken bir başka husus da 5 yaş altında yetersiz beslenen çocuk oranının Türkiye’de %12,3 gibi çok önemli bir 
oranda olmasıdır. Güney Avrupa devletlerinde görülmeyen bu durum Almanya’da %1,3 oranındadır.   

Tablo 14. Sağlık Göstergeleri 

 

Yetersiz 
Beslenen 

Çocuk Oranı 
(5 yaş altı 

2008-2013) 

Doğuştan 
Yaşam 

Beklentisi 
Kadın 
(2014) 

Doğuştan 
Yaşam 

Beklentisi 
Erkek (2014) 

Kişi Başına 
Toplam Sağlık 

Harcaması 
(2013 Dolar) 

Kişi Başına 
Toplam 

Kamu Sağlık 
Harcaması 

(2013 Dolar) 

Genel Kamu  
Harcamaları İçinde 

Kamu Sağlık 
Harcamalarının Payı 

(2013 %) 

Yunanistan -- 84,1 78,9 2513 1747  
İtalya -- 85,6 80,7 3126 2439 14,0 
İspanya -- 86,2 80,4 2846 2004 13,9 
Portekiz -- 84,4 78,0 2508 1622 12,9 
Türkiye 12,3 80,9 75,4 1053 815 10,7 
Almanya 1,3 83,6 78,7 4812 3696 19,4 
İsveç -- 84,2 80,4 4244 3458 15,0 
İngiltere -- 82,3 79,5 3311 2766 16,2 
AB28 -- 83,6 78,1    
Kaynak: World Development Report 2016 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’nin refah rejimi Güney Avrupa refah devleti ideal tip çerçevesinde yapılan sınıflandırmaya benzerlik 
gösterdiği değerlendirilmektedir. Fakat özellikle sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele konusunda Güney 
Avrupa devletleri kadar başarılı olmadığı görülmektedir. Yoksulluk ve sosyal dışlanma çerçevesinde Türkiye’nin 
refah rejiminin sorun alanları şu şekilde sıralanabilir; 

✓ Öncelikle ideal tip Güney Avrupa refah rejiminde ailenin refahı sağlamada üstlendiği önemli görev 
Türkiye için de geçerlidir. Fakat göç ve demografik değişime bağlı olarak geniş aile düzeninden çekirdek 
aileye geçişle birlikte aile ve akrabalık ilişkilerine dayalı yardımlaşma mekanizması zayıflamaktadır. 
Özellikle yaşlı nüfus oranının artması gelecekte yaşlı bakım hizmetleri için daha fazla fon ayrılması 
ihtiyacı doğuracaktır. 

✓ Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski açısından Güney Avrupa devletlerinin çok üzerinde bir orana sahip 
olması, toplumsal bütünleşmeyle birlikte olası AB üyeliği için de sorun oluşturabilecek boyutlardadır. 
Özellikle çocuklar arasındaki yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin ciddi boyutlarda olması, yoksulluk ve 
sosyal dışlanmanın gelecek nesillere taşınmasına neden olabilecektir. 

✓ Yoksulluk ve sosyal dışlamanın temel belirleyicisi olan emek piyasası da sorunlar barındırmaktadır. 
Kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmada eşitlik sorununa neden 
olmaktadır. Özellikle kadınların işgücüne katılım oralarının çok düşük olması ve yaygın bir biçimde 
enformel sektörde istihdam edilmeleri toplumsal cinsiyete dayalı sosyal dışlanmayı ve yoksulluk riskini 
arttırmaktadır. 

✓ Sosyal koruma harcamalarının ve kamu sosyal transfer harcamalarının Güney Avrupa devletlerinin 
ancak yarısı kadar bir oranla gerçekleştirilmesi yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı azaltmaya yetmediği 
gibi, yoksulluk ve sosyal dışlanmanın süreklilik kazanmasına neden olmaktadır 

✓ Kamu sosyal güvenlik harcamalarının yetersizliği ve prim ödeme esasına dayanması işsizler ve enformel 
sektör çalışanlarının sosyal güvenlik koruması kapsamı dışında kalmasına neden olmaktadır. Bu durum 
özellikle sağlık hizmetleri ve emeklilik yardımlarından mahrum kalan önemli oranda bir nüfusun 
yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.  
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✓ Gençlerin önemli bir kısmı eğitimini tamamlamadan formel eğitim sisteminden ayrılmaktadır. Özellikle 
kadınlarda daha yüksek oranlarla gerçekleşen bu durum, eğitim yoluyla sosyal içermenin 
gerçekleştirilmesini engellemekte ve sosyal dışlanmanın bir nesil sonrasına aktarılmasına neden 
olmaktadır 
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Özet: Gerek dünyada gerekse Türkiye’de turizm sektörü, emek yoğun bir sektör olduğu için istihdam yaratmada ve işsizlik 
sorununu çözmede önemli bir role sahiptir. Ancak turizm sektöründe işgücü ile ilgili önemli sorunların yaşandığı ve bu 
sorunların başında da işgücü temininde yaşanan zorlukların geldiği görülmektedir.  Bu çalışma ile otel işletmelerinin işgücü 
temininde yaşadıkları sorunları ortaya koymak ve bu sorunların nedenlerini analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 20 otel 
işletmesinin yöneticileriyle mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; mülakat yapılan otel işletmelerinin büyük 
çoğunluğunun aradıkları nitelikte işgücünü bulmakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri arasında; eğitimden 
kaynaklanan sorunlar, işletmenin coğrafi konumu ve bölgesel farklılıklar, mevsimlik göçler, rakip işletmeler, ücretler, üst 
yönetimin istekleri ve turizm sektörüne olan bakış açısının olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, İşgücü Temini, Otel İşletmeleri, Türkiye. 

Hotel Businesses’s Problems with Experience in Employment and Problemle’s 
Causes: A Reach in Kocaeli, Sakarya, İstanbul City’s 

Abstract: Both in the World and in Turkey tourism sector have a vital role in creating employment and in solving 
unemployment problem beceuse  tourism sector is labor- intensive. Yet, in tourism sector,  it is seen that important 
problem related to labour force are experienced and that these problem are lead by challanges that experience in 
employment. With this study, in hotel business, it was aimed to analyze problems that experience in empoyment and to 
analyze these problems’s causes. To this aim, 20 hotel business managers was made a interview. On Research result; İt have 
been found out that many of hotel business in which was made interview have difficulty on finding skilled labour who is 
looked for by them. Problems that stem from education, business’s geographical position and regional variations, seasonal 
migrations, rival companys, wages, top management’s requests and point of view that is pertain to tourism sector are 

determined that these are among causes. 

Key Words: Tourism Sector, Employment, Hotel Businesses, Turkey. 

1. Giriş 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörü, ekonomik büyüme için önemli bir potansiyel 
olarak görülmekte ve devletler turizm sektörü yatırımlarını desteklemektedirler. Ayrıca turizm sektörü tüm 
ekonomilerde önemli istihdam yaratan sektörlerden birisi olarak kabul edilmektedir.  

Önemi sürekli artan turizm sektöründe diğer sektörlere göre öne çıkan özellik, bu sektörün hizmet sektörü 
oluşu ve başarıya ulaşabilmenin yolunun insan gücüne bağlı olmasıdır. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör 
olduğu için istihdam yaratmada ve işsizlik sorununu çözmede çok önemli bir role sahiptir. İnsanın insana hizmet 
ettiği turizm sektöründe, gerekli eğitim, bilgi ve beceriye sahip,  işe uygun elemanın seçilmesi kalite ve başarı 
için kritik öneme sahiptir. Ancak işgücü devir oranının yüksek olduğu turizm sektöründe çalışma koşullarının 
zorluğu, uzun çalışma saatleri, sosyal hakların yetersizliği ve ücret düşüklüğü gibi nedenlerden dolayı nitelikli 
işgücü bu sektörü tercih etmemektedir (Işık ve diğ., 2015). Ayrıca turizm sektörünün düşük statülü iş imkânları 
sunması ve kariyer fırsatlarının sınırlı oluşu, bu alanda eğitim almış işgücünün bile bu sektörde çalışmak 
istememesine neden olmaktadır (Cooper ve Shepherd, 1997). 

Türkiye’de de turizm sektörü ekonomide önemli bir yere sahiptir. İşsizliğin önemli sorunlardan biri olduğu 
Türkiye’de turizm sektörü istihdam olanağı sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yapılan 
araştırmalar, Türkiye’de turizm sektöründe işgücü ile ilgili önemli sorunların yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu 
sorunların başında da işgücü temininde yaşanan zorluklar gelmektedir. Türkiye’de turizm sektörünün daha da 
gelişip istihdam olanaklarının artmasının sağlanması açısından sektördeki işgücü ile ilgili sorunlara yönelik 
çalışmalar büyük önem taşımaktadır. 

mailto:emelc@sakarya.edu.tr
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İşte bu sebeple bu çalışma turizm sektörünün ana kollarından biri olan otel işletmelerinin işgücü temininde 
yaşadıkları sorunları ortaya koymak ve bu sorunların nedenlerini analiz etmek için kaleme alınmıştır. Sorunların 
nedenlerinin tespit edilmesi, sorunların ortadan kaldırılması için uygulanması gereken politikaların ortaya 
konması açısından önem taşımaktadır. Çalışmada otel işletmelerinin işgücü alımlarında ön planda tuttukları 
hususlar, işgücü temininde yaşanan sorunlar ve bu sorunların nedenlerini araştırmak için mülakat yöntemi 
uygulanmıştır. Mülakatlar, Gebze, Sakarya ve İstanbul bölgelerindeki 20 otel işletmesinin yöneticileriyle 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle otel işletmelerinde işgücü temini ve sorunları ile ilgili literatür incelenecek, daha sonra 
otel işletmelerinin yöneticileriyle yapılan mülakat sonuçları aktarılacaktır.  

2. Turizm Sektöründe İşgücü Temini 

Bir işletmeye yön vermede ve başarı ya da başarısızlığında en kritik unsurun insan olması, insan kaynakları 
yönetiminde işgücü temin ve seçimini çok önemli kılmaktadır. İşgücünün işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak 
sayıda ve uygun nitelikte bulunmasının ve bunlar arasında en faydalı olanların seçilmesinin işletmeler için hayati 
bir rolü vardır (Sabuncuoğlu, 2011: 78). “Bir işletmenin, yeterli sayıda ve uygun nitelikteki iş başvurularını, 
gerekli zamanda ve örgütün ihtiyaçları doğrultusunda kendine çekebilme süreci” olarak tanımlanan işgücü 
temini, başarıya ulaşmanın insan gücüne bağlı olduğu turizm sektörü açısından daha büyük öneme sahiptir 
(Özçelik, 2000: 801). Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olması, işgücü ihtiyacını daha da arttırmakta ve 
uygun nitelikte işgücü temini büyük önem kazanmaktadır. 

Turizm işletmelerinde çalışma saatlerinin uzun olması, ücret düşüklüğü, mevsimlik çalışma gibi nedenlerle 
işgücü devir hızının yüksek olduğu bilinmekte ve bu durum önemli sorunlara yol açmaktadır. Tütüncü ve Demir 
(2002) işgücü devir oranının yüksek olmasının nedenlerini işletme dışı ve içi nedenler olarak ikiye ayırmaktadır. 
İşletme dışı nedenler; ülkedeki genel ekonomik durum, teknolojik gelişmeler, turizm endüstrisindeki 
istikrarsızlık ve turizmin mevsimlik özelliği olarak sıralanırken, işletme içi nedenler ise; kendiliğinden işten 
ayrılmalar, ücret ve yan gelirler ile ilgili sorunlar, terfi sorunları, stres, günlük çalışma saatlerinin uzunluğu, 
fiziksel çalışma koşullarının elverişsizliği ve iş garantisinin olmayışı olarak belirtilmektedir.  

Yukarıda sayılan bu nedenler turizm sektöründeki açık işlerin iş arayan kişiler tarafından cazip gözükmemesine 
neden olmaktadır. Ayrıca turizm sektöründeki ücretlerin düşük olması, bu sektörde düşük becerili işgücünün 
istihdam edilmesine yol açmaktadır (Kılıç, 2014: 430).  

Kapadokya bölgesinde Ortahisar, Ürgüp ve Göreme ilçelerinde faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin 
nitelikli işgücü açığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; konaklama işletmelerinin nitelikli işgücü temin 
etmede sıkıntı yaşandıkları görülmüştür. Bunun nedenleri olarak ücretlerin düşüklüğü, çalışma saatlerinin 
fazlalığı, izin günlerinin yetersizliği ve sektörde çalışma konusundaki isteksizlik bulunmuştur (Işık ve diğ., 2015). 

Cooper ve Shepherd (1997) tarafından yapılan bir araştırmada turizm sektörünün sunduğu iş olanaklarının 
düşük statülü olması ve kariyer imkânlarının kısıtlı bir sektör olarak görülmesi turizm eğitimi alışmış işgücünün 
bu sektörü tercih etmemesine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada sektörün nitelikli işgücü 
istihdam edememesinin nedenlerden biri, turizm eğitimi veren kurumların turizm sektörünün talep ettiği 
nitelikleri işgücüne verememesi olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’de yapılan araştırmalarda otel işletmeleri, işgücü temininde yaşadıkları sorunların en önemli 
nedenlerinden biri olarak turizm sektörünün talep ettiği beceri ve nitelikte yetişmiş eleman olmayışını 
göstermektedirler. Bu noktada Türkiye’de turizm eğitiminin, sektörün beklentilerine cevap vermede yetersiz 
olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır.  

Turizm sektöründe nitelikli eleman temin etmedeki güçlük; sadece turizm eğitimi veren kurumların, sektördeki 
hızla artan işgücü ihtiyacını karşılayacak sayıda kişiyi yetiştirememesinden değil, bu kurumların turizm 
sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünü yetiştirememesinden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca 
birçok okulda uygulama olanakları ve yabancı dil sınırlı olduğundan, mezunlar hem uygulama ham de yabancı 
dil açısından yeterli bulunmamaktadır (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 25). 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı (METARGEM) (2000: 139) 
tarafından turizm eğitimi veren okullarda görev yapan yöneticiler, meslek dersleri öğretmenleri, bu okul 
mezunu çalışanlar,  öğrenim gören öğrenciler ve turizm işletmelerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına bakıldığında; okul yöneticisi ve öğretmenlerin ders programlarını turizm sektörünün ihtiyaçlarına 
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cevap verme açısından yeterli bulurken. işletme yöneticilerinin programların yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca mezun çalışanlar okulda öğrendikleri meslekî bilgi ve becerileri yaptıkları iş 
için oldukça yeterli görürken, işletme yöneticileri kısmen yeterli görmektedirler.  

Yapılan çalışmalar turizm sektörünün kalifiye işgücü temin etmede sıkıntı yaşadığı ve insan kaynağının yetersiz 
olduğu yönündedir. Turizm sektöründe çalışanlarının büyük çoğunluğunun turizm eğitimi almamış kişiler 
olduğu, turizm mezunlarının sektörde çalışmayı tercih etmedikleri veya sektörü terk ettikleri görülmektedir. 
Sektöre girmeyen ya da girmek istemeyen turizm mezunları, çok çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar (Erbaş ve 
diğ., 2016: 7; Erbaş ve diğ., 2015; Erbaş ve diğ., 2013: 1152; Üngüren ve İhtiyar, 2009; Duman ve diğ., 2006). Bu 
duruma neden olan unsurlardan biri olarak da Türkiye’de turizm eğitim almış kişiler ile ilgili bir yasal düzenleme 
olmaması ve sektörde çalışmak için herhangi bir koşul bulunmaması gösterilmektedir. Ayrıca turizmle ilgili 
meslek tanımları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde turizmin bir meslek olmadığı ve kurallarının 
belirlenmediği tespit edilmiştir  (Erbaş, ve diğ., 2015;   Mısırlı, 2002: 53).  

Mersin’de turizm eğitimi alan öğrencilerin sektör değerlendirmelerini ve sektörde kariyer düşüncelerini ortaya 
çıkarmayı amaçlayan bir araştırmada; turizm eğitimi alan öğrenciler sektörde kariyer yapmak istemekte, fakat 
sektördeki çalışma şartlarını olumsuz olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca, öğrenciler turizmde kariyer 
yapmanın sosyal statüsünün düşük olduğu görüşüne katılmamakta veya bu konuda kararsız kalmaktadırlar 
(Duman ve diğ., 2006).   

Sektördeki olumsuz çalışma koşulları ile ilgili turizm öğrencilerinin görüşleri pek değişmemektedir. Bu durum en 
çok sektörün kısa dönemli politikalarından kaynaklanmaktadır. Sektördeki düşük ücretler, sosyal haklar 
yönünden gözlenen eksiklikler, çalışma saatlerinin uzunluğu, mevsimlik tesislerdeki barınma ortamının 
sağlıksızlığı, iş güvencesizliği gibi nedenler sektörde çalışmaya yönelik olumsuz algının nedenleri arasındadır. 
Ayrıca sektörün kalifiye elemanlara uzun dönemli çalışma imkânları sunmak yerine mevsimlik ve stajyer 
istihdamını tercih etmesi bu olumsuz algıyı arttırmaktadır (Kozak, 2005). Turizm işletmelerinin bir kısmının 
sezonluk olarak çalışması, bir kısmının ise sezonlara göre iş yoğunluğunun değişmesi, kalifiye işgücünü uzun 
süre işletmede tutamama ve bu yüzden her dönem yeni işgücü temin etme sorunuyla karşı karşıya 
bırakmaktadır (Özdemir ve Akpınar, 2002:103). 

2013 yılında Aymankuy ve Aymankuy tarafından lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektördeki 
istihdama bakışlarını ve sektördeki kariyer beklentilerini belirlemeyi amaçlayan çalışmada; turizm sektöründeki 
çalışma saatlerinin düzensiz, sektörde çalışmanın diğer sektörlere göre daha yorucu, sosyal güvence 
imkânlarının yetersiz, tüm yıl boyunca çalışılabilecek bir iş bulmanın kolay olmadığı bir sektör olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde çalışmayı düşündüklerini ancak, sektörün uzun yıllar 
çalışmak için uygun olmadığını belirttikleri tespit edilmiştir (Aymankuy ve Aymankuy, 2013:17). 

Turizm işletmelerinin işgücü temin etmede yaşadıkları sorunların nedenlerinden biri de yanlış işe alım 
politikalarıdır. Uygun nitelikteki iş başvurularının uygun koşullarda işletmeye çekememe, turizm işletmelerinin 
önemli bir sorunudur (Erdem ve Gezen, 2014: 20).  

3. Kocaeli, Sakarya, İstanbul İllerindeki Otel İşletmelerinde Yapılan Alan Araştırması 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Bu çalışma turizm sektörünün ana kollarından biri olan otel işletmelerinin işgücü temininde yaşadıkları sorunları 
ortaya koymayı ve bu sorunların nedenlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.  Bu amaçla otel işletmelerinin 
işgücü alımlarında ön planda tuttukları hususlar, işgücü temininde yaşanan sorunlar ve bu sorunların 
nedenlerini araştırmak için mülakat yöntemi uygulanmıştır. Mülakatlar, Gebze, Sakarya ve İstanbul 
bölgelerindeki 20 otel işletmesinin yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada öncelikle Marmara Bölgesindeki Gebze, Sakarya, İstanbul şehirlerinde bulunan otellerin taraması 
yapılmıştır. Tarama sonucunda bölgedeki bulunan otellerin yerleri tespit edilmiş daha sonra bu oteller hakkında 
bilgi toplanmıştır. Toplanan bilgiler ekseninde seçilen oteller tek tek gezilerek mülakat uygulanmıştır. 
Uygulanan mülakatlar otel müdürleri veya insan kaynakları müdürleri ile yüz yüze görüşme şeklinde 
gerçekleşmiştir.  

Mülakatlarla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Mülakat yapılan otel işletmelerinin 
isimleri, yıldız sayısı, bulundukları iller ve görüşülen kişilerin pozisyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Mülakat yapılan 20 otel arasında; 5 tane dört yıldızlı, 5 tane üç yıldızlı, 5 tane iki yıldızlı ve 5 tane yıldızsız otel 
bulunmaktadır.  

Tablo 1. Mülakat Yapılan Oteller, Bulunduğu İller ve Görüşülen Kişilerin Pozisyonları 

YILDIZ SAYISI BULUNDUĞU İL GÖRÜŞÜLEN KİŞİ 

4 Sakarya Otel Müdürü 
4 Sakarya Otel Müdürü 
4 Sakarya İnsan Kaynakları Müdürü 
4 Sakarya İnsan Kaynakları Müdürü  
4 İstanbul Otel Müdürü 
3 Gebze Otel Müdürü 
3 Gebze İnsan Kaynakları Müdürü 
3 Sakarya Otel Müdürü 
3 Sakarya Otel Müdürü 
3 Gebze Otel Müdürü 
2 Gebze Otel Müdürü 
2 Gebze Otel Müdürü 
2 Gebze Otel Müdürü 
2 İstanbul Otel Müdürü 
2 Gebze Otel Müdürü 
- Gebze Otel Müdürü 
- Gebze Otel Müdürü 
- Gebze Otel Müdürü 
- Gebze Otel Müdürü 
- Sakarya Otel Müdürü 
   

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde öncelikle otel işletmelerinin işgücü temininde kullandıkları kaynaklar incelenecek, daha sonra 
işgücü temininde yaşadıkları zorluklar ve nedenleri analiz edilecektir. Son olarak da otel işletmelerinin ihtiyaç 
duydukları işgücünü zamanında bulamamalarının etkileri ortaya konacaktır.  

3.2.1. Otel İşletmelerinin İşgücü Temininde Kullandıkları Kaynaklar 

Otel işletmelerinin işgücü temininde kullandıkları kaynaklar incelendiğinde;  mülakata katılan otel işletmelerinin 
işgücü temininde başvurdukları ilk yöntem kendi çalışanlarını geçici olarak eleman ihtiyacı olan departmanlara 
görevlendirmeleri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Mülakat yapılan otellerde elemana ihtiyacı duyulduğunda 
birçok otelin başvurduğu diğer bir yöntem otel çalışanlarının tanıdıklarından temindir. Bu yöntemle işe alınan 
elemanların otelin geleceği açısından daha sağlıklı olduğu belirtilmiştir. İşletmeye yapılan bir diğer işgücü temin 
yöntemi de işletmeye doğrudan yapılan başvurulardır. 

Ayrıca mülakatlar sonucunda otel işletmelerinin büyük bir bölümünün eleman temininde duyuru ve iş ilanlarını 
kullandıkları tespit edilmiştir. Otellerin duyuru ve ilanlarını kendi sitelerinden veya bulundukları yerlerdeki 
radyolardan yaptıkları belirtilmiştir. Yine hemen hemen her işletmenin başı sıkıştığında imdadına koşan işgücü 
temin yönteminin internet olduğu görülmüştür. Bu yöntemin eleman bulmak için vazgeçilmez bir araç olduğu 
otel yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Görüşme yapılan otellerin büyük bir kısmının işgücü temininde 
İŞKUR’la işbirliği içerisinde olduğu ve İŞKUR’un önemli bir kaynak olarak görüldüğü saptanmıştır. İŞKUR’un 
aranan nitelikteki elemanı bulmada etkili bir araç olduğu ve maliyetleri düşürdüğü işletmeler tarafından açıkça 
beyan edilmiştir.  

3.2.2. Otel İşletmelerinin İşgücü Temininde Yaşadıkları Zorluklar ve Nedenleri 

Mülakatlarda otel işletmelerinin yöneticilerine aradıkları işgücünü temin etmede zorlanıp zorlanmadıkları ve 
bunun nedenleri sorulmuştur. Mülakat yapılan otel işletmelerinin yarıdan fazlası aradıkları nitelikteki çalışanı 
kolay bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Otel işletmelerinin önemli bir kısmı zorlandıkları birçok pozisyon için 
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yeterli sayıda başvuru aldıklarını ancak farklı nedenlerle aradıkları nitelikte işgücünü bulamadıklarını 
belirtmişlerdir.  

İşgücü temininde yaşanan sorunların nedenleri sorusunda; eğitimden kaynaklanan sorunlar, işletmenin coğrafi 
konumu ve bölgesel farklılıklar, mevsimlik göçler, rakip işletmeler, ücret, üst yönetimin istekleri ve turizm 
sektörüne olan bakış açısı cevapları ön plana çıkmıştır.  

i. Eğitimden Kaynaklanan Sorunlar 

Mülakat yapılan otel işletmelerine çok sayıda başvuru yapan adayın olmasına rağmen tecrübe, beceri ve vasıf 
açısından donanımlı olmadıkları ve otellerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanları bulamadıkları ileri 
sürülmüştür. Yapılan görüşmelerde otel yöneticilerinin büyük çoğunluğunun belirli pozisyonlar için eleman 
bulmakta zorlanmalarının sebebini eğitim eksikliğine bağladıkları görülmüştür. Meslek liselerinde okuyanların işi 
daha iyi öğrenebilmeleri açısından stajın çok önemli olduğu belirtilmiştir.  

Ayrıca turizm ve otelcilik için üniversiteye öğrenci seçerken sadece alınan puanlara bakılmaması, aynı zamanda 
belirli beceri testlerine tabi tutulması gerektiği, her kazananın otelcilik işinde başarılı olamayacağı belirtilmiştir. 

Bir otel yöneticisinin bu konuyla ilgili düşünceleri şu şekildedir: 

‘Otele gelen başvurular genellikle üniversite mezunu adaylar olmasına rağmen pek işimize yaramıyorlar. Bu 
kişiler tecrübesiz bir şekilde ve sadece okuldaki almış oldukları bilgiyle geliyorlar. Oysaki herkes turizm 
sektörünü beceremez. Turizmden hiç anlamayan, ilgisi olmayan kişiler bunlar. Bu sektörü sadece puanı turizm 
işletmeciliği bölümüne yettiği için tercih ediyor ve bu adaylardan pek bir verim alınmıyor.’ 

Otel işletmelerinin önemli bir bölümü, işe alımda meslek lisesi mezunlarını tercih ettiklerini ancak meslek 
liselerinin yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştiremediklerini belirtmişlerdir. Bir otel müdürü durumu şu şekilde 
açıklamıştır: 

‘Bizim otelimiz uzun süredir ön büro elemanı bulamadı çünkü ortada yetişmiş eleman yok. Hiçbir şekilde 
istediğimiz standartlarda eleman temin edemiyoruz. İngilizce bilen meslek lisesi mezununu bırak üniversite 
mezunu bile bulamıyoruz.’ 

Mülakat yapılan otel işletmelerinin bir kısmı, turizm sektöründe genel olarak üniversite mezunu elemanın az 
olduğunu, çekirdekten yetişme ve küçüklükten beri turizm sektöründe yetişmiş elemanların ise fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu yüzden aradıkları elemanı bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bir otel 
müdürü şu şekilde görüş bildirmiştir: 

‘Elemana ihtiyaç duyduğumuzda bulunmuş olduğumuz bölgede nitelikli ve eğitimli eleman bulmak imkansız. 
Genellikle çekirdekten yetişme, bu işin okulunu okumamış elemanlar çoğunlukta. Mecburen bu elemanları 
tercih ediyoruz.’ 

Otel işletmeleri arasında maliyetleri düşürmek açısından deneyimsiz ve niteliksiz işgücünü tercih edenlerin 
olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin nitelikli elemanların niteliksiz elemanlara göre daha fazla ücret talep 
etmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir. 

ii. İşletmenin Coğrafi Konumu ve Bölgesel Farklılıklar 

Yapılan görüşmelerde otel işletmelerinin coğrafi konumunun aranılan nitelikteki işgücünü bulmada etkili olduğu 
tespit edilmiştir. Yapılan mülakatlar sonucunda otellerin büyük çoğunluğu, bulundukları bölgenin eleman 
bulmada önemli bir rol oynadığını ve bölgelerinde yetişmiş ve nitelikli elemanın az sayıda olduğunu 
belirtmişlerdir. Özellikle bu sorun Gebze ve Sakarya bölgesindeki otellerde yaşanmaktadır. Bu bölgedeki 
otellerin yarıdan fazlası, yetişmiş elemanların büyük bir kısmının güneydeki otelleri tercih ettiği, bulundukları 
bölgedeki elemanların bu konuda zayıf kaldıklarını dile getirmişlerdir. Gebze ve Sakarya illeri turistik bir şehir 
olmadıklarından dolayı yetişmiş eleman barındırmayan yerlerdir. Bu yüzden özellikle yaz mevsimlerinde bu 
illerdeki otellerin işgücü bulmakta bir hayli zorlandıkları görülmektedir. Bir otel yöneticisi bu konuyla ilgili 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

‘Geçenlerde otele başvuru yapmış olan bir elemanı mülakata çağırdık. Ancak vereceğimiz ücreti beğenmedi. 
Kendisinin Antalya’dayken bahşişlerinin bile toplamda 5 bin olduğunu belirtti. Burada bu bahşişleri 
toplayamayacağını söyleyip çalışmak istemedi.’  
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Yapılan görüşmelerde özellikle genç yetişmiş elemanların genellikle batıda verilen ücreti beğenmedikleri ve bu 
yüzden güneye çalışmaya gittikleri tespit edilmiştir. Bu yüzdende batıdaki otellerin eleman bulmakta 
zorlandıkları ortaya çıkmıştır. 

Ancak mülakat yapılan birkaç otelin eleman bulmakta çok fazla zorluk çekmediği ve zorluk çekseler bile kendi 
içlerinde açığı kapattıkları belirtilmiştir. Bu otellerin eleman alımı yaparken çok fazla deneyim ve niteliğe 
bakmadıkları, işe uygun ise çalıştırmaya başladıkları ifade edilmiştir. 

iii. Mevsimlik Göçler 

Araştırmaya katılan otellerin önemli bir bölümü mevsimlik göçler nedeniyle eleman bulmakta zorlandıklarını 
belirtmişlerdir. Otellerin birçoğunun özellikle yaz aylarında eleman temininde güçlük çektikleri görülmüştür.  Bu 
konu üzerine bir otel yöneticisi şunları söylemiştir: 

‘Özellikle yaz aylarında elimizde bulunan çalışanlarımız güneydeki turistik yerlere göç ediyor ve giden 
elemanlarımızın yerine ihtiyacımız olan çalışanı temin edemiyoruz. Çünkü bölgede çalışacak eleman kalmıyor.’ 

Kış aylarında ise otellerin eleman temin etmekte zorlanmadıkları ve istedikleri nitelikteki çalışanı bulabildikleri 
görülmüştür. Ancak yapılan görüşmelerde kışın güneyden tekrar batıya göç etmiş olan elemanların 
döndüklerinde batıdaki otellerin verdikleri ücretleri beğenmedikleri ve motivasyonlarının düştükleri 
belirlenmiştir. Şöyle ki bir otel yöneticisi: ‘gençler güneyden batıya döndüklerinde oranın şartlarıyla bizim 
bölgemizdeki şartları bir tutuyorlar ve çalışmak istemiyorlar. Güneyde daha fazla imkâna sahipler ve yüksek 
ücret alıyorlar. Sonra buraya gelip daha az ücrete daha fazla çalışmak istemiyorlar.’  

Yapılan görüşmeler sonucunda turizm sektöründe mevsimlik göçlerin yaşanmasının en önemli nedeni olarak 
güneydeki otellerin ücretlerin yüksekliği olması gösterilmiştir. Ayrıca bazı otel yöneticileri gençlerin güneye olan 
hayranlıkları nedeniyle göç ettiklerini belirtilmişlerdir. Batıdaki otellerin yeni mezun olan öğrencilerin 
beklentilerini karşılayamadıkları ve doyum sağlamaları açısından güneye göç ettikleri görülmüştür. Bu durum 
batıdaki otel işletmelerinin eleman temin etmede zorlanmalarının nedenlerinden biri olarak ortaya konmuştur. 

 

iv. Rakip İşletmeler 

Yapılan araştırmalar sonucunda; otel işletmelerinin işgücü temininde zorlanmalarının bir diğer nedeninin 
etraftaki rakip işletmelerin fazla olmasından kaynaklandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan oteller arasında 
özellikle Sakarya ve Gebze bölgelerinde, turizm açısından çok gelişmemiş olmamalarına rağmen genellikle şirket 
konseptli otellerin fazlalığı göze çarpmaktadır. Yapılan görüşmelerde aynı düzeydeki otellerin fazla olmasının 
eleman bulmada zorluk yaşanmasına neden olduğu belirtilmiştir. Bir otel temsilcisi durumu şu şekilde 
açıklamıştır: 

‘Otelimiz organize sanayi bölgesine gelen misafirlerimize yönelik, oda kahvaltı ve şirket konseptlidir. Etrafımızda 
bu tip rakip otel işletmeleri çok fazla. Bu yüzden ihtiyaç duyduğumuz elemanları bulmakta bir hayli zorluk 
çekiyoruz.’ 

Ayrıca yapılan görüşmelerda büyük otellerin küçük otellere nazaran çalışma şartlarının, ücretlerinin ve 
konumunun daha iyi olmasından dolayı çalışanlar tarafından tercih edildikleri tespit edilmiştir. Bu durum küçük 
otel işletmelerinin işgücü temin etmede zorlanmasına neden olmaktadır. Bu konuyla ilgili bir otel yöneticisi 
şunları söylemiştir: 

‘Geçen gün işe aldığımız bir elemanın 2 gün sonra işten çıkıp rakip otellerden birinde işi girmiş olduğuna kendim 
şahit oldum. Bunun sebebi de bizim otelimizin sağlamış olduğu imkânları beğenmemesi ve diğer otelin daha 
cazip gelmesi.’ 

v. Ücret 

Yapılan görüşmelerde işletmelerin işgücü temin etmekte zorlanmalarının nedenleri arasında ücretin büyük bir 
öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. Görüşme yapılmış otellerin büyük çoğunluğu bu konu hakkında aynı 
düşünceyi dile getirmiştir. Yapılan mülakatlarda otel işletmelerinin çoğunun tek tip ücret verdikleri ve verilen 
ücretin asgari ücret olduğu belirtilmiştir. Bir otel yöneticisi bu konuyla ilgili şunları söylemiştir: 
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‘Genellikle turizm sektöründe az ücret verip, çok çalıştırma mantığı yatmaktadır. Bütün çalışanlara tek tip ücret 
verilip ne kadar vasıflı ya da tecrübeli olmasına bakılmaz. Hepsine asgari ücret uygulandığından dolayı çalışacak 
olan kişilerin çoğunun ücreti beğenmedikleri bu yüzdende çalışmak istemediklerini söyleyebilirim.’  

Mülakat yapılan otellerin bazılarının resepsiyonist gibi gece vardiyasına kalan personele de fazla çalışma yapmış 
olmalarına rağmen diğer çalışanlarla aynı ücreti verdikleri ve bu durumun rahatsızlık yarattığı görülmüştür. 

Ancak bazı otellerin tek tip ücret uygulamadıkları ve personellerin kıdemlerine ve çalışma şartlarına göre ücret 
seviyelerinin değiştiği tespit edilmiştir. 

vi. Üst Yönetimin İstekleri 

Mülakat yapılan otellerin işgücü temininde yaşadıkları zorlukların nedenlerinden bir diğeri, üst yönetimin 
istekleridir. Otel işletmelerinin yönetim kurulunun genellikle 35 yaşını geçmemiş, genç, yetenekli, vasıflı, 
İngilizce bilen ve özellikle erkek işgücü çalıştırmak istemeleri otellerin işgücü bulmada bir hayli sıkıntı 
yaşamalarına neden olmaktadır. Bir otel müdürü mülakat esnasında bu konuyla ilgili şu yorumu yapmıştır: 

‘Özellikle üst yönetimin istedikleri kriterler bizi fazlasıyla zorluyor. Çünkü genç olsun, iyi okuldan mezun olsun, 
İngilizcesi olsun, tecrübesi olsun ve özellikle erkek personel olsun istiyorlar. Fakat istedikleri dönem aralığında 
bu kriterlere uygun başvuru olmadığından eleman temin edemiyoruz. Buda bizi üst yönetime karşı zor durumda 
bırakıyor.’ 

vii. Turizm Sektörüne Olan Bakış Açısı 

Mülakata katılmış olan oteller, işgücü temininde yaşadıkları zorlukların bir diğer nedeni olarak insanların turizm 
sektörüne olan bakış açısını göstermişlerdir. Turizm sektörünün çalışma saatlerinin belli olmaması, müşteriye 
sürekli hizmet edilmesi, otele gelen müşterilerin her türden insan olabilmesi, sürekli konuşma ve gülümseme 
mecburiyeti, yoğun iş temposu nedeniyle tercih edilmeyen meslek grubuna girdiğini, bundan dolayı işgücü 
temininde zorluklar yaşandığı görülmüştür. Mülakat yapılan bir otel yöneticisinin konuyla ilgili düşüncesi şu 
şekilde olmuştur: 

‘Çalışmış olduğumuz sektör hizmet sektörü olduğundan çalışanların insan odaklı olması gerekiyor. Çalışanlar, 
sürekli gülme ve diyalog kurma mecburiyetleri olduğundan dolayı bu mesleğe uzak bakabiliyor. Ayrıca yoğun iş 
temposu dolayısıyla turizm okullarından mezun olanlar bile bu sektörde çalışmak istemiyorlar.’ 

3.2.3. Otel İşletmelerinin İhtiyaç Duydukları İşgücünü Zamanında Bulamamalarının Etkileri 

Mülakat yapılan otellere ‘ihtiyaç duyduğunuz işgücünü zamanında bulamamanızın işletmenize ve işinize ne 

derece etkisi olmaktadır?’ sorusu sorulmuş; otel işletmelerinin büyük çoğunluğunun verdikleri cevaplar, fazla 
çalışma ve performans düşüklüğü ile işten ayrılma şeklinde olmuştur.    

i. Fazla Çalışma ve Performans Düşüklüğü 

Yapılan görüşmeler sonucunda, otel işletmelerinin büyük bir kısmı açık pozisyonlarını dolduracak adayın 
zamanında bulunamaması durumunda, ellerinde bulunan personelleri açık pozisyonlara yönlendirdikleri tespit 
edilmiştir. Eksiği bulunan departmanlara yapılan bu yönlendirmeler, diğer bölümlerdeki işi bilen personellerin 
aktarılması şeklindedir. Bu aktarılan personellerden günlük yapılan işin iki katını yapmaları istenmekte fakat 
ücrette bir değişim olmamaktadır. Personel daha fazla çalışmakta ve yorulmaktadır. Normal çalışma süresinin 
üzerinde çalışan personel, yaptığı işleri yetiştirememekte ve ilerleyen zamanlara doğru motivasyon düşüklüğü 
yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda da üst yönetimden ihtar aldıkları mülakatlarda belirtilmiştir. Bir otel 
yöneticisi bu konuyu şu şekilde yorumlamıştır: 

‘Eksik pozisyonları dolduracak adayların zamanında bulunamamasının otelimize çok büyük bir etkisi olur. 
Personel eksiği özellikle otelimizin yoğun olduğu bir döneme denk gelmiş ise bu departmanda çalışan diğer 
personellerin üzerine çok fazla yük biner. Üç kişinin yapacağı işi bir kişi yapar ve büyük aksaklıklar çıkar. Bu 
şekilde olduğunda çalışanlar hem daha fazla yorulur, hem de daha fazla mesai yapmış olur. Fazla mesai yapsalar 
bile yapmış oldukları iş, gerektiği gibi tam anlamıyla bitmez.’ 
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Ayrıca mülakat yapılan bazı otellerde, ihtiyaç duyulan işgücünün zamanında bulanamaması durumunda, diğer 
çalışanların becerilerini ve bilgilerini yetersiz gördüklerinden dolayı otel müdürlerinin devreye girdiği ve daha 
fazla çalıştığı belirtilmiştir.  

Sonuç olarak ihtiyaç duyulan işgücünün zamanında bulunamamasının sonucu olarak, otellerde bulunan mevcut 
çalışanların iş yükünün arttığı ve iş yükü artan çalışanların performanslarının düştüğü araştırmalar sonucu tespit 
edilmiştir. 

ii. İşten Ayrılma 

İhtiyaç duyulan personelin zamanında temin edilememesi, mevcut çalışanların iş yükünün artmasına ve iş yükü 
artan çalışanların da performansının düşmesine yol açtığı görülmüştür. Performansı düşen çalışanların bir süre 
sonra fazla çalışmaktan dolayı bunaldığı, işleri zamanında yetiştiremediği ve zamanında yetiştirememesinden 
dolayı üst yönetimden baskı gördüğü tespit edilmiştir. Baskı yapılan çalışanların bu durum karşında zayıf 
düştükleri ve işi bıraktıkları görüşmeler esnasında belirtilmiştir. Bir otel yöneticisi konu ile ilgili şu yorumu 
yapmıştır: 

‘Otelimizde açık pozisyonları dolduracak adayların zamanında bulunmaması nedeniyle elimizdeki personelleri, 
eksik olan departmanda kullanmak durumunda kalıyoruz. Böyle bir durum da personellerin daha fazla 
çalışmasına neden oluyor. Bu sebeple fazla çalışan personellerde motivasyon bozukluğu, yorulma, stres 
yaşandığı, fazla mesaiden dolayı ücret artışı olmasına rağmen yoğunluğa dayanamayıp işi bıraktıkları görülüyor.’ 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihtiyaç duyulan personelin zamanında bulunamamasının işten daha çok 
çalışanlara etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de turizm sektörü, emek yoğun bir sektör olduğu için istihdam yaratmada ve 
işsizlik sorununu çözmede kritik bir role sahiptir Ancak yapılan araştırmalar, Türkiye’de turizm sektöründe 
işgücü ile ilgili önemli sorunların yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu sorunların başında da işgücü temininde 
yaşanan zorluklar gelmektedir.  

İşte bu noktadan hareketle turizm sektörünün ana kollarından biri olan otel işletmelerinde işgücü temininde 
yaşanan sorunları ve bu sorunların nedenlerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmanın sonucunda;   mülakata 
katılan otel işletmeleri işgücü temininde; kendi çalışanlarını geçici olarak eleman ihtiyacı olan departmanlara 
yönlendirme, otel çalışanlarının tanıdıklarını değerlendirme, işletmeye doğrudan yapılan başvurular, duyurular 
ve ilanlar, internet ve İŞKUR aracılığı yöntemlerini kullandıkları görülmüştür.  

Mülakat yapılan otel işletmelerinin büyük çoğunluğunun aradıkları işgücünü temin etmede sıkıntı yaşadıkları 
tespit edilmiştir.  Otel işletmelerinin önemli bir kısmı aslında zorlandıkları birçok pozisyon için yeterli sayıda 
başvuru aldıklarını ancak farklı nedenlerle aradıkları nitelikteki işgücünü bulamadıklarını belirtmişlerdir. İşgücü 
temininde yaşanan sorunların nedenlerinin; eğitimden kaynaklanan sorunlar, işletmenin coğrafi konumu ve 
bölgesel farklılıklar, mevsimlik göçler, rakip işletmeler, ücret, üst yönetimin istekleri ve turizm sektörüne olan 
bakış açısı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca mülakat yapılan otellerin ihtiyaç duydukları işgücünü zamanında 
bulunamaması sonucu olarak mevcut çalışanların iş yükünün arttığı, iş yükü artan çalışanların performanslarının 
düştüğü ve işten ayrılmaların gerçekleştiği görülmüştür.  

Sonuç olarak otel işletmelerinin aradıkları işgücü temin etmede sıkıntılar yaşadıkları aşikârdır. Bu sıkıntıların 
giderilmesinde öncelikli olarak eğitim sisteminin turizm sektöründeki işgücü talebini karşılayacak hale 
getirilmesi gerekir. Turizm okullarının öğrencilerinin sektörle bağlantı kurabilmeleri ve okuldan sonra daha 
kolay iş bulabilmeleri için staj imkânlarının ve sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve denetimlerinin arttırılması 
gerekir. Otel işletmelerinin ücretlerinin düşük, çalışma sürelerinin ve iş yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla 
tercih edilmedikleri ve bu sektörle ilgili olumsuz bir algının olduğu görülmektedir. Bu sebeple işverenlerin, 
çalışanlara karşı daha duyarlı olması ve çalışma koşullarında gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. 
Sektör çalışanları, çalışma şartlarının daha iyi olması dolayısıyla güneydeki otelleri daha fazla tercih 
etmektedirler. Bu noktada işgücü temin etmede zorlanan otel işletmelerinin bulunduğu yörelerde, işgücü 
ihtiyaçları tespit edilmeli ve gerekli eğitim programları düzenlenmelidir. Hem eğitim programlarının 
düzenlenmesi hem de işgücü temininde İŞKUR’la daha fazla işbirliğine gidilmesi sektör için büyük önem 
taşımaktadır.  
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Özet: Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Bu bağlamda ekonomik büyümeyi destekleyen en önemli faktörlerden biri 
Ar-ge olacaktır. Devletin uyguladığı politikalar çerçevesindeki Ar-ge ve inovasyon destekleri ülke ekonomisine olumlu 
katkılar sağlayarak bu trendi üst seviyelere taşıdığı görülmektedir. 2000-2015 dönemleri arasındaki yıllık veriler kullanılarak 
aralarında pozitif  bir ilişki olan GSYH içindeki Ar-ge harcamaları, finans kaynaklarına göre Ar-ge harcamaları , sektörler 
bazında Ar-ge harcamaları, tam zamanlı eşdeğer(TZE) Ar-ge insan kaynağı, patent ve tescil sayıları, nanoteknoloji ve 
biyoteknoloji alanlarına yapılan Ar-ge harcamalarının yıl bazındaki seyri tespit edilerek 2023 hedefine ulaşabilmek için 
gerçekleşen veriler kapsamında Türkiyenin ulaştığı seviyeye ilişkin değerleri incelemeyi amaçlamıştır. 

Yapılan bilimsel çalışmalar hedeflenen nokta ile mevcut durumun istatistiki verilerini bütünü ile ortaya koymuş olup, ortaya 
çıkarttığı tabloda ülke olarak orta gelir tuzağına yakalanma riskini gözler önüne sermiştir. Görülen bu tabloda orta gelir 
tuzağına yakalanmadan kurtulmanın yöntemlerinden biri araştırma ve geliştirme faaliyetleri olmuştur . 

Bu nedenle, Türkiye 2023 hedefi için her ne kadar hızlı bir ilerleme göstermiş olsa da yeterli olup olmadığı düşündürücüdür. 
Ülkeler arası kıyaslamalar yapıldığında istatistiki veriler gösteriyor ki araştırma ve geliştirme çalışmaları ve destekleri 
Türkiye’nin ihtiyacı olan sektörler üzerinde arttırılmalı ve bilgi eksikliklerinin giderilerek ekonomik büyümenin hızlandırılması 
sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve geliştirme çalışmaları, ekonomik büyüme, hedef 

 

Abstract: Turkey is among the developing countries. In this context, one of the most important factors supporting economic 
growth will be Research & Development. R & D and innovation support within the framework of the policies implemented 
by the state seem to carry this trend to the upper levels by providing positive contributions to the economy of the country. 
By using the annual data within periods of 2010 – 2015 and with a positive relationship, the R&D expenditures in GDP, R&D 
expenditures according financial sources, R & D expenditures on sectors basis, full time equivalent (TZE) R & D human 
resource, patents and registration numbers, nanotechnology and biotechnology in order to reach the target of 2023 by 
determining the year-based course of R & D spending are being aimed to examine the values of the level reached by Turkey 
within the scope of the data. 

The scientific studies that have been carried out have revealed the target point and the statistical data of the current state 
as a whole, and the tabloid that they uncovered shows the risk of being caught up in middle income culture as a country. 
One of the ways to get rid of this middleware is to research and develop activities. 

For this reason, although Turkey has made rapid progress for the 2023 target, it is thought to be sufficient. When cross-
country comparisons are made, the statistics show that research and development work and support should be increased 
over the sectors that Turkey needs and accelerating economic growth by eliminating the lack of knowledge. 

Keywords: Research and development studies, economic growth, target 

1. Giriş 

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilmek, rekabet gücümüzü arttırabilmek ve hızla değişen teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayabilmek için bazı düzenlemeler ve girişimler yapılmakta ve buda beraberinde araştırma 
ve geliştirme(Ar-Ge) faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler 2001 yılında yürürlüğe girmiş olup köklü bir 
değişim süreci  başlayarak hızla ilerlemeye devam etmiştir fakat bilim, teknoloji ve Ar-Ge deki mevcut durum 
yeterli gözükmemekle birlikte Türkiye’nin hala OECD ülkeleri arasında geri sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada 1.bölümde Ar-GE nedir, kaynakları nelerdir, 2.bölümde Türkiye’nin araştırma, geliştirme 
seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan belli başlı alanlara değinilerek değerlendirmeler yapılmıştır, 3.bölümde 
Türkiye’nin ulaşmak istediği hedef 2023 seviyesi için yapılan çalışmaların durumu açıklanmıştır.   

İngiliz düşünür Francis Bacon’un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin 
insanlığın refah ve gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğunu en yalın şekilde ortaya koymaktadır. Bu deyiş 
özellikle bilgi çağı olan günümüzde geçerlidir. Günümüz bilgi çağında uluslararası alanda rekabet edebilmenin 

mailto:erbay@nku.edu.tr
mailto:d.okmekler@gmail.com
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en önemli koşulu, bilgiye yatırım yapmaktır. Bilgiye yatırım denilince ilk akla gelen kavram Ar-Ge’dir. (Gerçek, 
2011) 

Ar-Ge; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni 
malzeme , ürün ve araçları üretmek , yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler 
oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek olarak tanımlayabiliriz. 

"2023'de Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3'üne seviyesine erişebilmek için 
parasal destekten bedelsiz arazi tahsisine, vergi indirimine ve düşük faizli kredi kullanımına dek çeşitli teşvik 
devlet destekleri sağladığı görülmektedir.Bu çerçevede 5746 sayılı  Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  gereği, 2023 yılına kadar geçerli olacak teşvikler; Ar-Ge Vergi 
İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı,İşveren Sigorta Primi Desteği,Damga Vergisi İstisnası, Teknogirişim Sermayesi 
Desteği'dir. 

Bu teşvikler şu alanları kapsamaktadır.-Teknoloji merkezlerini, Bakanlar Kurulu kararı ile 2016/9093 sayılı karar 
ile 50 den 15’e inen tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını,Ar-Ge projelerini, Rekabet öncesi işbirliği 
projelerini, Teknogirişim sermayesi desteğini. 

Bu bağlamda devletin uyguladığı teşvik programları şu kurumlar tarafından desteklenmektedir; KOSGEB, 
TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Destekleri ve 
Ekonomi Bakanlığı Destekleri, Hazine Müsteşarlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Ayrıca ;"Vizyon 2023" 
çerçevesinde toplam yatırım tutarı "en az 700 milyar TL’’ olan yüzlerce proje var. Bu yatırımların tamamı kamu 
kaynaklarından karşılanmayacak. Yap işlet devret (YİD) modeli yanı sıra Kamu Özel Sektör İşbirliği(KÖİ) model de 
devreye girdi.(Turkey’sStrategıcVısıon2023- İbrahim EKİNCİ) 

2. Türkiye’nin Araştırma,Geliştirme Seviyelerinin Ölçülmesi 

 
Şekil 1.   Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payı, 2003-2015 

Kaynak :TUİK - Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve 
ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan 
hesaplamalara göre; Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,1 
artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 2014 yılında yüzde 1,01 olan  Ar-Ge harcamasının 
gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2015 yılında yüzde 1,06’ya yükseldi. (Bakınız: Şekil:1) 

Türkiye’nin bu alandaki performansını kıyaslama amacıyla Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının OECD 
ülkeleri ile karşılaştırılması anlamlı olacaktır. 

Tablo 1. OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Ar-ge Harcamaları  

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OECD 
Ortalaması 

2,21 2,18 2,22 2,26 2,29 2,36 2,41 2,38 2,42 2,47 2,51 

TURKİYE 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 0,92 0,95 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi brüt Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı OECD ülkelerinde 2003-2013 dönemleri 
arasında hemen hemen yatay bir seyir izlemiş ve yüzde 2,21 ile yüzde 2,51 arasında seyretmiştir. Türkiye’de ise 
bu oran 2003-2013 döneminde yüzde 0,48 ile yüzde 0,95 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye OECD ortalamasının 
oldukça gerisinde kalmıştır fakat buna rağmen önemli bir ilerleme kaydettiğide göz ardı edilemez. Gelişmiş ülke 
ekonomilerinde artık bir zemine oturmuş olan Ar-Ge faaliyetleri Türkiye için halen önemi tam olarak 
anlaşılamayan ve gelişmiş ülke ekonomilerine nazaran niceliksel ve niteliksel olarak geride kalan bir 
kavramdır.(http://www.vmhk.org.tr/ar-ge-faaliyetlerine-yonelik-vergisel-tesvikler/) 

Aşağıdaki grafikte ; 2015 yılı gerçekleşme, 2016 yılı tahmin olmak üzere Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak 
hesaplanmıştır.  

 

Şekil 2.  Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar ile dolaylı Ar-Ge destekleri, 2008-2016 

Kaynak :TUİK -2016 

(*)Dolaylı Ar-Ge desteği; Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

(**) Tahmin 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2015 yılında 1 Milyar 722 Milyon TL oldu. 
Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılı için ise 1 Milyar 914 Milyon TL olarak tahmin edildi. 

 

 

Şekil 3.  Sosyo-ekonomik hedefler, 2016(%) 

Kaynak : TÜİK-2016 

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere 
sınıflandırıldığında, 2016 yılı için en çok ödenek yüzde 31,9 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından 
finanse edilen) için oldu. Sırasıyla yüzde 29,1 ile Savunma yüzde 13,8 ile Endüstri Üretim ve Teknoloji ve yüzde 
4,3 ile Eğitim ve yüzde 4,3 ile Tarım takip etti (www.tuik.gov.tr).Teknoloji kullanım seviyesinin yüksekltilmesi, 
üniversitelerin bulundukları illerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkılarının arttırılması gibi girişimcilik 
kültürünün sağlanması büyük önem arz etmektedir. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Sektörlere ve harcama gruplarına göre Ar-Ge harcamalarına bakalım; 

Şekil 4. Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapıldı 

Kaynak :TUİK- 2015 

Şekil 5. Yıllar itibari ile TZE Ar-Ge  Personeli ve Araştırmacı Sayısı 

Kaynak :  Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Ar-Ge Reform Paketi 

TÜİK 2012 – 2013-2014 ve2015 Ar-Ge faaliyet sonuç verilerine göre; 

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE)cinsinden toplam Ar-Ge Personeli ve araştırmacı sayıları;  

Yıllar Toplam Ar-Ge Personeli Araştırmacı Sayısı 

2012 105,122 82,122 
2013 112,969 89,075 
2014 115,444 89,657 
2015 122,288 95,161 

 

Sektörlere göre;TÜİK2012-2013-2014-2015 verileriyle Ar-Ge harcama  oranları ve Tam Zaman Eşdeğer 
cinsinden toplam Ar-Ge Personel sayıları; 

YILLAR 
Özel Sektör 
Harcamaları 

Yükseköğretim Sektörü 
Harcamaları 

Kamu Sektörü 
Harcamaları 

2012 %45,1 %43,9 %11 
2013 %47,5 %42,1 %10,4 
2014 %49,8 %40,5 %9,7 
2015 %50 %39,7 %10,3 
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YILLAR 
Özel Sektör Personel 

Sayısı 
Yükseköğretim Personel 

Sayısı 
Kamu Sektörü Personel 

Sayısı 

2012 %49,7 %38,8 %11,5 
2013 %51,7 %37,7 %10,6 
2014 %53,7 %35,7 %10,6 
2015 %55 %35 %10 

 

Bu bağlamda; yapılan çalışmalara göre Ar-Ge harcamaları ile araştırmacı sayısı arasında orantılı bir ilişki olduğu 
ve  toplam Tam Zamanlı Eşdeğer araştırmacı sayısının ve özel sektör araştırmacı sayısının da paralel bir şekilde 
artarak olumlu bir gelişme oluşturmuştur. 

Ar-Ge verimliliğin önemli diğer bir göstergesi olarak kabul edilen patent sayıları verileri ise;  yenilikçilik ve 
ticari getiri açısından önem taşımaktadır. Aşağıda verilmiş olan Tablo 7 de Türk Patent Enstitüsü’nün açıkladığı 
istatistiklere göre; 2001 yılından 2012'ye kadar sürekli  artış gösteren yerli patent başvurusu, 2013'te yüzde 0,3 
oranında azalma göstermiş olsa da  2014'te yüzde 7,35 ile tekrar yükselişe geçmiş ve 2015’te  yüzde 13,39 ile 
artan başvuru sayısı, 4 bin 861'den 5 bin 512'ye çıkmıştır. 

Şekil 6. 1995-2015 yılları arasında patent başvuru ve tescil sayıları 

Kaynakça: http://dipmo.net/2016/12/05/patent-korumasinin-onemi 

Bölgesel olarak aşağıda belirtilen haritaya bakacak olursak; Marmara bölgesi 3361 yerli patent başvuruları ile 
birinci sırada yer almaktadır. Türk Patent Enstitüsü’nün verilerine göre  yüzde 13,39 artarak 5 bin 512 oldu. 

 

http://dipmo.net/2016/12/05/patent-korumasinin-onemi


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1076 
 

 

Grafik. Yasin Demirci 

Kaynak : http://aa.com.tr/tr/turkiye/turk-mucit-sayisinda-buyuk-artis/511661 

 

 

 

 

Şekil 8. Biyoteknoloji , Nanoteknoloji ve BİT( Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Karşılaştırması, 2013 

Kaynak :OECD 

Sırasıyla bu alanları değerlendirecek olursak; Teknolojinin egemen oluğu 21. Yüzyılda ülkemiz nanoteknoloji 
alanında yatırım yapmalıdır. Gelecekte insanlığın kökten değişimlere hazırlıklı olması gerekmektedir. Türkiye 
Bilim Merkezleri Vakfı Bilim Merkezi’nin bir nanoteknoloji atölyesi bulunmakta ve TÜBİTAK’ın 2023 Vizyon 
Programı’nda da nanoteknoloji çalışmaları için bir yol haritası oluşturulmuştur.  Bilkent Üniversitesi’nin Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK, MAM (Marmara 
Araştırma Merkezi) gibi merkezler de bu araştırmalar için yeterli donanıma sahiptir. Türkiye’de şuan 
nanoteknoloji alanında 13 yeni nanoteknoloji şirketi vardır. Bu alanda önemli adımlar atılmaya devam 
etmektedir. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programlarında yer alan geliştirilmekte olan Biyoteknolojik 
ürün projeleri; Milli aşı projesi, Plazma Fraksiyonasyon ürün tesisleri projesi, Faktör üretimi projesi, yeni orijinal 
insülin hedeflerimiz arasında yer almaktadır.(2016 yılı Bütçe Sunumu-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)Bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü 2023 hedefine ilişkin belirlemiş olduğu hedefleri arasında Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH içindeki payının yüzde 1 den yüzde 3’e çıkarılması yer almaktadır. 
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Şekil 9. Türkiye’ Ar-Ge’ye harcanan GSYH öngörü  

Kaynak:TÜİK 2014 

3. Sonuç 

2023’e kadar Türkiye’nin:Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki Ar-Ge harama payının  %3(60 milyar dolar)olması 
bu payın yüzde 2’sinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi ve 180.000’i özel sektörde çalışan 300.000 Tam 
Zaman Eşdeğer (TZE) araştırmacıya sahip, dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline gelmesini gerektiğini 
öngörüyor(Werekind,Gerben K.(Ekim, 2013),“Türkiye’nin 2023 için Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon 
Hedefleri: Gerçekçimi Yoksa İhtimal Dışı mı?”,Cilt II,Sayı8,s.51,52 (Analiz/Türkiye), 2015 verilerine göre göre 
Türkiye dünyanın 18.büyük ekonomisi ve Dünya Bankası Grubu’nun en büyük orta gelirli ortaklarından 
biridir.(www.worldbank.org/tr/country/turkey) 

2016 Yılı raporuna göre ise; Türkiye, inovasyon etkinliğinde 13.sıraya yükselmiş, İnsan kaynağı ve araştırma 
alanında yükseköğretim kayıtlarında 16.sıraya yükseldiği görülmüştür.(TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi) 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye göstermiş olduğu  önem ekonomik gelişmişliğe giden yolda etkili bir rol oynamıştır. Trend 
analizlerine bakıldığında ise istikrarlı artışlar gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelere göre Ar-Ge harcamalarının GSYİH 
içerisindeki paylarının oldukça     yüksek olduğunu literatürlerde destekler niteliktedir. TÜİK verilerine göre Şekil 
9 da ki öngörü; hedeflenen yıl için yüzde 1,35 seviyesini göstermekte ve verilen istatistiki  sonuçlara göre 
ulaşılması beklenen yüzde 3 sevisinin gerisinde kalacağını işaret etmektedir. Bu bağlamda; Ar-Ge faaliyetlerinde 
daha fazla kaynak ayırarak insan kaynaklarına daha  çok önem vererek  artış sağlamak , kamu ve özel sektörlere 
iş geliştirme girişimlerinde yeni teşvik edici unsurlar geliştirmek ve bu alanlarda bilinçlendirmek, Ar-Ge bilgi 
eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarını arttırarak devamlılığını sağlamak, öz kaynakları dışında farklı fon 
kaynaklarından destek alan firmaların bu destekleri etkin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanmalarını 
sağlamak(http://www.vmhk.org.tr/ar-ge-faaliyetlerine-yonelik-vergisel-tesvikler).                                                   
İleri teknoloji alanlarında uzmanlaşmak ve düşük teknoloji yapılardan yüksek teknolojili yapılara geçici 
hızlandırıcı çalışmalar yapmak, üniversite bütçe desteklerinde artışa gitmek ve üniversite-sanayi işbirliği kamu 
fonlarını arttırmak,  patent alanında bilinçlendirme çalışmalarını arttırmak gerekmektedir. Ekonomiye ivme 
kazandıracak hayati reform stratejileri geliştirilmeye devam edilerek meşakkatli gözüken bu yolda Türkiye’nin 
gerçekleştirmiş olduğu  bu yükselişi arttırılabilmesiyle 2023 hedefine ulaşması mümkün olabilir. 

Kaynakça 
www.worldbank.org/tr/country/turkey) 

Doç.Dr.Adnan GERÇEK/Ar-Ge harcamalarının önemi ve Türkiye'deki durumu/Mart 2011 Sayı:132/Bilanço dergisi 

Turkey's Strategıc Vısıon 2023-İbrahim EKİNCİ 

Werekind,Gerben K.(Ekim, 2013),“Türkiye’nin 2023 için Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Hedefleri: Gerçekçimi Yoksa 
İhtimal Dışı mı?”,Cilt II,Sayı8,s.51,52 (Analiz/Türkiye),  

TUİK-Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 

http://www.vmhk.org.tr/ar-ge-faaliyetlerine-yönelik-vergisel-teşvikler/ 

www.tuik.gov.tr 

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : Ar-Ge Reform Paketi 

http://dipmo.net/2016/12/05/patent-koumasının önemi 
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httpt://aa.com.tr/tr/turkiye/turk-mucit-sayisinda-buyuk-artis/511661/Grafik:Yasin DEMİRCİ 

OECD 

2016 yılı Bütçe Sunumu-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 

TİM(Türkiye İhracatçılar Meclisi)  
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Özet: Türkiye’de ormanların tamamına (22,3 milyon ha) yakın bir bölümü devlet mülkiyetinde olup, Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM)’ne bağlı devlet orman işletmeleri tarafından yönetilip işletilmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan bu yana 
orman ürünlerinde uygulanan etkin bir fiyatlandırma stratejisinin olmaması devlet orman işletmelerinin ekonomik 
sürdürebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle orman ürünleri için modern pazarlama anlayışına uygun, esnek ve 
dinamik yapıda fiyat politikalarının geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Orman ürünlerinde giderek artan rekabet 
ortamında piyasanın istediği kalite ve ölçüde ürünlerin üretilmesi, orman ürünlerinin gerçek değerini bulması ve pazarlama 
sorunlarının çözülmesi açısından vadeli işlem ve opsiyon piyasaları önemli bir fiyat riski yönetim stratejisi olarak 
görülmektedir. Nitekim; ABD, Japonya ve Çin gibi gelişmiş ekonomilerde orman ürünlerinin pazarlanmasında vadeli işlem ve 
opsiyon piyasalarının (Chicago Ticaret Borsası-CME, Tokyo Emtia Borsası-TOCOM ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası-SHFE) 
ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye’de orman ürünlerinin vadeli işlemlere dahil edilmesi, üreticileri, yatırımcıları ve 
sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak ve kamunun yükünü azaltabilecektir. Buradan hareketle, çalışmada 
orman ürünlerine yönelik dünyadaki vadeli işlem ve opsiyon piyasaları incelenmiş ve Türkiye’deki ormancılık sektörüne 
uygulanabilirliği tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orman Ürünleri, Fiyatlandırma, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları  

Analysis of Futures and Option Markets for  Forest Products in the World and  an 
Evaluation on Forest Products in Turkey 

Abstract: In Turkey, almost the entire forests (22.3 million hectares) are the property of the Department of State; managed 
and operated by the State forest enterprises in the Directorate General of Forests. Since 1990s, the lack of an effective 
pricing strategy implemented especially in forest products have negative influences. For that reason, there is a need of 
flexible and dynamic structured  price policies suitable for modern marketing approach regarding forest products. Futures 
and options markets are seen as an important price risk management strategy to produce the quality products, to find the 
actual value of forest products and to solve marketing problems for forest products in an increasing competitive 
environment. As a matter of fact;  the futures and options markets (Chicago Mercantile Exchange-CME, Tokyo Commodity 
Exchange TOCOM and Shanghai Futures Exchange SHFE) for marketing of forest products are forefront in the developed 
economies such as USA, Japan and China. Including forest products in the futures will protect manufacturers, investors and 
industrialists against price fluctuations and will decrease the surcharge of the public. In this study, forest products regarding 
futures and options markets around the world are examined and the applicability of the forestry sector in Turkey is 
discussed. 

Keywords: Forest Products, Pricing, Futures and Options Markets,  

1. Giriş 

Dünya ekonomisinde gittikçe artan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları günümüzde daha dikkatli bir risk 
yönetimini zorunlu hale getirdiğinden; finansal sistemin gelişmesiyle ortaya çıkan mali risk yönetim 
tekniklerinin, çok iyi irdelenerek ihtiyaç ve ülke koşulları dikkate alınarak uygulanması gereği doğmuştur. 
Küresel ekonomik sisteminde etkisiyle gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülke ekonomileri daha fazla risk 
olgusuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. İlk olarak gelişmiş piyasa ekonomilerinde ortaya çıkıp kurumsallaşan 
vadeli piyasalar daha sonra gelişmekte olan piyasalarda da giderek önem kazanmış ve kullanılmaya başlanmıştır 
(Aydın vd., 2012). Öncelikle, vadeli işlemler ilerde gerçekleşebilecek belirsizliklerin sürekli fiyatlanması nedeni 
ile piyasalarda şeffaf  bilginin yayılmasına olanak tanımaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinde oluşan türev ürün 
fiyatları ve etkileşimleri piyasa katılımcılarına önemli enformasyon sağlamaktadır. Bu ürünlerin en önemli 
faydalarından biri, dayanak varlıkta ilerde oluşabilecek belirsizlikler için şimdiden bir fiyat belirlenmesidir. Bu 
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sayede, bu ürünler, ilerde gerçekleşebilecek risklerin yönetilmesi açısından oldukça önemli bir sigortalama işlevi 
görmektedir (Saltukoğlu, 2014).  

Vadeli piyasalar, spot piyasalardan farklı olarak bir malın veya finansal ürünün önceden belirlenen gelecek bir 
tarihte alınması ve satılması üzerine kurulmuştur. Bu alım ve satımlar bir sözleşme yapmak yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla; forwards, future, opsiyon ve swap sözleşmeleridir (Aydın vd., 2012).  
Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, 
değeri veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya 
satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir (VİOP, 2017).  

Türkiye’de ormancılık sektörünün milli gelire etkisi, katma değer yaratma gücü, diğer sektörler ile bağlantıları, 
ihracat ve ithalat hacmi, kollektif faydaları (istihdam yaratma, toplum sağlığı, turizm vb.), kamuya yapılan 
kaynak aktarımı gibi özellikleri dikkate alındığında önemli bir sektör olarak değerlendirilmektedir.  

Bir yandan kamu hizmeti gören bir devlet kuruluşu, diğer yandan devlet ormanlarını işleten bir iktisadi teşebbüs 
niteliğinde olan OGM’ye bağlı devlet orman işletmelerinin, sürdürülebilirlik anlayışı içinde topluma mal ve 
hizmet sunabilmeleri için diğer işlevler yanında pazarlama işlevine de gereken önemi vermeleri gerekmektedir. 
Yıllarca orman ürünleri piyasasında monopol durumda olan devlet orman işletmeleri, toplumsal taleplerden 
yoksun olan üretime yönelik pazarlama anlayışının (ne üretirsem onu satarım) ve devletin genel fiyatlandırma 
politikasının etkisinde kalmıştır. Özellikle asli orman ürünü olarak adlandırılan tomruk, maden direği, tel direği, 
sanayi odunu, kağıtlık odun, yakacak vb. odun hammaddesinin topluma 243 adet devlet orman işletmesi 
tarafından sunulması OGM’nin tekelci yapısını ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü aralarında rekabet olmayan 
243 adet devlet orman işletmesi, OGM’nin direktifleri doğrultusunda aynı üretim, yönetim, pazarlama ve 
fiyatlandırma politikası izlemektedir. Bu şekliyle OGM ve bağlı 243 orman işletmesi devlet mülkiyetinde ve 
yönetiminde olan dev bir yasal monopol özelliği taşımaktadır (Daşdemir 2003).  

Orman ürünleri piyasasında meydana gelen fiyat değişimleri geleceğe yönelik riskleri de beraberinde 
getirmekte ve üreticilerin, sanayicilerin ve yatırımcıların sektörle ilgili sağlıklı kararlar almasını zorlaştırmaktadır. 
Türkiye’de henüz vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören, orman ürünlerini içine alan vadeli işlem 
sözleşmeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla sektör temsilcileri fiyat değişikliği nedeni ile oluşan riskten korunma, 
vadeli piyasaların ortaya çıkardığı alternatif yatırım olanakları ve arbitraj amaçlı işlemlerden 
yararlanamamaktadırlar.  

Bu çalışmada, devlet orman işletmelerinin ürettiği endüstriyel odun hammaddesi üretimi ve orman endüstri 
işletmelerinin ürettiği ilk mallardan biri olan kereste imalatında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin fiyat 
riskini yönetmek için vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını nasıl kullanabileceğine yönelik bilgilerin sunulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, orman ürünleri emtiaları üzerine işlemlerin gerçekleştirildiği dünyanın önde gelen vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarından örnekler verilmiş, Türkiye’deki koşullar göz önüne alınarak söz konusu 
piyasaların ormancılık sektörüne uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.   

2. Mevcut Durum Analizi 

2.1. Dünya Orman Varlığı 

Ormanların kıtalar arası dağılımında  Avrupa %25,38 ile en büyük paya sahip olup, Avrupa’yı sırasıyla %21,06 ile 
Güney Amerika, %18,78 ile Kuzey Amerika, %15,60 ile Afrika, %14,83 ile Asya ve % 4,35 ile Okyanusya 
izlemektedir. Ormanların kıtalar arası dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. FAO tarafından 2015 yılında dünya 
orman alanının 3.999 milyar ha. olduğu  belirtilmiştir. (FAO, 2015a).  

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1081 
 

  

Şekil 1. Dünya orman alanının kıtalar arası dağılımı- 2015.  

Kaynak: FAO, 2015a.  

Dünya orman alanlarının kıtalar arası dağılımında birinci sırada yer alan Avrupa’nın gelişmiş ekonomisi, oldukça 
eski tarihi ve kentleşmesi nedeniyle ilginç görünen bu durum; dünya orman alanının en büyük payını elinde 
bulunduran Rusya Federasyonu’na ait rakamların Avrupa Kıtası’nda gösterilmesinden kaynaklanmaktadır (İlter 
ve Ok, 2012).  Rusya 814.931 milyon ha orman varlığı ile dünyanın en zengin orman varlığına sahiptir. Brezilya 
ise 493.538 milyon ha orman alanıyla Güney Amerika’nın en büyük ormanlık alana sahip ülkesi konumundadır. 
Brezilya’yı sırasıyla Kanada ve ABD izlemektedir (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Çeşitli ülkelerin orman alanı ve dünya ormanları içindeki payı  

Ülkeler 
Ormanlık Alan 

(1 000 ha) 
Ülke İçindeki Payı (%) 

Dünya’daki Ormanlık 
Alan Payı (%) 

Rusya 814.931 50 20 
Brezilya 493.538 59 12 
Kanada 347.069 38 9 
ABD 310.095 34 8 
Çin 208.321 22 5 
Avustralya 152.578 67 4 
Kongo Cumhuriyeti 124.751 16 3 
Endonezya 91.010 53 2 
Peru 73.973 58 2 
Hindistan 70.682 24 2 
TOPLAM 2.686.948 - 67 
Kaynak: FAO, 2015a. 

2.2. Türkiye Orman Varlığı 

Türkiye’de ilk envanter çalışmalarına 1963 yılında başlanmış, 1963-1972 yılları arasındaki dönemde genel 
ormanlık alan  ülke toplam alanının % 26,1’ine karşılık gelen 20,2 milyon ha olarak hesaplanmıştır. Aradan 
geçen dönemde yeni planlar yapılmış ve veri tabanları güncellenmiştir. 2015 yılında Türkiye’de ormanlık alan 
22,3 milyon hektara ulaşmış ve ormanların ülke alanına oranı %28,6 düzeyine yükselmiştir  (OGM, 2015a). 
Türkiye’de  orman alanlarının farklı envanter yıllarına göre durumu Çizelge 2’de sunulmuştur.  
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Çizelge 2. Türkiye orman alanlarının farklı envanter yıllarına göre durumu. 

Orman formu  
Toplam Normal Boşluklu Kapalı 

ha  % ha  % ha  % 

1973 20 199 296 100 8 856 457 44 11 342 839 56 

Koru ormanı  10 934 607 54 6 176 899 31 4 757 708 23 

Baltalık ormanı  9 264 689 46 2 679 558 13 6 585 131 33 

1999 20 763 248   100 10 027 568   49 10 735 680   51 

Koru ormanı  14 418 340   69 8 237 753   40 6 180 587   29 

Baltalık ormanı  6 344 908   31 1 789 815   9 4 555 093   22 

2005 21 188 747   100 10 621 221   50 10 567 526   50 

Koru ormanı  15 439 595   73 8 940 215   42 6 499 380   31 

Baltalık ormanı 5 749 152   27 1 681 006   8 4 068 146   19 

2009 21 389 783 100 10 972 509 51 10 417 274 49 

Koru ormanı  16 305 210 76 9 494 322 44 6 810 888 32 

Baltalık ormanı 5 084 573 24 1 478 187 7 3 606 386 17 

2010 21 537 091 100 11 202 837 52 10 334 254 48 

Koru ormanı  16 662 379 77 9 782 513 45 6 879 866 32 

Baltalık ormanı  4 874 712 23 1 420 324 7 3 454 388 16 

2012 21 678 134 100 11 558 668 53 10 119 466 47 

Koru ormanı 17 260 592 79 10 281 728 47 6 978 864 32 

Baltalık ormanı  4 417 542 21 1 276 940 6 3 140 602 15 

2015 22 342 935   100 12 704 148   57 9 638 787   43 

Koru ormanı  19 619 718   88 11 919 061   54 7 700 657   34 

Baltalık ormanı  2 723 217   12  785 087   3 1 938 130   9 

Kaynak: OGM, 2015b 

Çizelge 2 incelendiğinde, 1973 yılında tüm ormanlar içerisinde “normal orman”ların payı %44 iken, bu oranın 
2015 yılında % 57 düzeyine ulaştığı, “boşluklu kapalı” ormanların ise %56’dan %43 düzeyine düştüğü 
görülmektedir.  

3. Dünyadaki Orman Ürünlerinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki Yeri ve Dış Ticaret 
Analizi 

3.1. Dünya Orman Ürünleri Ticaretinin Genel Durumu 

Ormancılık sektöründe ortaya çıkan üretim artışı, birçok sektörde üretim artışları yaratmaktadır. 2015 yılı FAO 
verilerine göre ormancılık sektörünün küresel GSYİH’ye katkısı 600 milyar $ ( yaklaşık %0,9) kadar olmuştur. 
Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde ormancılık sektörünün GSYİH'ye katkısı azalırken, düşük gelirli ülkelerde 
artmaktadır.  

ABD ve Kanada orman alanlarındaki üstünlüklerini endüstriye yansıtabilmişlerdir. Son on yıl içerisinde Çin gerek 
orman varlığı gerekse orman ürünleri endüstrisinde önemli atılımlar gerçekleştirmiş bir ülke olarak dikkat 
çekmektedir. Finlandiya ve İsveç gibi dünya orman alanının çok küçük bir oranına sahip ülkeler, orman ürünleri 
ticaretinde yüksek ihracatlar yapabilmeyi başarmışmışlardır (Çizelge 3).  
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Çizelge 3. Bazı ülkelerin orman ürünleri ticaretindeki yeri (2015) 

İthalatçı ülkeler İhracatçı ülkeler 

Ülkeler 1000 $ % Ülkeler 1000 $ % 

Çin 42.982.382 16,92 ABD 27.056.840 11,00 

ABD 22.907.052 9,02 Kanada 24.065.462 9,79 

Almanya 19.344.780 7,61 Almanya 20.450.145 8,32 

Japonya 12.939.403 5,09 İsveç 16.047.542 6,53 

İngiltere 10.495.700 4,13 Çin 14.503.386 5,90 

İtalya 9.927.447 3,91 Finlandiya 13.947.932 5,67 

Fransa 9.317.232 3,67 Rusya F. 9.919.836 4,03 

Hollanda 6.779.845 2,67 Endonezya 8.258.832 3,36 

Belçika 6.239.854 2,46 Brezilya 8.028.783 3,26 

G. Kore 5.670.330 2,23 Fransa 7.196.230 2,93 

Hindistan 5.488.752 2,16 Avusturya 7.101.948 2,89 

Kanada 4.953.954 1,95 Hollanda 4.914.342 2,00 

Polonya 4.824.633 1,90 İtalya 4.795.119 1,95 

İspanya 4.764.165 1,88 Şili 4.682.528 1,90 

Meksika 4.574.439 1,80 Belçika 4.669.647 1,90 

Türkiye 4.483.021 1,76 Malezya 4.195.429 1,71 

Avusturya 4.396.543 1,73 Yeni Zld. 3.802.272 1,55 

Rusya Fd. 3.239.945 1,28 Türkiye 881.175 0,36 

Dünya 254.051.217 100,00 Dünya 245.925.109 100,00 

Kaynak: FAO, 2015b.  

3.2. Orman Ürünlerinin Dünyadaki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki Yeri ve Dünya 
Ticaret Borsalarından Örnekler 

Vadeli işlemlerin dünya çapındaki uygulamalarına bakıldığında, bunların giderek artan bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni; finansal sistemin gelişmesiyle ortaya çıkan vadeli işlem piyasalarının özellikle 
fiyat dalgalanmalarının yarattığı risklerin yönetilmesine olanak sağlayarak fiyat dalgalanmalarını azaltması ve 
böylece geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı kolaylaştırarak, piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırmasıdır. 

Vadeli sözleşmelerin kullanımı ile birlikte fiyatlarda sağlanan istikrar ve paranın piyasada daha hızlı bir dönüşüm 
mekanizması sağlaması, özellikle fiyat dalgalanmalarının sıkça yaşandığı Türkiye gibi gelişmekte olan ülke 
ekonomileri açısından önemini daha da arttırmaktadır. Böylelikle piyasalarda oluşan kur ve faiz riski, 
yatırımcıları risk yönetimi ve spekülasyon amacıyla yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bunun sonucu olarak da 
finansal türev ürünler piyasası hızla gelişmiş ve dünya finans sisteminde önemli bir yere sahip olmuştur (Aydın 
vd., 2012). İşlem gören emtia ürünlerine bakıldığında ise çok geniş bir yelpaze söz konusudur. Tarımsal ürünler,  
hayvansal ürünler, orman ürünleri, ağır metaller, değerli metaller, enerji ürünleri (elektrik enerjisi, doğalgaz. 
vs), petrol ve türevleri, ham madde, kimyasal ürünler, emisyon ürünleri ve daha birçok ürün bu piyasalarda 
alınıp satılabilmektedir (Çikot, 2010). Yurtdışındaki vadeli işlem borsalarında işlem gören sözleşmeler 
incelendiğinde orman ürünleri (kereste ve kauçuk) sözleşmelerinde ABD'deki Chicago Ticaret Borsası (CME), 
Japonya’daki Tokyo Emtia Borsası (TOCOM) ve Çin’deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE)’nın ön plana 
çıktığı görülmektedir.  

Hasan ve MacDonald (2012) tarafından Kanada kereste endüstrisi ile ilgili yapılan araştırmaya göre; kereste 
endüstrisi ile ilgili diğer sektörlerle beraber dolaylı istihdamın 90.600 kişi olduğu, 2006 yılında kereste 
sektörünün GSYİH’ya tahmini katkısının da 7,6 milyar $ olduğu belirlenmiştir. Buna göre kereste temini; 
imalathane kapanışları, çevresel kaygılar, arazi mülkiyet sorunları ve orman sağlığı faktörlerinden 
etkilenmektedir. Kereste fiyatları sanayi arz ve talep dengesizliklerine tepki vermekte ve fiyatlar şubat ayında 
zirvede iken sonbaharda düşüş eğilimindedir. 

Kereste vadeli işlem sözleşmeleri 1969 yılından beri CME’de işlem görmektedir. Kanada’da yumuşak odun 
kereste üreticileri ve inşaatçılar kereste vadeli işlem piyasasında pozisyon alarak olumsuz fiyat dalgalanmalarına 
karşı korunmayı amaçlamışlardır. Kanada dünyada ahşap ürünlerinin önde gelen tedarikçilerinden biridir. 
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Kereste üretiminde de ihracattaki en büyük paya sahiptir. Kanada’da ormancılık sektörü  son 20 yılda önemli 
ölçüde değişikliklere uğramıştır. Küçük üretim tesislerinin çoğu sektörde büyük oyuncular tarafından satın 
alınmıştır. Teknoloji kullanımı önemli ölçüde birim maliyetleri azaltılmış ve rakiplerin sayısını sınırlamış, daha 
fazla hacimde üretmenin yolunu açmıştır. (Hasan and MacDonald, 2012).  

CME’de değişik boylarda (8-20 ft) (1 ft: 30,48 cm) fırınlanmış ladin ve çam ağaçlarından üretilen keresteler işlem 
görmektedir. Orman ürünleri kategorisinde, fiziki teslimata dayalı 260 m3 büyüklüğe sahip kereste sözleşmeleri 
ile beraber nakit mutabakata dayalı 20 ton büyüklüğündeki sert ve yumuşak kağıt hamuru vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır (Çikot, 2010). 

Kereste vadeli işlemlerinin sembolü LB’dir. Minimum “tick”  büyüklüğü veya en küçük fiyat değişikliği 0,10 $’dır. 
Kereste vadeli işlemleri sabah 09:00 ile öğleden sonra 13:05 arasında yapılmaktadır. Vade ayları  Ocak, Mart, 
Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım’dır (CME Group, 2009). Sürdürme  marjı 1.210 $ iken bir kereste vadeli 
sözleşme için başlangıç teminatı 1.816 $’dır. Bununla birlikte CME grubunda farklı uzunluktaki keresteler için de 
vadeli işlemlere dayalı özel prosedürler bulunmaktadır (Hasan and MacDonald, 2012). 

İlk olarak 1952’de TOCOM’da işlem gören kauçuk TOCOM’un en eski sözleşmelerinden biridir. Kauçuk vadeli 
işlemleri tüm TOCOM emtia vadeli işlem ürünlerinden üçüncü en yüksek işlem hacmine sahiptir (Steptoe ve 
Johnson, 2011). Tarım-Orman Ürünleri grubunda, fiziki teslimatın yapıldığı ve her bir sözleşmenin 5 tona karşılık 
geldiği kauçuğun dayanak varlık olarak alındığı vadeli işlem sözleşmeleri yer almaktadır (Çikot, 2010).  

Son 5 yılda, Çin çok sayıda test gerçekleştirmiş olup, birçok işletmede önemli başarılar elde etmiştir. 2009'da 
Çin; dünyanın en büyük ihracatçısı ve 2010 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak dünya ile daha yakın 
ekonomik bağlar kurmuştur. 2008 küresel finans krizinin etkileri Çin ekonomisi tarafından oldukça hissedilerek 
finansal sistemi zorlamış ve bu nedenle ekonominin artan risklere maruz kalması, piyasaların risk yönetimi için 
vadeli işlemler borsasının hızla büyümesine katkıda bulunmuştur (SHFE, 2016). SHFE’de ormancılık ana başlığı 
adı altında doğal kauçuğa dayalı, 10 ton büyüklüğe sahip fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmeleri 
bulunmaktadır. Aşağıdaki Şekil 2’de TOCOM ve SHFE’de vadeli işlem gören orman ürünlerinin işlem hacmi yer 
almaktadır. 

  

Şekil 2. TOCOM ve SHFE’de vadeli işlem gören orman ürünleri (kauçuk) işlem hacmi (adet).   
Kaynak: TOCOM, 2016 ve FIA, 2016. 

4. Türk Ormancılık Sektörünün Makroekonomideki Yeri 

Ormancılık sektörünün endüstride faaliyet gösteren diğer sektörlerle etkileşiminin bilinmesi ve ara girdilerin 
bağlantı etkilerinin tahmin edilmesi; sektörle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik kararların alınmasında 
önemli bir paya sahiptir. Kayacan (2004) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada; ormancılık sektörünün ülke 
ekonomisi içerisindeki yeri ve diğer sektörler ile olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla 48 sektörlü bir girdi-
çıktı modeli oluşturulmuştur. Buna göre; ormancılık sektörünün doğrudan geri bağlantısı 0,13 düzeyinde olup 
45. sırada yer almıştır. Bu yönüyle ülke ekonomisinde en alt sektörlerden biri olarak göze çarpmaktadır. Çizelge 
4’de ormancılık sektörünün 1TL düzeyinde bir çıktı üretebilmesi için diğer sektörlerden 0,132TL’lik doğrudan 
girdi alması gerektiği görülmektedir. Diğer taraftan ormancılık sektörünün doğrudan ileri bağlantısı 0,794TL 
düzeyinde olup 48 sektör arasından 3. sırada yer almaktadır. Ormancılık sektörünün; 1TL’lik çıktısının yaklaşık 
0,80TL’lik kısmını diğer sektörlere ara girdi olarak verdiği görülmektedir. 
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Ormancılık sektörünü ileri bağlantıları, geri bağlantılarına göre daha yüksek bir sektör olarak tanımlamak daha 
doğrudur. Ormancılık ürettiği odun hammaddesi ile orman endüstrisi yanında kağıtçılık, enerji, ulaştırma 
sektörlerine girdi sağlamaktadır. Odun dışı orman ürünleri ile gıda, boya, ilaç, kozmetik, hayvancılık 
sektörlerinin ihtiyaç duyduğu doğal ürünleri üretmektedir (OGM, 2010).  

Çizelge 4. Ormancılık, tomrukçuluk ve ilgili hizmet faaliyetleri sektör bağlantıları. 

Bağlantı Şekli Değer Sıra 

Geri Bağlantılı 0,132 45 
İleri Bağlantılı 0,794 03 

 Kaynak: Kayacan, 2004. 

5. Türkiye’de Odun Hammaddesine Dayalı Orman Endüstrisinde Gelişmeler 

Orman ürünleri sektörü, imalat sanayi yapılanması içerisinde birincil ve ikincil imalat sanayi grupları adı altında 
faaliyet yürütmektedir. Bunlardan birincil imalat sanayi, odunu doğrudan hammadde olarak kullanan; kereste 
ve parke, kaplama ve kontrplak, yonga ve lif levha endüstrisi ana başlıkları altında alt sektörlere ayrıldığı 
görülmektedir. İkincil imalat sanayi grubu ise, birincil imalat sanayi grubunun ürünlerini hammadde olarak 
kullanan; mobilya, doğrama, ahşap parke, prefabrik ev, palet, ambalaj v.b. gibi sanayi gruplarıdır (TOBB, 2012). 
Bu bölümde pazarda önemli ölçüde öne çıkan ve vadeli işlemler ve opsiyon piyasası için en uygun ürünler olarak 
değerlendirilen endüstriyel odun ve kereste imalat sanayi incelenmiştir.   

5.1. Endüstriyel Odun Hammaddesi Üretimi 

Türkiye’de odun hammaddesi talebinin büyük bir bölümü, OGM tarafından karşılanmaktadır. OGM, üretimi 28 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 243 Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1406 Orman İşletme 
Şefliği ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de yapılan odun üretimdeki dikili damga miktarı 17 milyon m³ ile 21 
milyon m³ arasında gerçekleşmiştir. Endüstriyel odun üretimi içinde lif-yonga odunu başta olmak üzere ince ve 
nispeten düşük kalitedeki emval oranı hızla artmış, yakacak odun üretimi ise; sanayide değerlendirme 
alternatifinin artması ve kullanıcıların sosyal ve ekonomik yapılarındaki değişim sonucu tüketim tercihlerinin 
değişmesi nedenleri ile azalan bir eğilim sergileyerek ortalama 5,0 milyon ster düzeylerine inmiştir. 

Çizelge 5. OGM odun üretim miktarı( m3)(2009-2015) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tomruk 3.757.859 4.374.840 4.839.139 5.027.738 4.629.829 5.001.861 5.904.016 

Tel Direk 66.923 55.618 70.920 59.613 32.641 37.527 54.257 

Maden D. 502.406 576.790 685.744 692.944 541.771 570.156 663.690 

Sanayi Od. 657.531 787.562 874.108 874.793 701.688 728.972 764.010 

Kağıtlık Od. 2.432.602 2.145.606 2.383.329 2.333.651 2.196.434 1.966.963 2.375.172 

Lif  Y. Od. 4.033.257 4.608.171 4.662.578 5.424.794 5.551.397 6.608.416 6.866.355 

Sırık 12.503 19.932 16.644 10.832 14.227 9.314 10.098 

Endüstriyel 
m3 

11.463.081 12.568.519 13.532.462 14.424.365 13.667.987 14.923.209 16.367.598 

Yakacak 
(ster*) 

7.427.596 7.194.372 6.778.101 6.432.674 5.981.703 5.257.994 5.022.986 

Kaynak: OGM, 2015b 
*ster: yakacak odunların üretim ve satışlarında kullanılan ölçü birimi. 1m3 boşluk içerisine istif edilmiş odun miktarı.  

Her ne kadar, katma değeri yüksek mallara doğru bir yönelim bulunsa da, ormanda dikili halde bulunan bir 
ağacın kesilerek, doğrudan pazarlara sürülmesi, halen görülen ve büyük parasal değerlere karşılık gelen bir 
faaliyettir. Orman işletmelerinin satışlarının ve orman endüstri işletmelerinin hammadde tedarikleme 
faaliyetlerinin görüldüğü pazarı oluşturması bakımından endüstriyel odunların ayrı bir önemi bulunmaktadır 
( İlter ve Ok, 2012). Sektörün 29 milyon m3’e ulaşan yıllık odun talebinin 22 milyon m3’ünü (%76)  endüstriyel 
odun oluşturmaktadır. Endüstriyel odun talebinin yaklaşık olarak 16,6 milyon m3’ü devlet ormanlarından, 3,4 
milyon m3’ü özel sektör (kavak vb.) üretiminden karşılanmakta, 1,9 milyon m3’ü yuvarlak odun olarak ithal 
edilmektedir (OGM, 2016). 
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Şekil 3. Yıllara göre ibreli ve yapraklı tomruk ortalama satış fiyatlarındaki değişim (TL/m3). 

Kaynak: OGM, 2015b 

İthalattaki artış trendine bakıldığında bunun ilk nedeni istenilen kalite ve miktarda ürün arz edilememesidir. 
Sektörün yıllık 500-600 Bin m3 civarı I. ve II. Sınıf  kalitedeki tomruk ihtiyacı bulunmaktadır. İç piyasa ancak 
bunun %35’ni karşılayabilmektedir. Kalite sınıfı odun üretimi 200 bin m3 dolayında bulunmaktadır. Yine yonga- 
lif levhadaki talep artışının bir bölümü ithalat ile karşılanmaktadır. Diğer yandan ithal artışının bir önemli unsuru 
da fiyatlardır. Ancak son yıllarda endüstriyel odun hammadde ithalatının mamul ürünlere doğru kaydığı bunda 
ihracatçı ülkelerin daha yüksek katma değer yaratılması amacıyla işlenmiş ürünlere ağırlık verdiği görülmektedir 
(OGM, 2016).   

Yukarıdaki Şekil 3’den anlaşılacağı gibi, 2000-2015 yılları arasında ibreli tomruk fiyatları %561, yapraklı tomruk 
fiyatları %544 artmıştır. 2008-2009 döneminde tomruk fiyatları;  piyasalarda oluşan ve tüm dünyayı etkisi alına 
alan küresel krizden etkilenerek düşmüş, ancak uzun dönemde artış eğilimi göstermiştir. Fiyat değişkenliğinin 
ortaya çıktığı bu durum karşısında tomruk arz ve talebindeki istikrarın sağlanması ve üretim planlarında ileriye 
yönelik odun hammaddesi üretim stratejilerinin belirlenmesi açısından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 
etkili bir risk yönetim aracı olarak kullanılabilecektir.  

5.2. Kereste İmalat Sanayi 

Kereste, ormancılık işletmelerinin ürettiği değişik türde tomruklardan elde edilen ve orman endüstrisinin 
ürettiği ilk mallardan biridir. Kereste; inşaat keresteleri, doğramalık keresteler, mobilya ve paketleme gibi 
değişik amaçlara uygun keresteler şeklinde çok değişik kullanım alanlarına göre sınıflara ayrılabilmektedir (Juslin 
and Hansen, 2002; İlter ve Ok, 2012).  Kerestenin endüstriyel literatürde elde edilişine en uygun tanım “odunun 
biçilmesi kesilmesi ya da yontulmasıyla elde edilen birbirine paralel en az iki yüzü bulunan parçalar”dır. 
Endüstride bir yapı malzemesi olarak kullanılan keresteler teknik özellikleri ve kusurluluk durumuna göre; I., II. 
ve III. sınıf olmak üzere sınıflara ayrılırlar. 

I. Sınıf Kereste: Taşıyıcı özellikleri yüksek ve görünümleri düzgündür. Özel işlerde kullanılırlar. 

II. Sınıf Kereste: Taşıyıcılık özellikleri normaldir. Yapıda bu tip keresteler kullanılır. 

III. Sınıf Kereste: Taşıyıcılık özellikleri çok azdır. Yapının önemsiz kısımlarında kullanılır. (TOBB, 2013).  

Kereste endüstrisinde hammaddenin maliyete etkisi fazla olduğundan hammadde konusu önemli bir faktördür. 
Türkiye’de kereste maliyetinde odun hammaddesinin payı %80 dolayındadır. Bu nedenle, kereste endüstrisi 
hammaddeye yönelik endüstriler grubuna girmektedir. Kereste üretimi ile ilgili standartlar TS 52, TS 697, TS 
3277, TS 801, TS 820, TS 1264,  TS 1265, TS 5005 ve TS 5603 olup, diğerleri numune alma/hazırlama, tolerans 
sınırları, kurallar, istifleme, paketleme ile ilgilidir. Türkiye’de kereste sektöründe faaliyet gösteren ISO 9000 
veya ISO 14000 belgeli işletme bulunmamaktadır (Etki, 2013). 

Bu üretim kolu çok sayıda küçük işletmelerden oluşmaktadır. Türkiye’de 7.013 hızar-şerit atölyesi 
bulunmaktadır. Kereste ve parke üreten işyeri sayısı ise 3.469 olup toplam 15.405 kişi bu alanda istihdam 
edilmektedir. Üreticiler ulusal düzeyde örgütlenememiş, yeni ürünler geliştirememiş ve pazarlama çalışmalarını 
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iyileştirememiştir. Bu alt sektörün gelişim sorunları arasında ikame mallarının hızlı gelişimi ve kerestelik 
tomrukta uygulanmakta olan %27 dolayındaki vergi ve fonların da payı büyüktür. OGM açısından durum 
değerlendirildiğinde, özellikle ithal ürünlerde uygulanmayan tellâliye ve fonların % 10 dolayında ek bir maliyet 
getirerek OGM satışlarını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle büyük firmalar ağırlıklı olarak ithal 
tomruk kullanmaktadır. Türkiye kereste ithalatı hızla artarken ihracatı düşmektedir. (Kalkınma Bakanlığı, 2014). 
Dünyanın en büyük kereste üreticisi ABD’dir. ABD’yi sırasıyla Kanada, Çin, Brezilya ve Almanya izlemektedir. 
2012 yılında Türkiye’de 6,35 milyon m³ 2013 yılında ise 6,5 milyon m³ ile dünya kereste üretiminde 166 ülke 
arasından 13. üretici olarak yerini almış ve dünya üretiminden %1,6 oranında pay almıştır (TOBB, 2015).  

6. Türkiye Odun Hammaddesine Dayalı Orman Ürünleri Dış Ticareti 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Sektörel Kırılım Projesi kapsamında hazırlanan 
Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü Proje Raporu (2010)’ nda orman ürünlerinde; 

1. Kâğıt ve Mamulleri, 

2. Mobilyalar, 

3. Ağaç ve Ağaç Mamulleri, 

4. Odun Dışı Orman Mamulleri şeklinde dört bölümleme kullanılmıştır (TİM, 2010).  

Şekil 4’de Türkiye Gümrük Tarife Cetvelinin 44. Fasıl olarak kodlanan ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü mal 
grubunda yer alan yakacak, yonga talaş ve diğer atıklar, endüstriyel odun, kereste, kaplama, yonga levha, lif 
levha, kontraplak ve daha ileri işlenmiş ürünleri toplamına ait ithalat ve ihracat durumu görülmektedir. 

Şekil.4 Türkiye’nin gümrük tarife cetveli 44. Fasıl ürünleri (ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü) ithalat ve ihracat tutarları 
(milyon $). 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014.  

2000-2011 döneminde gerçekleşen ihracat değeri ortalama 325 milyon $/yıl, ithalat değeri ise 743 milyon $/yıl 
olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında en düşük (%19,5) düzeyde gerçekleşirken, 2009 yılında 
en yüksek seviyeye (%69,8) çıkmıştır. Genel eğilim dikkate alındığında, Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yükseldiği görülmektedir.  
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Şekil 5. Ürün gruplarına göre Türkiye orman ürünleri dış ticareti (milyon $).  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014.  

Şekil 5’ten de anlaşıldığı gibi, Türkiye “diğer işlenmiş ürünler” alt grubunda ise ihracatçı bir ülke konumuna 
gelmiştir. Lif levha sektöründe gerçekleşen ihracat, neredeyse ithalatı karşılayabilecek (% 87,5) düzeye 
erişmiştir. Yonga levha sektöründe de % 72,2’lik bir ithalatı karşılama oranı yaşanmaktadır (FAO, 2010). Son 
dönemlerde ahşaba alternatif olarak piyasaya sunulan plastik ve metaller gibi ikame maddelerinin hızla gelişmiş 
ve yeni inşaat teknikleri oluşturulmasına rağmen bu ikame maddelerinin ağırlıkla kimyasal katkılı olması ve 
çevresel zararları olması nedeniyle  çevre dostu ahşap ürünlerinin tüketiminin her geçen gün daha da artış 
göstereceği beklenmektedir. Fosil yakıtların iklim değişimi üzerindeki olumsuz etkileri ve kaynağının sınırlı 
olması karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmede Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
biyokütle enerji üretimi hızla yayılmakta, bu durum da odun hammaddesine olan talebi daha da artırmaktadır 
(OGM, 2016). 

7. Orman Ürünleri Satış Esasları 

7.1. Oduna Dayalı Orman Ürünleri Satış ve Esasları 

Orman ürünlerinin pazarlanmasını düzenleyen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2856 sayılı Kanun ile değişik 
30’ncu maddesi orman ürünlerinin piyasa koşullarında açık artırmalı satış usulünü ana ilke olarak kabul etmiş, 
özel durumları itibariyle de kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele 
olarak satış yapılmasını gerektiren durumlarda piyasa değeri üzerinden tahsisen satış yapılmasına olanak 
sağlamıştır. Orman Kanununun 30. maddesine dayanılarak 2015 yılında “ Orman Ürünlerinin Satış Usul ve 
Esasları hakkında Yönetmelik ” yayınlanmış olup, bu yönetmelik hükümlerine göre “Oduna Dayalı Orman 
Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları”na dair 303 sayılı tebliğ 22.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 
orman ürünlerinin satışları 3 ana başlıkta toplanabilir. 

1-Açık artırmalı satışlar  

2-Tahsisli satışlar 

3- Kanuni haklardan doğan indirimli satışlar 

Orman ürünleri satış gelirlerinin % 67’e yakını açık artırmalı satışlardan elde edilmekte olup, orman 
işletmelerinde yılda ortalama 3000’nin üzerinde satış ihalesi gerçekleştirilmektedir (OGM, 2016).  Geri 
kalan %26’sını tahsisli ve %7’sini de indirimli satışlar izlemektedir.  

7.1.1. Vadeli Açık Artırmalı Satışlar 

Piyasada görülen konjonktürel dalgalanma malın beğenirliği, aranırlığı, geçerliliği, devlet orman işletmelerinin 
stok durumu ve nakit sirkülasyonu dikkate alınarak vadeli açık artırmalı satışlarda uygulanacak vade ve peşinat 
miktarları ile faiz oranları OGM tarafından belirlenmektedir. Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun 
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vadeli olarak yapılacak açık artırmalı ve tahsisli satışlarında 7 aya kadar vade süresi uygulanmaktadır. Merkezce 
belirlenen ve satış şartnamelerine de konulmakta olan vade ve peşinat miktarlarıyla faiz oranlarına göre mal 
tutar bedelinin vadeli bölümü ve vade faizi karşılığında limit dahili süresiz banka teminat mektubu, 
istenildiğinde nakde çevrilebilen devlet tahvilleri, hazine bonoları ve devlet bankalarına ait tahviller teminat 
olarak alınmak suretiyle vadeli satış yapılmaktadır. 

7.1.2. Odun Dışı Ürünlerin Satış Usul ve Esasları 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 30, 37 ve Ek-12 inci maddeleri ve “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”in 5 inci maddesi (OGM, 2015c) hükümleri odun dışı orman ürünlerinin satışının genel 
esas ve usullerini belirler. Odun dışı ürünlerde satış işlemleri ürünün, OGM döner sermaye bütçesi yıllık üretim 
programına alınmış ya da alınmamış oluşuna göre yapılır.  Yıllık üretim programına alınmış olan odun dışı 
ürünler; idare tarafından vahidi fiyat ya da taahhüt yolu ile üretimi yapılarak son depo ya da rampadan açık 
artırmalı satışa konu edilebileceği gibi üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satışa da konu 
edilebilir. Açık artırmalı satışlar “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü 
maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenecek olan uygun muhammen bedel ile Orman Kanunu’nun 
30. maddesi kapsamında yapılır. Yıllık üretim programına alınmayan odun dışı ürünler ise Orman Kanunu 37. 
maddesi ya da Orman Kanunu Ek-12. maddesi kapsamında toplattırılarak tarife bedeli karşılığında satışa konu 
edilir.  

8. Türkiye’deki Ticaret Borsalarında İşlem Gören Orman Ürünlerinin Analizi 

Toplumun orman kaynaklarına olan talebinin artması, orman ürünleri piyasasında istihdam edilen işgücü, 
özellikle odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) ihracat potansiyeli, ilaç, gıda ve kimya gibi stratejik sektörlere 
hammadde sağlaması bu sektörün gelişmesini gerekli kılan nedenler arasında yer almaktadır.  Bununla birlikte 
dünya ile serbest piyasa ekonomisi koşullarına göre rekabet edebilmek için orman ürünlerinin üretim ve 
pazarlama uygulamalarında bir takım değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla orman ürünlerinin 
sürdürülebilir ormancılık ilkeleri gözetilerek piyasanın talep ettiği standartlara göre üretilmesi ve pazarlanması 
gerekmektedir.  Türkiye’de özellikle ODOÜ’nün en fazla işlem gördüğü İzmir Ticaret Borsası kotasyon lisesi ve 
tescil bültenleri incelendiğinde: adaçayı, badem, bal, bal mumu,  defne yaprağı, ıhlamur, kekik,  mazı, meyan 
kökü, mantar,  kestane,  keçi boynuzu, çam fıstığı kozalağı, badem, tıbbi bitkilerin yanında tomruk ve kerestenin 
de kotasyon listesine dahil olup işlem gördüğü belirlenmiştir. 2010-2016 yılları arasında İzmir Ticaret 
Borsası’nda işlem gören orman ürünlerinin işlem hacimleri Şekil 6’da verilmiştir.  

Şekil 6. İzmir Ticaret Borsası’nda işlem gören orman ürünleri işlem hacmi (000TL). 

Kaynak: İTB, 2017 
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9. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde üreticiler vadeli işlem ve opsiyon borsalarında piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarına karşı 
kendisini korumak veya karşılaşacağı riski minimize etmek için işlem yapmaktadır. Bu organize borsalar son 
yıllarda fiyat riskini yönetmek için yaygın kullanılan ve önemi giderek artan bir araç konumuna gelmiştir. Vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarından alınan sözleşmelerle önceden belirlenen fiyat üzerinden üreticiler alım satım 
yaparak piyasada oluşacak aksaklık veya istikrarsızlık karşısında kendilerini garantiye almaktadır (Gökkaya ve 
Adanacıoğlu, 2016). 

Ormancılık sektöründe söz sahibi olan gelişmiş ülkelerde orman ürünleri üzerine gerçekleştirilen vadeli işlem 
sözleşmelerinin uzun yıllardır yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. OGM’nin gerek asli orman ürünlerine 
(tomruk, lif yonga, sanayi, kağıtlık odun vb.) gerekse odun dışı orman ürünlerine ilişkin maliyet, fiyat ve 
pazarlama politikalarında yöresel koşullara dayanmayan ve işletmeler arası karşılaştırmalara olanak vermeyen 
bir yapıda olduğu açıktır. Bu durum işletmelerin gelirleri ve giderleri arasında denge kurulmasını, rasyonel 
işletmecilik yapılmasını, çağdaş pazarlama anlayışının hakim kılınmasını ve işletmeler arasında rekabet 
ortamının yaratılmasını önlemektedir. Bu nedenle çağdaş pazarlama anlayışına uygun, esnek ve dinamik yapıda 
yeni maliyet ve fiyat politikalarının geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır (Daşdemir, 2003).  

Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar hizmet veren devlet orman işletmelerinin güçlü bir örgüt yapısının olması, 
kurum kültürünün yerleşmesi, sektör temsilcileri ile olan işbirliği, sertifikalandırma sistemlerinin artması ile 
birlikte kaliteli ve standart ürün üretimi için çaba gösterilmesi, toplumun orman ürünlerine olan talebinin 
artması ve sektörün uluslararası pazarlara açılması ormancılık sektörünün güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Bu 
güçlü yönler dikkate alındığında orman ürünleri için vadeli işlem sözleşmelerinin yapılması sektörün geleceğe 
ilişkin stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.  

Orman ürünlerine yönelik vadeli işlemler piyasasının oluşturulabilmesi için yurt dışındaki başarılı örnekler 
incelenmeli, konu ile ilgili olarak her türlü altyapı eksiklikleri giderilerek hukuki zemin oluşturulmalı ve Türkiye 
koşullarına uyumlandırılmalıdır. Bunun yanında sektörün finansal sorunları giderilerek yeni yatırımların önü 
açılmalı, standartlara göre üretim anlayışı yerleştirerek markalaşmaya gidilmeli, işletmelerin kurumsallaşması 
ve orman ürünlerine ilişkin piyasanın büyük ve rekabetin güçlü olduğu bir ortam oluşturulmalıdır.  

Giderek artan  rekabet ortamında piyasanın istediği kalite ve ölçüde ürünlerin üretilmesi vadeli işlem opsiyon 
borsaları ile sağlanarak, orman ürünlerinin gerçek değerini bulması ve pazarlama sorunlarının çözülmesi 
açısından önemli rol oynayacaktır. Orman ürünlerinin vadeli işlemler sayesinde ileriki bir tarihte teslimatı 
gerçekleştirmek üzere bugünden alım satımının yapılması ürünün geleceği ile ilgili bilgi vererek üreticileri, 
yatırımcıları ve sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak ve kamunun yükünü azaltacaktır.  Vadeli 
işlemler ve opsiyon piyasaları ile sektörü oluşturan tüm kesimler şeffaf ve net bir biçimde değerlendirme 
yapabilecekleri bilgilere sahip olarak piyasa ile ilgili kararlarını daha sağlıklı verebileceklerdir. Bu nedenle orman 
ürünlerinin vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine dahil edilmesi ormancılık sektörünün gelişmesi ve daha da 
önemli bir konuma gelmesi için gereklidir. 
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Özet: 2007 yılı ortalarında ABD'de başlayıp 2008 yılında Lehman Brothers Yatırım Bankası'nın batmasıyla derinleşerek 
küresel bir hal alan Finansal Kriz başta gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde önemli hasarlara yol açmıştır. 
Küresel Finansal Kriz ile banka bilançolarında yaşanan bozulmalar, banka iflaslarıyla neticelenmiş finansal kurumlara olan 
güven azalmıştır. Hükümetler sorunlu bankaların sermayelerinin yeniden yapılandırılması ve finansal sisteme kazandırılması 
amacıyla milyarlarca dolarlık kurtarma paketleri hazırlamak zorunda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, Küresel Finansal Kriz 
öncesi ve sonrası dönemde Türk Bankacılık Sektörü'nün gelişimini seçilmiş göstergeler ile ortaya koymaktır. Bu amaçla  
bankacılık sektörünün temel büyüklükleri (Aktif büyüklüğü, krediler, mevduat, banka sayısı, şube sayısı ve personel sayısı), 
performans göstergeleri (Kredi/Mevduat, Kredi/Toplam Aktifler, Net Dönem Kârı, Net Kâr/Ortalama Aktif, Net Kâr/Ortalama 
Özkaynak) ve risk göstergeleri (Sermaye Yeterliliği Oranı, Tahsili Gecikmiş Alacaklar/Brüt Krediler) analiz edilecektir. Çalışma 
ile ayrıca Türk Bankacılık Sektörü'nde yoğunlaşma göstergelerine yer verilecek ve sektör ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunulacaktır. Çalışma sonucunda Türk Finans Sistemi'nin en temel yapı taşını oluşturan bankacılık sektörünün Kasım 2000 
ve Şubat 2001 Krizleri sonrası bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, düzenleme ve denetim yapısının yeniden 
oluşturulması ve uluslararası standartların sağlanması ile Küresel Finansal Kriz'e daha sağlıklı bir yapıda girdiği, Küresel 
Finansal Kriz sonrası dönemde ise uygulanan makro ihtiyati politikalarında etkisiyle başarılı bir performans ortaya koyduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Finansal Kriz, Türk Bankacılık Sektörü, Performans Analizi, Yoğunlaşma Oranı 

Structural Analysis of the Turkish Banking Sector Pre- and Post-Global Financial 
Crisis 

Abstract: The Financial Crisis which began in the USA around mid-2007 and reached global proportions following the 
bankruptcy of Lehman Brothers Savings Bank in the year 2008, significantly damaged the developed countries as well as the 
countries in development. The upset in bank balances caused by the Global Financial Crises resulted in the loss of trust in 
financial establishments which went bankrupt. Governments were forced to prepare recovery packages worth billions of 
dollars to restructure the capita of the banks facing serious financial difficulties and bring them back to the financial 
ecosystem. The aim of this study is to put forth the development of the Turkish Banking Sector, pre- and post-Global 
Financial Crisis, using specific indicators. For this purpose, the fundamental magnitudes of the banking sector (active size, 
credits, assets, bank count, branch office count and personnel count), performance indicators (Credit/Asset, Credit/Total 
Actives, Net Profit for the Period, Net Profit/Total Assets, Net Profit/Total Equity) and risk indicators (Capital Adequacy 
Ratio, Uncollectible Receivables/Gross Credits) will be analyzed. In the study, concentration factors of the Turkish Banking 
Sector will be given and evaluations on the sector will be made. As a result of this study it was deduced that the 
restructuring of the banking sector which constitutes the most fundamental building block of the Turkish Financial System, 
reconstitution of the regulation and supervision frameworks and meeting the international standards following the 
November 2000 and February 2001 crises, resulted in a sturdy entry to the Global Financial Crisis and a good performance 
was shown with the application of macro scale precautionary policies. 

Keywords: Global Financial Crisis, Turkish Banking Sector, Performance Analysis, Concentration Rate 

1. Giriş  

Türkiye ekonomisinde 2001 sonrası yaşanan iyileşme, artan ekonomik istikrar ve uygulamaya konulan 
enflasyonla mücadele programı bankacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca bankacılık sisteminin 
yeniden yapılandırılması sektörü krize sürükleyen önemli yapısal sorunların aşılmasını sağlamıştır (Arıcan vd, 
2009: 25). 2001 krizi sonrası dönemde kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, sorunlu bankaların sistem 
dışına atılması, sektörün sermaye yeterliliğinin güçlendirilmesi gibi sektöre özgü bazı yapısal özelliklerin yanı 
sıra TCMB’nin 2001 yılından itibaren uyguladığı makroekonomik politikalarda Türk Bankacılık Sektörünü krize 
karşı daha sağlıklı ve güçlü duruma getirmiştir (Çağıl, 2011:63).  

Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan krizlerden sonra 2008’de etkisini Türkiye’de gösteren küresel ekonomik 
krize kadar olan süreçte Türk Bankacılık sektörü büyük değişim göstermiştir. 2001 krizi ve öncesi yıllar ile 2001 
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krizi ve sonraki süreçte sektörde büyük değişimler yaşanmış ve bu değişim göstergelere yansımıştır (Kesbiç vd., 
2009:35). Türk Bankacılık Sektörü'nün 2002-2009 döneminde yıllık reel büyüme ortalaması %11,3'e 
yükselmiştir.Bu performans aynı zamanda finansal sistemin genel istikrarına ve gelişimine de olumlu katkı 
sağlamıştır (BDDK, 2009: 3). 2008 Küresel Krizi ve sonrasında uluslararası finansal piyasaların kırılganlığının 
sürdüğü dönemde, Türk Bankacılık Sektörü'nün Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden edinilen tecrübe ile 
ihtiyatlı bir çerçevede finansal sağlamlığını koruduğu görülmektedir (Sakarya, 2016: 385). Bunda ülkemizde 
küresel krizin temelini oluşturan eşik-altı konut kredileri (subprime mortgage) olarak da adlandırılan kredi türev 
ürünlerine yatırım yapılmaması, ayrıca sektörün güçlü aktif kalitesi, likidite yapısı, sermaye yeterliliği, risk 
yönetimi ve iç kontrol sistemleri gibi değerler sektörün krizden etkilenmesini önlemiştir (Afşar, 2011:169). 

Bu çalışmanın amacı, Küresel Finansal Kriz öncesi ve sonrası dönemde Türk Bankacılık Sektörü'nün gelişimini 
seçilmiş göstergeler ile ortaya koymaktır. Bu amaçla  bankacılık sektörünün temel büyüklükleri (Aktif büyüklüğü, 
krediler, mevduat, banka sayısı, şube sayısı ve personel sayısı), performans göstergeleri (Kredi/Mevduat, 
Kredi/Toplam Aktifler, Net Dönem Kârı, Net Kâr/Toplam Aktif, Net Kâr/Toplam Özkaynak) ve risk göstergeleri 
(Sermaye Yeterliliği Oranı, Tahsili Gecikmiş Alacaklar/Brüt Krediler) analiz edilecektir. Çalışma ile ayrıca Türk 
Bankacılık Sektörü'nde yoğunlaşma göstergelerine yer verilecek ve sektör ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunulacaktır. 

2. Türk Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri 

2.1. Banka ve Şube Sayıları 

Türkiye Ekonomisi ve bankacılık sistemi açısından 2001 yılı zor bir yıl olmuştur. Ekonomik faaliyetler yanında 
bankacılık sistemi de önemli ölçüde küçülmüştür. Banka sayısı 2001'de 79'dan 61'e gerilemiş, toplam şube sayısı 
929 azalarak 6.908'e gerilemiştir. Bankacılık sisteminde banka ve şube sayısında başlayan gerileme 2003 yılına 
kadar devam etmiştir. 2003 yılında banka sayısı 50'ye, şube sayısı 5.966'ya gerilemiştir. Bankacılık sektöründe 
yeniden yapılandırmanın da etkisiyle şube sayısı 2004 yılından 2015 yılına kadar sürekli olarak artış göstermiştir. 
2004 yılında 6.106 olan şube sayısı 2008 yılında derinleşen küresel krizin olumsuz etkisine rağmen sektörün 
güçlü sermayesi, sağlıklı bilanço yapısı ve artan kârlılık sonucu şube sayısı 2015 yılında 12.269'a kadar 
yükselmiştir. Türk Bankacılık Sektörü'nde 2003-2016 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde banka 
sayısının 45-50 aralığında kaldığı görülmektedir.  Şekil 1'de 2003-2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörü'nde 
banka ve şube sayıları gösterilmektedir. 

Şekil 1. Türk Bankacılık Sektöründe Banka ve Şube Sayıları 

Kaynak: TBB., *Geçici veri 
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2.2. İstihdam 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin ardında personel sayısı azalmaya devam etmiştir. 2001 yılında bir önceki 
yıla göre 32.906 kişi işini kaybetmiş personel sayısı 137.495'e gerilemiştir. 2002 yılında yaşanan krizlerin 
etkisiyle personel sayısı 14.224 kişi azalarak 123.271'e düşmüştür. Türk Bankacılık Sektörü'nde 2000-2003 
döneminde 50.739 kişi işini kaybetmiştir. 2004 yılından itibaren sektörde istihdam edilen personel sayısı 
artmaya başlamış 2007 yılında 158.559'a, 2008 yılında 171.598'e ve 2010 yılında 178.504'e yükselmiştir. 2014 
yılında personel sayısı 200 bini aşmıştır.  Türk Bankacılık Sektörü'nün Nüfus/Personel Sayısı göstergesi 2003 
yılında 535 ile zirve yapmış, 2008 yılına kadar düzenli olarak düşmüş sonraki yıllarda da bu düşüş devam 
etmiştir. Şekil 2'de 2003-2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörü'nde personel sayıları gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Türk Bankacılık Sektöründe Personel Sayıları 

Kaynak: TBB., *Geçici veri 

2.3. Aktif  Büyüklüğü, Krediler ve Mevduat 

2001 Krizi sonrası bankaların aracılık fonksiyonuna odaklanmasıyla kredi ve mevduat hacminde yaşanan artışlar, 
bankacılık sektörünün aktiflerinin büyümesine neden olmuştur (Bumin, 2009, 40-41). Türk Bankacılık 
Sektörü'nün aktif büyüklüğü yıllar itibarıyla Şekil 3'te gösterilmiştir. 2003 yılında 249 Milyar TL olan Türk 
Bankacılık Sektörü'nün aktif büyüklüğü 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla 2.477 milyar TL'ye yükselmiştir. Benzer 
şekilde bankacılık sektörü aktiflerinin en büyük kalemi olan kredilerinde 2003 yılından itibaren arttığı 
görülmektedir. Buna göre 2003 yılında 70 milyar TL olan krediler 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla 1.570 milyar 
TL'ye yükselmiştir.  Bankaların en önemli fon kaynağı durumundaki toplam mevduat 2003 yılında 160 milyar TL 
iken 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla 1.312 milyar TL'ye yükselmiştir. Şekil 3'te 2003-2016 döneminde Türk 
Bankacılık Sektöründe aktif büyüklüğü, krediler ve mevduatın gelişimi gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Büyüklüğü, Krediler ve Mevduatın Gelişimi 

Kaynak: BDDK.,*Geçici veri 

3. Türk Bankacılık Performans Göstergeleri 

Türk Bankacılık Sektörü'nün performans göstergeleri olarak Kredi/Mevduat, Kredi/Toplam Aktifler, Net Dönem 
Kârı, Aktif kârlılığı, Özkaynak kârlılığı analiz edilecektir. Türk Bankacılık Sektörü'nün net dönem kârı yıllar 
itibarıyla genel olarak artan bir seyir izlemiştir. Bankacılık sektörünün net kârı 2003 yılında 5,6 milyar TL'den 
2007 yılında 14,9 milyar TL'ye yükselmiştir. 2008 yılında sektörün net kârı 13,4 milyar TL'ye gerilemiştir. 
Sektörde 2003 yılından itibaren artış sağlanan kârlılıkta, 2008 yılında yaşanan düşüşün küresel krize bağlı 
olduğu, sektörün kârlılık oranının 2009 yılından itibaren tekrar yükselişe geçtiği belirlenmiştir (Sarıtaş ve Saray, 
2012: 36). Net dönem kârı, 2009 yılında 20,2 milyar TL'ye kadar yükselmiş, (2011 yılındaki düşüşün ardından) 
2015 yılında ise 26 milyar TL'ye ulaşmıştır. 26 milyar TL'lik kârın 11 milyar TL'si kamu bankaları tarafından, 9 
milyar TL'si yerli özel bankalar tarafından ve 6 milyar TL'si ise yabancı bankalar tarafından yaratılmıştır. Bir 
bankanın elde ettiği (vergi sonrası) net kâr değeri, söz konusu bankanın performansını ölçebilmek için başlı 
başına bir ölçüt olmasına rağmen banka büyüklüğünü içermediği için diğer bankalarla karşılaştırma yapmak 
açısından yeterli görülmemektedir. Aktif büyüklüğünü de kapsayan en önemli performans göstergesi aktif 
kârlılık oranıdır. Aktif kârlılık oranı (Net Kâr / Toplam Aktif) bir bankanın ne kadar etkin işletildiğinin ölçüsüdür. 
Aktif kârlılık oranının (ROA) yükselmesi varlıkların daha kârlı kale geldiğini göstereceğinden arzu edilen bir 
durumdur ve bankanın etkinliğinin arttığına işaret eder (AÖF, 2015:102). Türk bankacılık sektörünün aktif 
kârlılığı 2003 yılında %2,5 iken %56 oranında azalarak 2015 yılında %1,1'e gerilemiştir. Aktif kârlılık oranı (ROA), 
bankanın kârlılığı konusunda yararlı bir gösterge olmasına rağmen, bankanın ortakları daha çok bankaya 
koydukları sermayenin kârlılığı (ROE) ile ilgilenmektedirler. Özkaynak kârlılık oranı (Net Kâr / Toplam 
Özkaynaklar), bankaya konulan sermayenin hangi kârlılıkla çalıştığını göstermesi nedeniyle temel bir kârlılık 
kriteridir (Törüner, 2012). Özkaynak kârlılık oranının yüksek çıkması ortaklar açısından istenen bir sonuçtur. 
Sektörün özkaynak kârlılığı 2003 yılına göre %38 oranında azalarak 2015 yılında %11,2'ye gerilemiştir. Tablo 
1'de 2003-2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörü'nün performans göstergelerine yer verilmiştir. 

Bankacılık sektörünün aracılık faaliyetlerine ilişkin en temel göstergelerden biri olan kredi/mevduat oranı 
sektörün aracılık faaliyetlerindeki yoğunlaşmanın değerlendirilmesinde de yardımcı olabilmektedir (BDDK, 
2006: 60). Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2003-2016 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde (2009 yılı 
hariç)  düzenli olarak artmıştır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2003 yılında %43,5 iken bu oran 2007 
yılında %80'e, 2012 yılında %102,9'a ve 2016 yılı Haziran ayında %123,7'ye kadar yükselmiştir. 2003-2016 
dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde (2009 yılı hariç) toplam aktifler içerisinde kredilerin oranı düzenli 
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olarak artmıştır. 2003 yılında %28 olan toplam aktifler içerisinde kredilerin oranı 2007 yılında %49,1'e, 2012 
yılında %58'e ve 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla %63,4'e kadar yükselmiştir. 

Tablo 1. Performans Göstergeleri 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Kredi / 
Mevduat (%) 

43.5 52.3 60.4 71.2 80.0 80.8 76.3 85.2 98.2 102.9 110.7 121.3 123.0 123.7 

Krediler 
/Toplam 
Aktifler (%) 

28,0 33,6 38,5 43.8 49.1 50.2 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 63.0 63.4 

Net Dönem 
Kârı (Milyar 
TL) 

5,6 6,5 5,7 11,4 14,9 13,4 20,2 22,1 19,8 23,5 24,6 24,6 26,0 19,0 

 Aktif Kârlılığı 
 (%) 

2,5 2,3 1,7 2,6 2,7 2,0 2,6 2,4 1,7 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0 

Özkaynak 
Kârlılığı  (%) 

18,1 15,7 12,1 21,0 24,7 18,7 22,9 20,1 15,4 15,6 14,1 12.2 11.2 7.2 

Kaynak: TBB., *Haziran verisi 

4. Türk Bankacılık Sektörü Risk Göstergeleri 

4.1. Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Sermaye yeterliliği rasyosu, bankaların karşılaşılabilecek riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli 
düzeyde özkaynak bulundurup bulundurmadığının göstergesidir (Perihan ve Yurtsever, 2016:43). Türk 
Bankacılık Sektörü'nde sermaye yeterliliği rasyosu  2015 yılında bir önceki yıla göre azalarak %15,6 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Haziran 2016 itibarıyla ise sermaye yeterliliği rasyosu %15,8 seviyesindedir. Sermaye yeterliliği 
rasyosundaki düşünün nedenleri; Sermaye yeterliliği rasyosu kredi stokundaki hızlı büyüme, yabancı para 
kredilerin TL karşılıklarının artması ve bireysel kredilerde risk ağırlıklarının yüksek olması nedeniyle gerilemiştir 
(Arıcan ve Yücememiş, 2016: 49).  Şekil 3'te sermaye yeterliliği rasyosunun 2003-2016 dönemindeki gelişimi 
gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3. Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Kaynak: TBB.,*Haziran verisi 
 

Türk Bankacılık Sektörü'nde sermaye yeterliliği rasyosu 2003 yılından itibaren azalma eğiliminde olsa da Basel 
Kriterlerine göre %8, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygulanan % 12'lik seviyenin 
üzerinde seyretmeye devam etmiştir. 
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4.2.Tahsili Gecikmiş Alacaklar  

Tahsili gecikmiş alacakların brüt kredilere oranı aktif kalitesinin önemli göstergelerinden biridir. Tahsili gecikmiş 
alacakların kredilere oranı 2003 yılından itibaren 2007 yılına kadar düzenli olarak azalmış, 2013 yılından itibaren 
ise artmaya başlamıştır. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı 2013 yılında %2,7, 2014 yılında %2,9, 2015 
yılında %3,1 ve 2016 yılında %3,3 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 4'te tahsili gecikmiş alacakların brüt kredilere 
oranı gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. Tahsili Gecikmiş Alacaklar/Brüt Krediler 

Kaynak: TBB., *Haziran verisi 

5. Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma 

Sektördeki ilk beş banka yoğunlaşma yüzdeleri incelendiğinde, 2015 yılı itibarıyla ilk beş bankanın aktifleri 
toplam sektörün %58'ini, kredileri toplam sektörün %56'sını ve mevduatı toplam sektörün %60'ını 
oluşturmaktadır. İlk beş bankanın toplam aktifler, mevduat ve krediler içindeki paylarının ise yıllar itibarıyla 
nispeten azaldığı görülmektedir. Bu durum söz konusu bankaların dışında kalan bankaların da rekabet gücünün 
yükselmeye başladığının bir göstergesidir. Şekil 5'te Türk Bankacılık Sektörü'nde ilk beş banka yoğunlaşması 
gösterilmektedir. 

Şekil 5. Türk Bankacılık Sektöründe İlk Beş Banka Yoğunlaşması (%) 

Kaynak: TBB., *Geçici veri 

Sektördeki ilk on banka yoğunlaşma yüzdeleri incelendiğinde, 2015 yılı itibarıyla ilk on bankanın aktifleri toplam 
sektörün %85'ini, kredileri toplam sektörün %84'ünü ve mevduatı toplam sektörün %89'unu oluşturmaktadır. 
Türk Bankacılık Sektörü'nde ilk beş banka yoğunlaşmasının aksine ilk on bankanın yıllar itibarıyla toplam aktifler, 
toplam mevduat ve toplam krediler içerisindeki paylarını muhafaza ettikleri görülmektedir. Şekil 6'da Türk 
Bankacılık Sektörü'nde ilk on banka yoğunlaşması gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Türk Bankacılık Sektöründe İlk On Banka Yoğunlaşması (%) 

Kaynak: TBB., *Geçici veri 

6. Sonuç 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri ile ağır yara alan Türk bankacılık sektörü, sektöre yönelik gerçekleştirilen 
yapısal reformlar ve politikalarında etkisiyle büyümüş, bankacılık sektörü sağlamlık göstergelerinde yüksek bir 
performans sergileyerek 2008 Küresel Krizi'ne daha güçlü bir yapıda girmiştir. Türk bankacılık sektörü, gerek 
kendi dinamiklerinden gerekse dış kaynaklı dinamiklerden kaynaklanan krizlere rağmen günümüzde güçlü 
sermaye yapısı ve düşük risklilik seviyesi ile başarılı bir performans ortaya koymuştur.  Küresel Finansal Kriz 
öncesi ve sonrası dönemde Türk Bankacılık Sektörü'nün temel büyüklükleri, performans göstergeleri, risk 
göstergeleri ve yoğunlaşma göstergelerinin analiz edildiği bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

 

• Türk bankacılık sektöründe banka sayısı 2003 yılına göre azalarak Haziran 2016 itibarıyla 47'ye 
gerilemiş, şube sayısı ise 2003 yılına göre yaklaşık olarak %100 oranında artarak 11.916'ya yükselmiştir. 
Bankacılık sektörü istihdamı ise 2003 yılına göre 88.424 kişi artarak Haziran 2016'da 211.673 kişiye 
ulaşmıştır. 2015 yılına göre ise 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla şube ve personel sayılarında düşüşler 
yaşanmıştır. 

• Türk Bankacılık sektörünün finansal aracılık fonksiyonunu daha etkili olarak yerine getirmesi sonucu 
kredilerin toplam aktifler içindeki payı, 2003 yılında %28'den 2016 yılı Haziran ayında %63,4'e kadar 
yükselmiştir. 

• Türk bankacılık sektörünün kârlılık performansının 2003-2016 dönemi bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde genel olarak artan bir trend içinde olduğu görülmektedir. Ancak, Türk bankacılık 
sektöründe 2015 yılında özkaynak kârlılığı, sektörde %15 olarak hesaplanan maliyet düzeyinin 
altında %11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Makro ihtiyati düzenlemeler ve kâr baskısı nedeniyle 
bankaların özkaynak getirisinin son yıllarda düştüğü görülmektedir. Benzer şekilde aktif kârlılığı da 
2003 yılında %2,5'den 2015 yılında %1,1'e kadar gerilemiştir. 

• Türk Bankacılık Sektörü'nde sermaye yeterliliği rasyosu BDDK tarafından belirlenen %12'lik alt 
seviyenin üzerinde seyretse de son yıllarda düşüş eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. Bankaların 
özkaynaklarını artırırken risklilik seviyelerini azaltmaları, sermaye yeterliliği rasyosunun son yıllardaki 
eğilimin tersine dönmesi için önem arz etmektedir. 

• Türk bankacılık sektöründe, tahsili gecikmiş alacakların brüt kredilere oranı 2000-2001 Krizlerinden 
sonra bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında alınan önlemler ile azalmış ancak 
son yıllarda artan bir eğilim göstermiştir. Bireysel kredilerde uzayan vade ve kredi kartlarında artan 
taksit sayısı tahsili gecikmiş alacakların tekrar yapılandırılması ve bu oranın artış eğiliminin 
düşürülmesini sağlayacaktır. 
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• Türk bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam aktiflerin %58'i, toplam kredilerin %56'sı ve toplam 
mevduatın %60'ının sektördeki ilk beş bankaya ait olması ve yoğunlaşma oranlarının incelenen dönem 
boyunca azalma yönünde büyük değişimler göstermemesi, sektörün oligopol yapısının devam ettiğini 
göstermektedir. 

Sonuç olarak Türk bankacılık sektörüne ilişkin temel büyüklükler, bankacılık sektörünün risklere dayanabilecek 
ve büyümeyi destekleyebilecek güçte sağlıklı bir bilanço yapısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kaynakça 
Afşar, M. (2011), Küresel Kriz ve Türk Bankacılık   Sektörüne Yansımaları, Eskişehir Osmangazi Üniversite İİBF Dergisi, 6(2). 

AÖF (2015), Para ve Banka, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

Arıcan, E. ve Yücememiş, B. T. (2016), “Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türk Bankacılık Sektörü”, 
http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/makale/Erisah_arican.pdf (15.12.2016.) 

Arıcan, E., Yücememiş, B.T. ve Işıl, G. (2009), Türk Bankacılık.Sektörünün Yapısal Analizi (2001-2008), Finansal Araştırmalar 
ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No: 773,  23-34. 

BDDK (2006), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, Aralık 2006. 

BDDK (2009), Bankacılık Yapısal Gelişmeler, Haziran 2010. 

BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, www.bddk.org.tr, (05.01.2017). 

Bumin, M. (2009), Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi 2000-2008, Maliye Finans Yazıları, Sayı 84. 

Çağıl, G. (2011), 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi ile Analizi, 
Maliye Finans Yazıları, Yıl 25, Sayı 93, 59-86. 

Kesbiç, C. Y., Çınar, S. ve Duramaz Selim (2014) ,Son 20 Yıldaki Kriz Maratonu ve Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Analizi, 
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 51, Sayı : 597, 31-44. 

Pehlivan, P. ve Yurtsever, H. (2016), Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri, Legal Kitabevi, İstanbul. 

Sakarya, B. (2016), Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, Edt.ler. Güven Delice ve İlhan Ege, Türkiye'de Finansal Sistemin 
Yapısı ve Bankacılık Sektörü, Gazi Kitabevi. 

Sarıtaş, H. ve Saray, C. (2012), Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Performansının Analizi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 23-37. 

TBB, Bankalarımız 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 www.tbb.org.tr (05.01.2017). 

Törüner, Y. (2012), Bankaların Sıhhati, http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/yaman-toruner/bankalarin-sihhati-1604871/ 
(05.01.2017) 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1100 
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Özet: Günümüzde küçük ölçekli kurumlardan çok uluslu kurumlara kadar tüm özel şirketler ve kamu kurumları finansal 
kayıplarla sonuçlanabilecek siber risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Siber risklerin oluşturduğu tehdit, artık bir şirketin 
varlıklarına yönelik fiziksel tehditler kadar elle tutulur durumdadır ve en az fiziksel risklerin gerçekleşmesi sunucu ortaya 
çıkan kayıplar kadar büyüktür. Kurumların, önemi her geçen gün artan siber risklere karşı alacakları önlemler ise bu 
kurumların riskleri yönetebilme gücüne sahip olmalarının yanı sıra rakiplerine göre fark yaratmaları anlamına da 
gelmektedir. Bireyler açısından ise siber riskler her geçen gün büyüyen risklerin başında gelmektedir. Bireylerin siber riskler 
karşısında yeterli bilgiye sahip olmamalarının yanı sıra bu risklere karşı önlem almamaları, finansal kayıplarla karşı karşıya 
gelmelerine yol açmaktadır. Diğer taraftan artan siber saldırılar ile ortaya çıkan siber riskler, rekabetin son yıllarda fazlasıyla 
arttığı sigortacılık sektöründe ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta şirketleri için de önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Halihazırda, artan siber saldırılar ile birlikte dünyada siber risk sigortacılığının hızlı bir gelişim göstermiş olmasına karşın 
Türkiye'de siber risk sigortacılığının daha başlangıç aşamasında olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, siber risklerin 
ekonomik etkilerini açıklayarak, siber saldırılara karşı alınabilecek önlemlerden biri olan siber risk sigortasının kurumlar, 
bireyler ve sigorta şirketlerine sağlayacağı faydaları ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Bilecik ilinde faaliyette bulunan 
firmalara siber riskler, bu risklere karşı alınacak önlemler ve siber risk sigortacılığının bilinirliği ile ilgili anket uygulanmıştır. 
Çalışma ile firmaların genel olarak siber risk sigortası ürünü hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Riskler, Siber Risk Sigortası, Risk Yönetimi 

 

A Study on the Cyber Risk Insurance as a Measure Against Cyber Attacks: The 
Example of the Province of Bilecik 

 

Abstract: Nowadays, from smaller scale to larger scale establishments, every private as well as public company is under the 
threat of cyber risks which can result in financial losses. Today, the threat caused by these cyber risks is as tangible as 
physical threats on the assets of a company and can be as severe as the losses caused by the realization of the physical 
risks. Also, the measures taken by the companies against the cyber risks which become more important with each passing 
day mean that these companies have the capacity for risk management and can make a difference when compared to their 
competitors. Cyber risks are also a growing concern for individuals. Besides their illiteracy on cyber threats, not taking any 
measures against these risks can result in these individuals facing financial losses. On the other hand, cyber risks given rise 
by the increasing number of cyber attacks gives opportunities for insurance companies looking to widen their product range 
within the insurance sector where the competition has been significantly increasing in the past few years. While with the 
increase in cyber attacks, cyber risk insurance shows a swift progress all around the world, when it comes to Turkey, cyber 
risk insurance is still in its early stages. The aim of this study it to put forth the benefits of cyber risk insurance which is one 
of the measures that can be taken against cyber attacks, on individuals and insurance companies. In this study, a survey was 
made to companies operating in the Province of Bilecik on cyber risks, measures that can be taken against them and their 
familiarity on risk insurance. As a result, it was concluded that the companies were not well-informed on the product of 
cyber insurance. 

Keywords: Cyber Risks, Cyber Risk Insurance, Risk Management 

1. Giriş 

Gelecekte olabilecekleri tanımlayabilme ve değişik alternatifler arasında seçim yapabilme yeteneği, çağdaş 
toplumların esasını oluşturur. Risk Yönetimi refahın dağılımından kamu sağlığını korumaya, savaşların 
yürütülmesinden aile planlamasına, sigorta primi ödemelerinden emniyet kemeri takmaya, mısır gevreği 
pazarlamasına kadar çok geniş yelpazede, karar alma süreçlerinde bize yardım eder (Bernstein, 2006: 20). Yıllar 
içinde tanımlanan risklerin değişmesi ile hayatımızı kolaylaştıran risk yönetimi unsurunun da çeşitlenip değişime 
uğramasına sebep olmuştur. Günümüz teknolojisinin getirdiği ve IEEE standardı olan “nesnelerin interneti-
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internet of things” ve “her şeyin interneti- Internet of Everything” konseptleri, başta bilgisayarlar ve akıllı 
telefonlar olmak üzere mutfağımızdaki bulaşık makinesinden arabaya, evdeki klimadan saksıya kadar 
etrafımızdaki hemen her şeyin internet üzerinden birbirine bağlantısını öngörmektedir (Şentürk, Çil ve 
Sağıroğlu, 2014: 165). Bu gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, bizleri hem kurumsal hem de bireysel olarak 
geçmişe göre çok daha karmaşık siber risklerle karşı karıya getirmektedir.  

Siber risklerin ne derece önemli olduğu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından “2017 yılı Küresel Riskler Raporu” 
nda da vurgulanmaktadır. Küresel Riskler Raporu’na göre, meydana gelme olasılığına göre en önemli riskler, 
arasında “Teknoloji” başlığı altında siber saldırılara yer verilmiştir. Siber risklerin bu kadar yoğun olarak 
hayatımıza girmesi, bu risklerin yönetilmesine yönelik birçok kurumunda ilgisini çekmiştir. Siber riskler, 
rekabetin son yıllarda fazlasıyla arttığı sigortacılık sektöründe ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta 
şirketleri için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünyadaki sigorta devlerinden Allianz tarafından yayımlanan, 
2016 yılı Risk Barometresi Raporu’nda, iş dünyasındaki kesintiler arka arkaya dördüncü yıl en yüksek risk 
olurken, jeopolitik istikrarsızlık ve teknolojik sorunlar da iş hayatındaki kayıpların yeni sebepleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Rekabetçi piyasa ortamı ve siber tehditler ise ilk kez ilk üç küresel iş riskleri arasında yer almıştır.  

Bu çalışmanın amacı, siber suçların ekonomik maliyetlerini açıklayarak, siber saldırılara karşı alınabilecek 
önlemlerden biri olan siber risk sigortasının kurumlara, bireylere ve sigorta şirketlerine sağlayacağı faydaları 
ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Bilecik ilinde faaliyette bulunan firmalara siber riskler, bu risklere karşı 
alınacak önlemler ve siber risk sigortacılığının bilinirliği ile ilgili anket uygulanmıştır. 

2. Siber Risk Kavramı 

Bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşması işletmelerdeki iş süreçlerinin izlenmesi ve raporlanması açısından 
bir taraftan kolaylık sağlamakta diğer taraftan da siber suçlara uygun ortamı hazırlamaktadır. Çünkü siber 
riskler, bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak siber ortam içerisinde ortaya çıkmaktadır (Kurt ve Uysal, 
2015:2). Siber risk yaygın olarak, bilgi sistemleri ihlalleri veya saldırıları sonucu ortaya çıkan zarar veya kayıplara 
maruz kalma olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir tanımla, siber risk, bir organizasyon içinde teknoloji 
kullanımı ya da teknik altyapıyla ilgili zarar ya da kayıp olasılığıdır (RSA, 2016). Siber riskler aynı zamanda makro 
ekonomi açısından stratejik öneme sahiptir. Ülke ekonomisi birçok faktörün bir araya gelerek oluşturduğu bir 
bütün olarak düşünülebilir. Bu bütünü oluşturan finansal piyasalar, aracılar vb. aktörler de yoğun olarak siber 
tehdit altında bulunmaktadır. Bu bağlamda T.C. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın “2016-2019 Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi”ne göre siber güvenlik riskleri söyle tanımlanmıştır; 

 

• Kritik altyapıların kullandığı bilişim sistemlerine yapılacak hizmet dışı bırakma ve benzeri hedef odaklı 
saldırılar sonucunda enerji, ulaştırma, vb. kritik hizmetlerin kesintiye uğraması. 

• Kamu ve kritik altyapıların kullandığı bilişim sistemlerine yapılacak hedefe yönelik saldırılar sonucunda; 
vatandaşa ait kişisel bilgilerin veya kamuya ait gizli bilgilerin saldırganların eline geçmesi, ifşa olması, 
değiştirilmesi veya yok edilmesi.  

• Araştırma, geliştirme ve üretim yapan kurum ve kuruluşların (özel firmalar, araştırma kurumları ve 
savunma sanayi) ticari sırlarını ve bilgi birikimini elde etmeye yönelik hedef odaklı saldırılar sonucunda 
hassas veya ticari değere sahip bilgilerin saldırganların eline geçmesi, ifşa olması, değiştirilmesi veya 
yok edilmesi.  

• Propaganda amaçlı bilgisayar korsanlığı (hacktivizm) saldırıları sonucu çeşitli kurum ve kuruluşların 
itibarının zarar görmesi veya hassas bilgi/verinin ifşa olması, değiştirilmesi veya yok edilmesi.  

• E-ticaret yapan kuruluşların, E-posta hizmeti veren kuruluşların, sosyal medya hizmeti veren 
kuruluşların hizmet dışı bırakma ve benzeri saldırılar sonucunda hizmet verememesi nedeniyle maddi 
kayba uğraması, sahte işlem kaydı oluşturulması, gizli bilgilerin saldırganların eline geçmesi, ifşa 
olması, değiştirilmesi veya yok edilmesi.  

• E-ticaret yapan kuruluşların, finans sektörü veya çevrimiçi ödeme ya da para transferine imkân veren 
diğer kuruluşların müşterilerine ait hassas bilgilerin saldırganlar tarafından ele geçirilmesi nedeni ile 
itibar kaybına uğraması, toplumda çevrimiçi işlemlere yönelik güven kaybı oluşması, bu hizmetlerden 
faydalanan müşterilerin maddi kayba uğraması.  
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• Küçük ve orta ölçekli sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki kuruluşların faaliyetlerinin bilişim 
sistemlerindeki güvenlik önlemlerinin eksikliğinden veya kullanıcı hatalarından dolayı kesintiye 
uğraması, hassas veya ticari değere sahip bilgilerin saldırganların eline geçmesi, ifşa olması, 
değiştirilmesi veya yok edilmesi.  

• Toplumun internete ve sosyal ağlara olan bağımlılığı, siber güvenlik alanında yeterli düzeyde bilgi ve 
bilinç seviyesine sahip olmaması, mobil ve sabit bilgi sistemlerinde kişisel güvenlik önlemlerini 
almaması gibi nedenlerle kötücül yazılım ve oltalama saldırılarına, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığına 
maruz kalması, kişisel bilgilerin ve cihazların saldırganlar tarafından ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya 
yok edilmesi, sahte işlem yapılması.  

• Her türlü kurum ve kuruluşta yığın posta, kötücül yazılım ve benzeri saldırılar sonucunda 
dolandırıcılıkla karşı karşıya kalınması.  

• Her türlü kurum ve kuruluşta, kullanıcı hataları ya da doğal afetler sonucunda bilişim sistemleri aracılığı 
ile verilen hizmet ve faaliyetlerin kesintiye uğraması. 

3. Siber Suçların Ekonomik Maliyetleri 

 

Dünya üzerinde bir çok ülke siber saldırılara karşı radikal çözümler ortaya koymakta ve bu amaçla yatırımlar 
yapmaktadır. ABD gibi bir takım ülkeler pazar tabanlı olarak siber güvenlik kritik alt yapılarını korumakta iken, 
İsrail gibi ülkeler devlet odaklı siber güvenlik stratejileri geliştirmektedir (Yeşilyurt, 2015: 114).  Her türden siber 
risk kuruluşlar için ciddi finansal zarar ve itibar kaybına yol açma potansiyeline sahiptir. Tehdit birden çok yönlü 
ve karmaşıktır. İhmalkâr bir personelin yapacağı hatalardan kaynaklanabileceği gibi, dışarıdan kötü niyetli 
müdahaleler de söz konusu olabilir (Ünal, 2014: 9). Siber saldırılar sonuca bu risklerin çok büyük ekonomik 
kayıplara yol açmaktadır (Akça, 2017). Akça'ya göre, siber saldırılar dünyanın en önemli problemlerinden biri 
haline gelmiştir. Eylül ayında ABD’de 5-6 saatlik bir siber saldırının ABD ekonomisine maliyeti 5-6 milyar 
dolardır. 1 saatlik bir siber saldırının maliyeti ise 1 milyar dolardır. Tablo 1'de dünyanın en büyük 
ekonomilerinde siber suçların maliyeti gösterilmektedir. 

Tablo 1. Dünyanın En Büyük Ekonomilerinde Siber Suçların Maliyeti (2014) 

 Ülkeler 
GSYH 

(Trilyon Dolar) 
GSYH'nin Yüzdesi 

Olarak Kayıp 
Siber Suçların Maliyeti  (Milyar Dolar) 

 ABD 16,8 % 0,64 108,00 

 Çin 9,5 %0,63 60,00 

 Japonya 4,9 %0,02 0,98 

 Almanya  3,7 %1,60 59,00 

 Fransa 2,8 %0,11 3,00 

 İngiltere 2,7 %0,16 4,300 

 Brezilya 2,4 %0,32 7,70 

 Rusya 2,1 %0,10 2,00 

 İtalya 2,1 %0,04 0,90 

 Hindistan 1,9 %0,21 4,00 
Kaynak: Allianz (2015), A Guide to Cyber Risk, p. 7. 

Siber suçların küresel ekonomiye maliyeti 2014 yılı için 445 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Dünyanın 
en büyük dört ülkesinde siber suçlardan kaynaklı yıllık tahmini maliyet Tablo 1'de de görüleceği üzere, 200 
milyar doları aşmaktadır. Dünyanın en büyük on ekonomisinde ise bu maliyet 250 milyar dolara ulaşmaktadır. 
Küresel ekonomide siber suçlardan oluşan maliyetlerin yaklaşık olarak %50'sinden fazlası dünyanın en büyük on 
ekonomisinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de ise yılda on milyondan fazla kişinin mağdur olduğu ve bunun toplam 
net maliyetinin 556 milyon doları bulduğu tahmin edilmektedir (Yeniova, 2015). 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1103 
 

4. Siber Saldırılara Bir Önlem Olarak : Siber Risk Sigortası 

 

Firmaların siber güvenlikle ilgili risklerini, ya da kısaca siber risklerini nasıl yönetebilecekleri risk yönetiminin 
dört temel yöntemi ile özetlenebilir. Bunlar; Riskin Azaltılması, Riskin Kabul Edilmesi, Riskten Kaçınmak ve Riskin 
Transfer Edilmesidir. Siber risk sigortaları (Cyber Risk Insurance) bu dört yöntemden sonuncusu olan riskin 
transfer edilmesi için kullanılabilecek araçlardan birisi, belki de en önemlisidir.İlk siber risk sigortası ürünleri 
ABD'de 2000'li yılların başında piyasaya sunulmuştur (Sadıç, 2015). Sigorta poliçeleri hiçbir zaman etkili yönetim 
stratejilerinin yerini alamaz ancak belirli bir riskin azaltılması ile ilgili mümkün olan tüm adımlar atıldıktan sonra 
organizasyonun emniyetini tam anlamıyla sağlama almak için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir (Ünal, 
2014:8). 2016 yılında küresel siber risk sigortası branşındaki prim üretimi 2 milyar dolardır. 2025 yılında ise 
küresel siber risk sigortası pazarında prim üretiminin 20 milyar doların üstüne çıkması beklenmektedir  
(Sigortacı Gazetesi, 2016). 

Siber Risk Sigortası, teknolojik bir soruna güvenlik alınmasının dışında, bu sigorta ürünü ayrıca yaşanacak bir 
siber hasara karşı şirketlerin marka değerlerini ve müşteri güven duygusunu da teminat altına almaktadır (Nart, 
2012). Ayrıca siber risk sigortası, siber risklerin belirgin daha az belirgin sonuçlarını teminat altına alarak 
firmaların, domino etkisinin bir parçası olarak her şeyin devrilemeyeceğini bilerek, günlük işlerine devam 
edebilmesini sağlamaktadır (AIG, 2016). Siber risk sigortası bireyler için kişisel bilgi hırsızlığı, siber saldırı, 
dolandırıcılık olayları, kimlik hırsızlığı, kişisel şifre çalınması gibi risklere karşı teminat vermektedir (Doğan, 
2016). 

5. Bilecik İlinde Faaliyet Gösteren Firmaların Siber Saldırılardan Etkilenme Düzeyi ile Siber 
Risk Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın amacı Bilecik ilinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların siber saldırılar ve siber saldırılara 
karşı alınacak önlemler ile  siber risk sigortası hakkındaki bilgi düzeylerini anket yöntemi ile belirlemektir. 

5.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Ankette ilk olarak firmaların demografik özellikleri ile ilgili sorulara, 
ikinci olarak firmaların siber saldırılara bakış açısı ile ilgili sorulara ve son olarak siber risk sigortası ile ilgili 
sorulara yer verilmiştir.  Araştırmada bütün işletmelere ulaşmak zaman ve maliyet olarak mümkün 
olmadığından örnekleme yöntemine göre bütün firmaları temsil ettiği düşünülen 40 firmaya anket 
uygulanmıştır. Araştırmada anket yanıtları frekans analizi ve yüzde olarak gösterilmiştir. 

5.3. Araştırmanın Bulguları 

Çalışan Sayısı 

Ankete katılan firmalarda çalışan sayısı aşağıda Şekil 1'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışan Sayısı 

0

5

10

15

20

10'dan az 10-49 50-249 250  ve üstü

7

18

11

4



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1104 
 

Şekil 1'de de görüleceği üzere ankete yanıt veren firmaların %72,5'ini küçük ve orta ölçekli firmalar 
oluşturmaktadır. Ankete katılan firmaların 10'dan az çalışan sayısına sahip mikro firma sayısı 7, 10-49 arası 
çalışan sayısına sahip küçük ölçekli firma sayısı 18, 50-249 arası çalışan sayısına sahip orta ölçekli firma sayısı 11 
ve 250 ve üstü çalışan sayısına sahip büyük ölçekli firma sayısı 4'tür. Firma büyüklükleri için öncelikli 
göstergelerimizden biri çalışan sayısı olup, çalışan sayısının artması siber işlemlerin daha yoğun yaşanmasına ve 
siber risklerin bu şirketler üzerine penetrasyon düzeyinin daha yüksek olması anlamına gelmektedir. 

Faaliyet Gösterilen Sektör 

Ankete katılan firmaların faaliyet gösterdiği sektör aşağıda Şekil 2'de gösterilmiştir.

       

Şekil 2. Faaliyet Alanı 

İkinci en önemli göstergemiz, firmaların faaliyet gösterdiği sektördür. Tüm sektörleri ilgilendiren siber risklere 
baktığımızda özellikle bankacılık ve perakende sektörünün yoğun tehdit altında olduğu görülmektedir. Bu iki 
başlık bir çatı sektörü gibi değerlendirildiğinde, özellikle perakende sektörüne, anketimizce değerlendirmeye 
alınan Şekil 2’de görülen mermer, seramik, inşaat, gıda, tekstil, cam, metal ve diğer görülmektedir. Sırasıyla 
mermer, seramik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olmasının en önemli sebebinin, 
Bilecik’in bulunmuş olduğu özel konumuyla ilgili olduğu söylenebilir. Özellikle mermer ve seramik sektörü, 
bölgeyi diğer sanayi kollarında faaliyet gösteren illerden ayıran en önemli özelliğidir.  

Siber Saldırılara Maruz Kalma Durumu 

Ankete katılan firmaların siber saldırılara maruz kalma durumu aşağıda Şekil 3'te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Siber Saldırılara Maruz Kalma Durumu 

Ankette “Siber saldırılara maruz kaldınız mı? ”  sorusuna, örneklemimizi oluşturan firmaların 16’sı toplam 
örneklemin %40’ı “Evet” cevabı vermiştir. Geri kalan 24 firma, toplam örneklemin %60’ı “Hayır” cevabı 
vermiştir. Saldırı oranın bu derece yüksek olması, siber risklerin daha uzunca bir süre gündemde olacağı ve belki 
de geleceğin en önemli risk grubunun başında yer alacağını göstermektedir.   
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Siber Saldırılara Karşı Algılanan Risk Seviyesi 

Ankete katılan firmaların siber saldırılara karşı algıladıkları risk seviyesi aşağıda Şekil 4'te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Siber Saldırılara Karşı Algılanan Risk Seviyesi 

Siber saldırıların, firmalar tarafından nasıl algılandığı ve faaliyetlerini sürdürebilme noktasında ne derece önemli 
oldukları algısını ölçmek için, sorduğumuz soruya, siber saldırıya maruz kalan 16 firmanın, 2’si az seviyede, 8’i 
orta seviyede ve 6’ sı yüksek seviyede olarak cevap vermiştir. Siber saldırıya uğrayan firmaların 14’ü, siber 
riskleri orta ve yüksek seviyelerde ciddi riskler olarak değerlendirmekte olup,  “Siber saldırılara maruz kaldınız 
mı?” sorusuna “evet” cevabı verenlerin, %87,5'dir. 

Siber Saldırılara Karşı Önlem Alma Durumu 

Ankete katılan firmaların siber saldırılara karşı önlem alma durumu aşağıda Şekil 5'te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Siber Saldırılara Karşı Önlem Alma Durumu 

Siber risklerin, firmalar adına bu derece hayati öneme sahip olduğu bilgisinin ışığında, örneklemimizde yer alan 
40 firmaya “Siber saldırılara karşı önlem alma durumu” na yönelik sorduğumuz sorumuza 22 firma “Evet” 
cevabı verirken geri kalan 18 ‘i ise “Hayır” cevabı vermiştir. %55 oranı ile “Evet” cevabı veren firmaların 
yoğunlukla,  siber saldırıya uğrayan ve bunu yüksek risk olarak algılayan firmalardan oluşması dikkat edilecek 
önemli bir noktadır.  
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Siber Saldırılara Karşı Alınan Önlemler 

Ankete katılan firmaların siber saldırılara karşı aldıkları önlem aşağıda Şekil 6'da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. Siber Saldırılara Karşı Alınan Önlemler 

Anket çalışmamızda, firmaların siber saldırılara karşı alınan önlemleri dört grupta toplayarak, siber saldırılara 
karşı firmaların güvenlik politikalarıyla ilgili bilgi elde edilmiştir. Toplam cevap sayının 33 olması,  bir önceki 
grafikte belirtilen siber saldırılara karşı önlem alan 22 firmanın cevabıdır. İlgili sayıların farklı olmasının en büyük 
sebebi, “siber saldırılara karşı alınan önlemler” başlığı altında, “siber saldırı eylem planı”, ”şirket içi veri 
güvenliği eğitimi”, “şüpheli e-posta eğitimi” ve “diğer” önlemleri almaları bir firmanın birden farklı önlem 
almasından kaynaklanmaktadır.  

Siber Risk Sigortasından Haberdar Olma Durumu 

Ankete katılan firmaların siber risk sigortasından haberdar olma durumu aşağıda Şekil 7'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Siber Risk Sigortasından Haberdar Olma Durumu 

Siber risklere karşı alınabilecek en önemli koruma yöntemlerinden biri olan ve çalışmamızın odak noktasını 
teşkil eden “siber risk sigortası” ürünün bilinirliliğini tespit etmek için uyguladığımız ankete, firmaların %25’i 
olan 10 firma “evet” cevabını verirken, firmaların %75’i olan 30 firma ise, “hayır” cevabı vermiştir. 
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Siber Risk Sigortasının Siber Saldırılar İçin Yeterli Olma Durumu 

Ankete katılan firmaların siber saldırılar için siber risk sigortasını yeterli görme durumu aşağıda Şekil 8'de 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Siber Risk Sigortasının Siber Saldırılar İçin Yeterli Olma Durumu 

Firmalar, siber risk sigortasının siber saldırılar için yeterli korumayı sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili soruya 12 
firma “evet” yanıtı vermiş olup, ilgili soruya 28 firma ise “hayır” yanıtını vermiştir. Bu durum siber risk 
sigortasının ülkemiz için yeni bir ürün olması ve siber risk sigortasının yaygınlaşmaması ile açıklanabilir. 

6. Sonuç 

Siber risk sigortası, siber risklerin (belirgin ve daha az belirgin) sonuçlarını teminat altına alarak firmaların, 
faaliyetlerini aksatmadan devam edebilmelerini sağlamaktadır. Dünyada başta gelişmiş ülkelerde yoğun olarak 
kullanılan ve ülkemizde de son dönemde yaygınlaşmaya başlayan siber risk sigortası ürünü, kriz yönetimi, ağ 
kesintisi, ağ güvenliği, hukuki yükümlülükler vb. alanlarda teminatlar sunmaktadır. Siber risk sigortaları, üç 
temel evre ile, firma ve bireylere ilgili saldırılara karşı hem bir teminat sağlamakta hem de bir güvenlik kültürü 
oluşturmaktadır. Bu evreler şöyledir; 

• Sigorta yapılmadan önce: Siber risk sigortası yapılmadan önce, sigorta şirketinin bünyesinde bulunan 
ve alanında uzman personellerin danışmanlığında poliçe öncesi, önlemlerin alınmasının sağlandığı 
aşamadır. 

• Sigorta kapsamı içinde: İlgili poliçe ile güvence altına alınan firmanın kriz anında veya saldırıya uğradığı 
sırada yine alanında uzman sigortacıların danışmanlığı ile saldırıların önüne geçilmesi aşamasıdır. 

• Riskin gerçekleşmesi: Yukarıdaki iki aşamada durdurulamayan risklerin, hasara dönüşmesi sonucu, 
sigortanın temel prensiplerinden biri olan “Tazminat” prensibi gereği, teminat kapsamına giren hasarın 
ödenmesi sürecidir. 

Çalışma kapsamında Bilecik ilinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların siber saldırılar ve siber saldırılara 
karşı alınacak önlemler ile siber risk sigortası hakkındaki bilgi düzeyleri anket yöntemi ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ankete katılan firmaların %72,5'ini küçük ve orta ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Siber risklerin 
potansiyel tehlikelerinden firmaların genellikle bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. Anket sorularına verilen 
cevaplar sonucunda, firmaların %40’nın siber saldırılara maruz kalmasına rağmen etkin çözümler üretemedikleri 
görülmektedir. Siber risk sigortasının ülkemizde emekleme aşamasında olduğunun en büyük göstergesi ise, ilgili 
sigorta ürününden firmaların çok azının haberdar olması ve teminatlarına ilişkin düşük düzeyde bilgi sahibi 
oldukları için siber risk sigortasını zayıf bir korunma yöntemi olarak görmeleridir. Günümüzde siber suçların 
firmalara yarattığı maliyetler ile bu maliyetlerin her geçen gün artmasına bağlı olarak küresel siber risk sigortası 
pazarının önemli bir gelişim göstereceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde de küresel ekonomide yaşanan 
gelişmelere paralel olarak firmaları hedef alan siber suçlar artmaktadır. Siber suçların artması firmaların ilave 
maliyetlere katlanmasına hatta çok büyük kayıplarla karşılaşmasına yol açabilecektir. Bu bağlamda Bilecik ili 
örneğinde de görüleceği üzere ülkemizde siber risk sigortası ürünü ile ilgili büyük bir potansiyel bulunmaktadır. 
Bu durum sigorta şirketleri için yeni bir pazar anlamı taşırken firmalar ve bireyler açısından da siber risklere 
karşı korunma anlamına gelmektedir. 
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Sigorta şirketleri, ilgili kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları eğitim, tanıtım vb. faaliyetlerle siber risklere 
dikkat çekmelidir. Bunun sonucunda, yaygınlaşan siber risk sigortası kullanımı ile daha önce de belirttiğimiz gibi, 
siber risk sigortasının ilk adımı olan, “Sigorta yapılmadan önceki aşama” ile firmaların siber güvenlik kültürü 
oluşturması sağlanabilecektir. Bu, bilinç düzeyi yükselen firmaların, sigorta şirketleri açısından bir filtreye 
dönüşmesi durumu olup, siber risk sigortası müşteri portföylerinin daha da kaliteli olmasını sağlayacaktır. Diğer 
taraftan bilinç düzeyi artan firmaların, yaygınlaşan siber risk sigortası ürünlerini alarak, ilgili tehditlerle en etkili 
mücadeleyi en düşük maliyetlerle gerçekleştirmesi mümkün olacaktır. 
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Özet: Şangay İşbirliği Örgütü, 1996 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan 
tarafından üye ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin güçlendirilerek ekonomi, bilim ve teknoloji konularında işbirliğinin 
artırılması amacıyla “Şangay Beşlisi” adıyla kurulmuştur. Şangay Beşlisi, 2001 yılında Özbekistan'ın katılımı ile Şangay İşbirliği 
Örgütü adını almıştır. 2017 yılında üyeliğe kabul edilen Hindistan ve Pakistan ile birlikte Örgüt'ün üye sayısı sekize 
yükselecektir. Örgüt, dünya nüfusunun yaklaşık olarak dörtte birini oluşturmaktadır ve ülkeler için büyük bir ticaret 
potansiyeline sahiptir. Türkiye 2013 yılından bu yana Örgütün diyalog ortağıdır ve son yıllarda Şangay İşbirliği Örgütü'nün 
Türkiye açısından Avrupa Birliği'ne alternatif olup olamayacağı tartışılır hale gelmiştir. Çalışmada Şangay İşbirliği Örgütü'ne 
üye olan ve üye olacak olan ülkeler (Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan) ile 
Türkiye Ekonomisinin 2010-2016 dönemine ilişkin makro ekonomik performansları çeşitli makro ekonomik göstergeler ile 
(GSYH, Kişi Başına Düşen Milli Gelir, Büyüme Oranı, Enflasyon Oranı, İşsizlik Oranı, Kamu Borcu/GSYH, Cari Denge/GSYH, 
İhracat, İthalat) karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye Ekonomisi'nin Örgüt 
içerisinde en büyük dördüncü ekonomi olduğu görülmektedir. Türkiye Ekonomisi'nin ihracatının yaklaşık yarısını Avrupa 
Birliği ülkelerine yaptığı değerlendirildiğinde Şangay İşbirliği Örgütü ile ticaretin sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak, Avrupa 
Birliği'ne bir alternatif olmaktan ziyade Şangay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliğin mevcut ticaret hacminin artırılması ve üye 
ülkeler ile daha dengeli ticari ilişkiler kurulmasının önünü açması bakımından önemli olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şangay Beşlisi, Ekonomik Performans, Türkiye 

An Analysis on the Macro-Economic Performance of the Member States of the 
Shanghai Cooperation Organization and Turkey Economy and Their Trade Potential 

Abstract: Shanghai Cooperation Organization was established under the name of "Shanghai Five" to strengthen the 
relationships between the member states and to increase the cooperation in the areas of economy, science and 
technology. With the inclusion of Uzbekistan, Shanghai Five was renamed to Shanghai Cooperation Organization. In 2017, 
with the acceptance of India and Pakistan as full members, there will be a total of eight member states in the organization. 
This organization consists of about a quarter of the world's population and has a high trade potential for countries around 
the world. Since 2013, Turkey has been a dialogue partner of the organization and in the recent years, whether Shanghai 
Cooperation Organization can be considered as an alternative to the European Union for Turkey became a subject of 
discussion. In this study, the macro-economic performances of the economies of the member states of the Shanghai 
Cooperation Organization (China, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan) and Turkey will 
be comparatively analyzed using various macro-economic indicators (GDP, income per capita, growth rate, inflation rate, 
unemployment rate, public debt/GDP, current account balance/GDP, export, import). When evaluated as a whole, it can be 
seen that the Turkish Economy is the fourth biggest economy in the organization. When the fact that about a half of the 
exports of the Turkish Economy is made with the member states of the European Union is considered, it can be seen that 
there is a limited trade with the Shanghai Cooperation Organization. However, instead of being an alternative to the 
European Union, it is apparent that becoming a member of the Shanghai Cooperation Organization is important to increase 
the current trade volume and establish more balanced commercial relationships with the member states. 

Keywords: Shanghai Five,, Economic Performance, Türkiye 

1. Giriş 

1996 yılında Rusya ve Çin’in önderliğinde, Kırgızistan,  Tacikistan ve Kazakistan’ın Çin’in Şangay ilçesinde üye 
ülkeler arasında sınır güvenliği ve bölgesel güvenlik sorunlarının çözülmesi için bir araya gelmesiyle “Şangay 
Beşlisi” adı verilen ülke grubu ortaya çıkmıştır. 1998’de Kazakistan’da gerçekleştirilen zirvede ekonomik 
konularda da işbirliğinin oluşturulmasının gerekliliği ele alınmıştır. Bu oluşum, Özbekistan’ın da katılımı ile 
Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) dönüşmüştür (Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 2012: 166). Şangay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ)'nün amacı, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, 
bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarfedilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, 
örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve 
eğitim, enerji, çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesidir (T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 2017).  ŞİÖ'nün en üst karar 
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organı Devlet Başkanları Konseyidir. Bu konsey yılda bir kez yapılan ŞİÖ zirvelerinde bir araya gelir ve kararları 
alır. Söz konusu zirve her yıl başka bir üye ülkenin başkentinde yapılmaktadır. Örgütün ikinci önemli organı 
Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyidir. Bu konsey de yılda bir kez yine aynı zirvede toplanır. Konseyin 
görevi karşılıklı işbirliğinin durumunu ve gelişimini görüşmek ve gerekli kararları almaktır (Eğilmez, 2016). 

Türkiye 2013 yılından bu yana Şangay İşbirliği Örgütü’nün diyalog ortağıdır ve son yıllarda Şangay İşbirliği 
Örgütü'nün Türkiye açısından Avrupa Birliği'ne alternatif olup olamayacağı tartışılır hale gelmiştir. Bu çalışmada, 
Türkiye’nin dış ticaretinde AB ve ŞİÖ'nün payı 2010-2016 dönemi için analiz edilerek, ŞİÖ'ye üyelik durumunun 
olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmiştir. 

2. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Üye Ülkeler 
 

Afganistan, Moğolistan ve İran Örgüt'te gözlemci ülke, Belarus, Sri Lanka ve Türkiye diyalog ortağıdır. Türkiye ve 
Şangay İşbirliği Örgütü arasındaki kurumsal işbirliğini sağlayacak "diyalog ortaklığı" anlaşması 26 Nisan 2013 
tarihinde Kazakistan'da imzalanmıştır. Bu imza ile Avrupa Birliği'ne alternatif olup olamayacağı tartışılan Örgüt 
ile işbirliği yönünde ilk resmi adım atılmıştır (Karluk, 2014: 630). Tablo 1'de 2017 yılında Şangay İşbirliği 
Örgütü'ne üye olarak kabul edilecek Hindistan ve Pakistan ile birlikte Örgüt üyesi ülkelerin 2017 yılı için tahmini 
nüfus verilerine yer verilmiştir. Tablo 1'de de görüleceği üzere Şangay İşbirliği Örgütü halihazırda 7.4 milyarı 
aşan dünya nüfusunun yaklaşık olarak %42'sini oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Üye Ülkelerde Nüfus (2017*) 

Kaynak: http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ (02.01.2017), * Tahmin 

3. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Üye Ülkeler ile Türkiye'nin  Makro Ekonomik Performansı 

Çalışmada Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan ve üye olacak olan ülkeler (Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, 
Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan) ile Türkiye Ekonomisinin 2010-2016 dönemine ilişkin makro 
ekonomik performansları çeşitli makro ekonomik göstergeler ile (GSYH, Kişi Başına Düşen Milli Gelir, Büyüme 
Oranı, Enflasyon Oranı, İşsizlik Oranı, Kamu Borcu/GSYH, Cari Denge/GSYH, İhracat, İthalat) karşılaştırmalı 
olarak analiz edilecektir. 

3.1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler içerisinde (Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılı itibarıyla en büyük 
ekonomi 11,3 trilyon dolarlık ekonomisi ile Çin'dir. Çin'i 2,2 trilyon dolar ile Hindistan ve 1,2 trilyon dolar ile 
Rusya takip etmektedir. ŞİÖ ve Türkiye Ekonomisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye, 735 milyar 
dolarlık ekonomisi ile dördüncü büyük ekonomi konumunda olduğu görülmektedir. Çin ekonomisi 2010 yılında 
6 trilyon dolarlık bir ekonomiden 2016 yılında yaklaşık %90'a yakın bir artış ile ekonomisini 11,4 trilyon dolara 
ulaştırmıştır. Tablo 2'de 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye'nin gayri safi yurtiçi 
hasılası gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Üye Ülkeler Nüfus Gözlemci Ülkeler Nüfus Diyalog Ülkeleri Nüfus 

 Çin 1.388.232.693  Afganistan 34.169.169  Türkiye 80.417.576 
 Rusya  143.375.006  Moğolistan 3.051.900  Sri Lanka 945.535 
 Kırgızistan 6.124.945  İran  80.945.718  Belarus 20.905.335 
 Tacikistan 8.858.115     
 Kazakistan 18.064.470     
 Özbekistan 30.690.914      
 Hindistan  1.342.512.706     
 Pakistan 196.744.376     
 3.134.603.225  118.166.787  102.268.446 
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Tablo 2. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar Dolar) 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 6,066.212 7,522.155 8,570.280 9,635.207 10,557.636 11,181.556 11,391.619 

 Kazakistan 148.047 200.379 215.902 243.775 227.437 184.361 128.109 

 Kırgızistan 4.806 6.198 6.605 7.333 7.465 6.650 5.794 

 Rusya 1,638.463 2,031.768 2,170.145 2,230.624 2,030.973 1,326.016 1,267.754 

 Özbekistan 38.963 45.418 51.185 57.170 63.179 65.503 66.797 

 Tacikistan 5.642 6.523 7.592 8.506 9.242 7.816 6.612 

 Hindistan 1,708.460 1,822.992 1,828.984 1,863.207 2,042.560 2,073.002 2,250.987 

 Pakistan 177.166 213.588 224.384 231.218 244.361 271.050 - 

 Türkiye 731.539 774.729 788.605 823.025 798.700 717.932 735.716 

Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

3.2. Büyüme Oranı 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler içerisinde (Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılı itibarıyla en fazla 
büyüyen ekonomi %7,6 ile Hindistan ve %6,5 ile Çin'dir. Kazakistan ve Rusya ekonomisi %0,7 oranında 
küçülmüştür. ŞİÖ ve Türkiye Ekonomisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde 2016 yılı itibarıyla en fazla büyüyen 
altıncı ekonomidir. Tablo 3'te 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye'nin büyüme 
oranları gösterilmektedir. 

Tablo 3. Büyüme Oranı 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.5 
 Kazakistan 7.3 7.5 5.0 6.0 4.3 1.1 -0.7 
 Kırgızistan 0.4 5.9 -0.9 10.9 4.0 3.4 2.2 
 Rusya 4.5 4.0 3.5 1.2 0.7 -3.7 -0.7 
 Özbekistan 8.5 8.3 8.2 8.0 8.1 8.0 6.0 
 Tacikistan 6.5 7.4 7.5 7.4 6.7 6.0 6.0 
 Hindistan 10.2 6.6 5.6 6.6 7.2 7.5 7.6 
 Pakistan 2.5 3.6 3.8 3.6 4.0 4.0 4.7 
 Türkiye 9.1 8.7 2.1 4.1 3.0 3.9 3.2 
Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

3.3. Kişi Başına Düşen GSYH 
 

Tablo 4. Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Dolar) 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 4.523 5.582 6.329 7.080 7.718 8.140 8.260 

 Kazakistan 9.008 12.017 12.766 14.201 13.054 10.426 7.138 

 Kırgızistan 877 1.116 1.166 1.269 1.266 1.112 956 

 Rusya 11.445 14.187 15.145 15.558 14.160 9.243 8.838 

 Özbekistan 1.367 1.560 1.720 1.890 2.064 2.114 2.131 

 Tacikistan 740 836 953 1.046 1.113 922 764 

 Hindistan 1.429 1.497 1.471 1.479 1.600 1.603 1.718 

 Pakistan 1.026 1.212 1.241 1.259 1.312 1.427 - 

 Türkiye 9.922 10.367 10.427 10.760 10.329 9.186 9.316 

Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler içerisinde (Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılı itibarıyla Rusya 
8.838 dolar ile ilk sıradadır. Rusya'yı 8.260 dolar ile Çin ve 7.138 dolar ile Kazakistan takip etmektedir. Şangay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye ekonomisi 9.316 dolarlık kişi 
başına düşen milli gelir ile Örgüt içerisinde en fazla kişi başına düşen milli gelire sahip ülke konumundadır.  Çin 
ve Hindistan 1,5 milyara yaklaşan nüfusları şüphesiz kişi başına düşen milli gelirlerini aşağıya çekmektedir. 
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Ayrıca Çin ekonomisinin 2010 yılında 4.523 dolar olan kişi başına düşen milli gelirini %80'in üzerinde artırarak 
8.260 dolara çıkarttığı gözlerden kaçmamalıdır. Tablo 4'te 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
ve Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelir rakamları gösterilmektedir. 

3.4. Enflasyon Oranı 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler içerisinde (Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılında en fazla 
enflasyon %9 ile Kazakistan'da yaşanmıştır.Kazakistan'ı %7,9 ile Özbekistan ve %6,9 ile Tacikistan takip 
etmektedir. Türkiye, 2016 yılı itibariye %9'luk enflasyon oranı ile (Kazakistan ile birlikte) Örgüt'ün enflasyon 
oranı en yüksek iki ülkesinden biridir. Tablo 5'te 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve 
Türkiye'de enflasyon oranları gösterilmektedir. 

Tablo 5. Enflasyon Oranı 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 4.6 4.1 2.5 2.5 1.5 1.6 2.3 

 Kazakistan 7.8 7.4 6.0 4.8 7.4 12.0 9.0 

 Kırgızistan 18.9 5.7 7.4 3.9 10.4 3.3 3.3 

 Rusya 8.7 6.1 6.5 6.4 11.3 12.9 5.9 

 Özbekistan 11.9 13.6 10.8 10.8 9.2 8.4 7.9 

 Tacikistan 9.8 9.3 6.4 3.7 7.3 5.0 6.9 

 Hindistan 9.1 8.7 9.8 8.2 5.2 5.2 5.2 

 Pakistan 11.7 13.3 11.2 5.8 8.2 3.1 4.5 

 Türkiye 6.4 10.4 6.1 7.4 8.1 8.8 9.0 

Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

3.5. İşsizlik Oranı 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler içerisinde 2016 yılı itibarıyla işsizlik oranının en yüksek olduğu 
ülke %7,3 ile Kırgızistan'dır. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne üye ülkeler ve Türkiye bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde Türkiye ekonomisinin %10,1'lik işsizlik oranı ile Örgüt içerisinde işsizlik oranının en yüksek 
olduğu ülke konumundadır. Tablo 6'da 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye'de işsizlik 
oranları gösterilmektedir. 

Tablo 6. İşsizlik Oranı 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
 Kazakistan 5.7 5.4 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 
 Kırgızistan 8.6 7.9 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 
 Rusya 7.3 6.5 5.5 5.5 5.2 5.5 5.8 
 Özbekistan - - - - - - - 
 Tacikistan 2.2 2.4 - - - - - 
 Hindistan - - - - - - - 
 Pakistan 5.5 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 
 Türkiye 11.1 9.0 8.4 9.0 9.9 10.2 10.1 
Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

3.6. Kamu Borcu 

Kamu Borcu/GSYH oranı bir ülkenin ne derece sağlam bir kamu maliyesine (mali disipline) sahip olduklarını 
görmek açısından önemlidir. Moody’s’e göre, kamu borcunun GSYH’ye oranının %40 altı oran olması, 
kırılganlığın az olduğunu, %40 ve %60 arasında olması orta derecede kırılganlığı, %60 ve üzeri olması da yüksek 
kırılganlık düzeyini göstermektedir (Karakurt vd., 2015: 296). Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler 
(Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılı itibarıyla değerlendirildiğinde kamu borcu/GSYH oranın en yüksek olduğu 
ülkeler %72,1 ile Kırgızistan, %68,4 ile Hindistan ve %66,1 ile Pakistan'dır. Türkiye ekonomisinde 2016 yılında 
kamu borcu/GSYH oranı %31,6'dır. Tablo 7'de 2010-2016 döneminde Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye'de 
kamu borcu/GSYH oranı gösterilmektedir. 
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Tablo 7. Kamu Borcu / GSYH 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 33.0 33.0 34.0 36.9 39.8 42.9 46.3 

 Kazakistan 10.6 9.7 11.6 12.2 14.1 21.8 21.3 

 Kırgızistan 59.7 49.3 48.9 46.1 52.3 66.0 72.1 

 Rusya 10.5 10.9 11.7 13.0 15.8 16.4 17.0 

 Özbekistan 9.9 9.0 8.5 8.2 7.6 10.7 15.0 

 Tacikistan 36.3 35.4 32.3 29.1 28.1 34.0 46.9 

 Hindistan 67.4 69.6 69.0 67.9 68.3 69.0 68.4 

 Pakistan 60.6 58.9 63.3 64.2 63.6 63.5 66.1 

 Türkiye 42.3 39.1 36.1 36.1 33.5 32.9 31.6 

Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

3.7. Cari Denge  

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye ülkeler (Hindistan ve Pakistan dahil) 2016 yılı itibarıyla değerlendirildiğinde 
en fazla cari açık veren ülkeler %14,9 ile Kırgızistan, %5 ile Tacikistan ve %2,1 ile Kazakistan'dır. Literatürde, bir 
ülkenin cari açığının %5 ve/veya daha büyük bir orana ulaşması o ülke ekonomisi açısından bir risk ya da kriz 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Buna göre cari açık Kırgızistan ekonomisinde 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında, Tacikistan ekonomisinde 2015 ve 2016 yıllarında, Türkiye ekonomisinde ise, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 yıllarında yukarıda bahsedilen kritik seviyenin üzerine çıkmıştır. Tablo 8'de 2010-2016 döneminde Şangay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye'de cari denge/GSYH oranı gösterilmektedir. 

Tablo 8. Cari Denge / GSYH 

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Çin 3.9 1.8 2.5 1.5 2.6 2.9 2.3 
 Kazakistan 0.9 5.0 0.4 0.3 2.6 -2.4 -2.1 
 Kırgızistan -2.1 -2.9 3.7 -1.1 -17.8 -10.3 -14.9 
 Rusya 4.1 4.7 3.2 1.4 2.8 5.2 3.0 
 Özbekistan 6.1 5.7 1.8 2.8 0.7 0.1 0.1 
 Tacikistan -1.1 -4.8 -2.4 -2.8 -2.7 -6.0 -5.0 
 Hindistan -2.8 -4.2 -4.8 -1.7 -1.3 -1.0 -1.4 
 Pakistan -2.2 0.1 -2.0 -1.0 -1.2 -0.9 -0.8 
 Türkiye -6.0 -9.6 -6.0 -7.7 -5.4 -4.4 -4.3 
Kaynak: IMF, www.imf.org, World Economic Outlook October 2016. * Tahmin. 

4. Şangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri  

4.1. İthalat 

Tablo 9. ŞİÖ Üyelerine İthalat (Bin Dolar) 
 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Çin 17.180.806 21.693.336 21.295.242 24.685.885 24.918.224 24.873.457 25.440.454 

 Kazakistan 1.392.528 1.995.115 2.056.086 1.760.115 1.236.268 1.109.832 1.093.897 

 Kırgızistan 30.900 52.123 45.226 36.964 65.648 76.858 101.067 

 Rusya 21.600.641 23.952.914 26.625.286 25.064.214 25.288.597 20.401.757 15.160.961 

 Özbekistan 861.373 939.882 813.287 815.417 780.707 711.555 709.292 

 Tacikistan 283.689 324.283 345.178 371.358 160.947 203.760 162.255 

 Hindistan 3.409.938 6.498.651 5.843.638 6.367.791 6.898.577 5.613.515 5.757.156 

 Pakistan 749.931 873.131 555.012 436.651 435.546 310.545 263.352 

ŞİÖ Ülkelerine Toplam 
İthalat 

45.509.806 56.329.435 57.578.955 59.538.395 59.875.514 53.301.279 48.686.434 

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr.  

Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle (Hindistan ve Pakistan dahil) ithalatı tablo 9'da 
gösterilmektedir. 2016 yılında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke 25,4 milyar dolar ile Çin'dir. Çin'i 15,1 
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milyar dolar ile Rusya ve 5,7 milyar dolar ile Hindistan takip etmektedir.  Türkiye'nin ŞİÖ ile toplam ithalatına 
yıllar itibarıyla bakıldığında 2010 yılında 45,5 milyar dolar olan ithalat, 2011 yılında 56,3 2012 yılında 57,5 2013 
yılında 59,5 ve 2014 yılında 59,8 milyar dolara kadar yükselmiştir.  

4.2. İhracat 

Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle (Hindistan ve Pakistan dahil) ihracatı tablo 10'da 
gösterilmektedir. 2016 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2,3 milyar dolar ile Çin'dir. Çin'i 1,7 milyar 
dolar ile Rusya takip etmektedir. 2010-2016 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise, ŞİÖ üyelerinden 
en fazla ihracat yaptığımız ülke Rusya'dır. Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkeler ile ihracatına yıllar itibarıyla bakıldığında 
2010 yılında 8,7 milyar dolar olan ihracat, 2011 yılında 11,0 milyar dolara, 2012 yılında 12,5 milyar dolara ve 
2013 yılında 13,7 milyar dolara kadar yükselmiştir. 2016 yılı itibarıyla ŞİÖ üyesi ülkelerle toplam ihracatımız 6,6 
milyar dolardır. 

Tablo 10. ŞİÖ Üyelerine İhracat (Bin Dolar) 
 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Çin 2.269.175 2.466.316 2.833.255 3.600.865 2.861.052 2.414.790  2.329.371 
 Kazakistan 818.900 947.822 1.068.625 1.039.420 977.487 750.027     624.500 
 Kırgızistan 129.202 180.241 257.470 388.336 421.431 294.702     308.944 
 Rusya 4.268.153 5.992.633 6.680.777 6.964.209 5.943.014 3.588.331  1.733.569 
 Özbekistan 282.666 354.490 449.884 562.526 603.013 488.580     533.322 
 Tacikistan 143.890 172.575 234.947 283.620 277.384 162.783     151.671 
 Hindistan 606.081 756.082 791.720 586.927 586.589 650.319     652.018 
 Pakistan 248.147 213.672 276.127 285.901 259.317 289.060     346.956 
ŞİÖ Ülkelerine Toplam İhracat 8.766.214 11.083.831 12.592.805 13.711.804 11.929287 8.638.592 6.680.351 

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr 
 

4.3. Dış Ticaret Dengesi 

Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle (Hindistan ve Pakistan dahil) dış ticaret dengesi tablo 11'de 
gösterilmektedir. Türkiye'nin 2016 yılında ŞİÖ üyesi ülkeler ile olan ticaret dengesi Türkiye'nin aleyhine 
işlemektedir. 2016 yılında Türkiye ve Çin arasındaki ticaret dengesi 23,1 milyar dolar Türkiye'nin aleyhine 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında ŞİÖ üyesi ülkelerden sadece Kırgızistan ve Pakistan ile ticaret dengesi Türkiye'nin 
lehine işlemiştir. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelere 2010 yılında 36,7 milyar dolar, 2011 yılında 
45,2 milyar dolar, 2012 yılında 44,9 milyar dolar, 2013 yılında 45,8 milyar dolar, 2014 yılında 47,9 milyar dolar, 
2015 yılında 44,6 milyar dolar ve 2016 yılında 42 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. 

Tablo 11. ŞİÖ ile Dış Ticaret Dengesi (Bin Dolar) 

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr 

5. ŞİÖ ve AB'nin Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Payı 

Avrupa Birliği (EU-28) ülkeleri ve Şangay İşbirliği Örgütü üyesi (Hindistan ve Pakistan dahil) ülkelerin 
ithalatımızdaki payı yıllar itibarıyla (2010-2016) Tablo 12'de gösterilmektedir. 2016 yılı geçici rakamlarına göre 
Türkiye'nin ithalatı 198.6 milyar dolardır. Avrupa Birliği ülkelerinin 2016 yılında toplam ithalatımız içindeki 
payı %39,02'dir. Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin 2016 yılında Türkiye'nin toplam ithalatı içindeki payı 
ise %24,51'dir.  

 Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Çin - 14.911.631  -19.227.020 - 18.361.987  -21.085.020  -22.057.172 - 22.458.667  -23.111.083 

 Kazakistan - 573.628  -1.047.293 - 987.461 - 7.206.695 - 258.781 - 359.805 - 469.397 

 Kırgızistan 98.302  128.118  212.244  351.372  355.783  217.844  207.877 

 Rusya  -17.332.488  -17.960.281  -19.944.509  -18.100.005  -19.345.583  -16.813.426  -13.427.392 

 Özbekistan - 578.707 - 585.392 - 363.403 - 252.891 - 177.694 - 222.975 - 175.970 

 Tacikistan - 139.799 - 151.708 - 110.231 - 87.738  116.437 - 40.977 - 10.584 

 Hindistan  -2.803.857  -5.742.569  -5.051.918  -5.780.864  -6.311.988  -4.963.196  -5.105.138 

 Pakistan - 501.784 - 659.549 - 278.885 - 150.750 - 176.229 - 21.485  83.604 

Dış Ticaret Dengesi  -36.743.592 - 45.245.604 - 44.986.150  -45.826.591  -47.946.227  -44.662.687  -42.006.083 

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 12. AB ve ŞİÖ'nün Türkiye'nin Toplam İthalatı İçindeki Payı 
 AB  

(Bin Dolar) 
AB Pay (%) ŞİÖ (Bin Dolar)  ŞİÖ Pay (%) 

Türkiye'nin Toplam İthalatı 
(Bin Dolar) 

2016 77.495.387 39,02 48.686.434 24,51    198.601.934 
2015         78.681.346 37,96            53.301.279 25,72    207.234.359 
 2014  88.783.651  36,66 59.875.514 24,72    242.177.117 
 2013 92.457.992  36,73 59.538.395 23,65    251 661.250 
 2012 87.657.462  37,05 57.578.955 24,34    236.545.141 
 2011 91.439.406  37,96 56.329.435 23,38    240.841.676 
 2010 72.391.053  39,01 45.509.806 24,52    185.544.332 

Kaynak : TÜİK, www.tuik.gov.tr 

Avrupa Birliği (EU-28) ülkeleri ve Şangay İşbirliği Örgütü üyesi (Hindistan ve Pakistan dahil) ülkelerin 
ihracatımızdaki payı yıllar itibarıyla (2010-2016) Tablo 13'te gösterilmektedir. 2016 yılı geçici rakamlarına göre 
Türkiye'nin ihracatı 142.6 milyar dolardır. Avrupa Birliği ülkelerinin 2016 yılında toplam ihracatımız içindeki 
payı %47,94'dür. Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin 2016 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı ise 
sadece %4,68'dir.  

Tablo 13. AB ve ŞİÖ'nün Türkiye'nin Toplam İhracatı İçindeki Payı 

 AB  
(Bin Dolar) 

AB Pay (%) 
ŞİÖ   

(Bin Dolar) 
ŞİÖ Pay  

(%) 
Türkiye'nin Toplam 
İhracatı (Bin Dolar) 

 2016   68.371.621  47,94 6.680.351  4,68    142.606.247 
 2015 63.998.494  44,49 8.638.592  6,00    143.838.871 
 2014   68. 514.370  43,47  11.929.287 7,56    157.610.158 
 2013 63.039.810  41,52 13.711.804 9,00    151.802.637 
 2012   59.398.377  38,95 12.592.805 8,20    152.461.737 
 2011 62.589.257  46,39 11.083.831 8,20    134.906.869 
 2010 52.934.452  46,48 8.766.214 7,69    113.883.219 

Kaynak : TÜİK, www.tuik.gov.tr 

2016 yılı rakamlarına göre, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki payı %42,75 iken, Şangay 
İşbirliği Örgütü'nün dış ticaret hacmindeki payı %16,22'dir. 2016 yılı itibarıyla, Türkiye'nin dış ticaret açığının 
yaklaşık olarak %17'si Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile yaklaşık %75 ise Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler 
(Hindistan ve Pakistan dahil) ile ticaretinden kaynaklanmaktadır.  

6. Sonuç 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 1996 yılında, Çin’in Şanghay kentinde, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’ın katılımıyla, bölgesel güvenlik alanında işbirliğini öngören bir oluşum olarak ‘Şanghay Beşlisi’ adı 
altında kurulmuştur. 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation 
Organization- SCO) adını alan oluşum, 2017 yılında Hindistan ve Pakistan'ın katılımıyla dünya nüfusunun 
yaklaşık olarak %42'sini temsil edecektir. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler ve Türkiye Ekonomisi'nin makro 
ekonomik performansı ile ticaret potansiyelinin analiz edildiği bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

• Türkiye 2013 yılından itibaren diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) içerisinde Çin, 
Hindistan ve Rusya'dan sonra en büyük dördüncü ekonomi konumundadır. 

• Türkiye Ekonomisi'nin ihracatının %48'ini ve ithalatının %39'unu Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı 
değerlendirildiğinde, Şangay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı 
sadece %4,68 toplam ithalatı içindeki payı ise %24,51'dir. Bu göstergelere göre ŞİÖ ile ticaretin AB'ye 
göre daha sınırlı olduğu görülmektedir. 

• Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrupa Birliği'ne bir alternatif olmaktan ziyade Örgüt’e üyeliğin üye 
ülkeler ile mevcut ticaret hacminin artırılması ve daha dengeli ticari ilişkiler kurulmasının önünü açması 
bakımından önemli olduğu görülmektedir.  Örneğin 2016 yılı itibarıyla ŞİÖ üyesi ülkeler ile olan ticaret 
dengesi 42 milyar dolar Türkiye'nin aleyhine işlemiştir. 

• Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelere, 2017 yılında dahil olacak olan Hindistan ve Pakistan ile 
Örgüt'ün nüfusu 3,1 milyar kişiyi aşacaktır. Bu durum ticaret için Şangay İşbirliği Örgüt'ünün 
potansiyelini ortaya koymaktadır. 
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• Şangay İşbirliği Örgütü'ne olası bir üyelik Türkiye'yi jeopolitik konumu ile ön plana çıkartabilir ve 
özellikle Çin ve Rusya gibi Örgüt'ün önemli lokomotif ülkelerindeki büyük projelerde söz sahibi olmasını 
sağlayabilir (BBC, 2016). 

• Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üyelik ve ticaret potansiyelinin değerlendirilmesinde Örgüt'ün mevcut 
üye ülkelerinin ihracat kalemlerinin neler olduğunun ve bu ihracatın hangi ülkelere yapıldığının ortaya 
konulması da büyük önem arz etmektedir. Eğilmez (2016b)'e göre, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'ne üye 
ülkeler ile elektronik dışında çoğu üretimimiz aynı mallar üzerinedir. Örgüt üyesi ülkeler aslında AB ve 
ABD'ye tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri gibi malları satmaktadır ve bir anlamda Türkiye'nin rakibi 
konumundadır. 

Sonuç olarak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrupa Birliği (AB) gibi ekonomik bir oluşumdan daha çok güvenlik 
alanında işbirliğinin artırılması amacıyla kurulmuş bir örgüt görünümündedir. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik 
Türkiye'ye, Örgüt üyesi ülkeler ile daha dengeli ticareti ilişkilerin kurulması ve böylece dış ticaret açığının 
azaltılması, Asya'da yeni pazarlara ulaşarak ihracatımızın artırılması gibi fırsatlar sağlayabilecektir. Ancak Şangay 
İşbirliği Örgütü'nün gerek çeşitlendirilmiş pazar yapısı ve büyüklüğü gerekse derinliği bakımından dünyanın en 
büyük siyasi ve ekonomik örgütlenmesi olan Avrupa Birliği'ne alternatif olamayacağı görülmektedir. 
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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Otomatik Katılımda Ülke Uygulamaları: Türkiye ve 
İngiltere Örneği 
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Özet: Türkiye'de emsallerine göre yeni bir uygulama olarak kabul edilebilecek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, Otomatik 
Katılım ile yeni bir dönem başlayacaktır. Çalışmada özel (bireysel) emeklilik sistemine otomatik katılımın (Automatic 
Enrollment) etkileri üzerinde durulduktan sonra, otomatik katılımda İngiltere ve Türkiye örnekleri ortak ve farklı yönleri ile 
ele alınacaktır. Çalışmada İngiltere örneğinin tercih edilmesinin birinci nedeni, İngiltere'de emeklilik dönemi tasarruf açığının 
Türkiye'deki gibi milyarlarca avroya ulaşmış olmasıdır. Yapılan araştırmaya göre, 2016 yılında İngiltere'de emeklilik dönemi 
tasarruf açığı 365 milyar avroya (GSYH'nin %13'ü), Türkiye'de ise aynı yıl 125 milyar avroya (GSYH'nin %19'u) ulaşmıştır. 
Emeklilik dönemi tasarruf açığının her iki ülkede milyarlarca avroya ulaşmış olması tasarrufların artırılması için otomatik 
katılım uygulamasının önemini ortaya koymaktadır. İkinci neden ise İngiltere'de 2012 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanan otomatik katılım sisteminin, uygulamanın olumlu ve olumsuz taraflarının ortaya konularak, Türkiye'de uygulanan 
otomatik katılım sistemi ile ilgili olarak önerilerde bulunulabilme imkanı sağlayacak olmasıdır. İngiltere'de 2012 yılından 
2016 yılı Mart ayı sonuna kadar 6,1 milyondan fazla çalışan otomatik katılım ile emeklilik sistemine dâhil olmuştur. 
İngiltere'de 22 yaş ile yasal emeklilik yaşının altındaki ve yıllık kazancı on bin sterlinden fazla olan çalışanlar otomatik katılım 
sisteminin hedef kitlesini oluştururken Türkiye uygulamasında 45 yaş altındaki ücret karşılığı çalışanlar otomatik katılım 
sisteminin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hem İngiltere hem de Türkiye uygulamasında otomatik katılım vergi teşviği ile 
desteklenmiş olup, çıkış opsiyonu her zaman mümkündür. İngiltere'de 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren çalışandan %1, 
işverenden %2, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren ise çalışandan %3, işverenden %2 olmak üzere %5 kesinti yapılacaktır. 1 
Ekim 2018 tarihinden itibaren ise çalışandan %5, işverenden %3 olmak üzere %8 kesinti yapılacaktır. Türkiye'de ise katkı payı 
tutarı brüt kazancın %3'üdür. İngiltere'de uygulanan otomatik katılım sistemi ile emeklilik sistemine katılım ve tasarruflar 
hızla artmıştır. İngiltere uygulamasının başarıya ulaşmasında otomatik katılım sistemi ile katılımcılara sunulan düşük 
maliyetli ve yatırım alternatifine sahip emeklilik planının rolü büyüktür. İngiltere'de otomatik katılım sisteminde yıllık 
yönetim ücreti % 0,3 iken, Türkiye'de otomatik katılım sisteminde fon işletim gider kesintisi yıllık % 0,85'tir. Sonuç olarak 
İngiltere uygulaması ile karşılaştırıldığında Türkiye uygulamasının başarıya ulaşmasında mevcut maliyetlerin azaltılması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otomatik Katılım, Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye 

Implementation of Automatic Enrollment in Individual Retirement System by 
Countries: An Example of England and Turkey 

Abstract: In Individual Retirement System, which can be considered as a new implementation when compared to its 
counterparts, a new era will begin with Automatic Enrollment. In this study, after discussing the effects of Automatic 
Enrollment on the individual retirement system, examples of Automatic Enrollment from England and Turkey will be 
comparatively analyzed. In this study, the foremost reason in choosing England as an example is the fact that in England, 
the retirement savings gap has reached billions of euros, like Turkey. According to one study, in 2016, retirement savings 
gap in England has reached 365 billion euros (13% of GDP) whereas in Turkey, it reached 125 billion euros in the same year 
(19% of GDP). The fact that the retirement savings gap has reached billions of euros in both countries shows the importance 
of the implementation of automatic enrollment in order to increase savings. A second reason is to put forth the advantages 
and disadvantages of the implementation of the automatic enrollment system which has been in use in England since 2012 
and thus to be able to make suggestions on the automatic enrollment system implemented in Turkey. In England, since 
2012, until the end of May 2016, more than 6.1 million employees were included in the retirement systems via automatic 
enrollment. While in England, the target group of the automatic enrollment system consists of employees over the age of 
22 and under the legal age of retirement with an income higher than ten thousand pounds, in Turkey, it consists of 
employees under the age of 45, working for a certain fee. Both in England and Turkey, automatic enrollment is encouraged 
by tax incentives and it is possible to opt out from this system at any given time. In England, following October 1st, 2012, 
cuts will be made from employees by 1%, employers by 2%, following October 1st, 2017, from employees by 3% and 
employers by 2%, with a total of 5%. Whereas following October 1st, 2018, cuts will be made from employees by 5% and 
employers by 3%, with a total of 8%. In Turkey, the contribution margin is 3% of the gross gain. In England, with the 
implementation of the automatic enrollment system, enrollment in the retirement system and savings have quickly 
increased. The low-cost retirement plan with an investment alternative for its participants and the automatic participation 
system have an important role on the success of the implementation in England. In England, the annual management cost 
of the automatic enrollment system is 0.3% while in Turkey, the annual fund management cost of this system is 0.85%. As a 
result, when compared with its implementation in England, in Turkey, the current costs of the automatic enrollment system 
have to be reduced in order to succeed. 
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1. Giriş 

Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Yaşlanan nüfus ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerindeki baskıyı 
artırmakta, sağlık giderlerinin yükselmesine yol açmakta ve bireylerinin emeklilik dönemlerinde refah kaybına 
uğramasına yol açmaktadır. Yaşlılık olgusunun yarattığı bu sorunlar ülkeleri mevcut sistemlerine alternatif bir 
sistem arayışına itmiştir. Bu arayışın bir neticesi olarak bireylerin gönüllü ya da otomatik/zorunlu olarak 
katılabildiği özel emeklilik sistemleri kurulmuştur. (Akın, 2016:1).   

Özel emeklilik fonu varlıkları 2015 yılında dünya çapında 38 trilyon dolara ulaşmıştır. ABD 14,2 trilyon dolarlık 
emeklilik fonu varlığı ile ilk sırada yer alırken ABD'yi 2,6 trilyon dolar ile İngiltere, 1,4 trilyon dolar ile Avustralya, 
1,3 trilyon dolar ile Japonya ve Hollanda ile 1,1 trilyon dolar ile Kanada takip etmektedir. Türkiye 37,1 milyar 
dolarlık emeklilik fonu varlığı ile 35 OECD ülkesi içerisinde 20. sırada yer almaktadır. Emeklilik fonu varlıklarının 
GSYH'ye oranında ilk sırayı %178,4 ile Hollanda alırken ikinci sırada %149,6 ile İzlanda, %123 ile İsviçre, %118,7 
ile Avustralya ve %97,4 ile İngiltere almaktadır. Türkiye'de emeklilik fonu varlıklarının GSYH'ye oranı ise 
sadece %5,5 olup 35 OECD ülkesi içerisinde en yüksek orana sahip 29. ülke konumundadır (OECD, 2016:29-30). 

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ile bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin artması ve tasarruf 
açığının azaltılması amaçlanmıştır. 27 Ekim 2003'de ilk emeklilik planlarının onaylanmasıyla başlayan ve dünya 
örnekleri ile kıyaslandığında oldukça yeni bir uygulama olan bireysel emeklilik sistemi hızlı bir gelişim 
göstermiştir. 2003 yılı sonunda 15 bin katılımcı ve 5 milyon TL'ye ulaşan katılımcıların fon tutarı 1 Ocak 
2013'den sonra %25 oranında devlet katkısı uygulamasına geçilmesi ile birlikte çok daha hızlı bir şekilde 
gelişimini sürdürmüştür. 31.12.2012 tarihi itibarıyla 3.128.130 kişinin dâhil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 
10.02.2017 tarihi itibari ile katılımcı sayısı 6.725.673 kişiye, katılımcıların fon tutarı 55,8 milyar TL'ye, devlet 
katkısı fon tutarı ise 7,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Katılımın gönüllülük esasına bağlı olduğu ancak devlet 
destekleriyle özendirildiği Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ek olarak 1 Ocak 2017 tarihinde katılımın 
otomatikleştirildiği ve hâlihazırdaki teşviklerin de getirildiği yeni bir sistem oluşturulmuştur.  

İngiltere’de ise 2008 Emeklilik Yasası ile birlikte özel emeklilik sistemine getirilen otomatik katılımın getirdiği 
başlıca değişiklikler şunlardır; Önceden çalışanların emeklilik planlarına katılmak için başvuru yapması 
gerekirken, artık çalışanlar sisteme otomatik olarak dâhil edilmektedir. Böylece özel emeklilik daha geniş bir 
tabana yayılmıştır. Emeklilikte işveren katkısı önceden işverenin isteğine bağlıyken, bu düzenleme ile katkı 
zorunlu hale getirilmiştir. Karmaşık yatırım kararları, fon seçenekleri kısıtlandırılarak kolaylaştırılmıştır (Bayram, 
2016:42-43). 

Türkiye’de 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi, İngiltere’de 2008 yılında yapılan 
düzenleme ile 2012 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada özel (bireysel) emeklilik sistemine otomatik 
katılımın (Automatic Enrollment) etkileri üzerinde durulduktan sonra, otomatik katılımda İngiltere ve Türkiye 
örnekleri ortak ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

2. Otomatik Katılım Sistemi'nin Etkileri 

İngiltere'de reformların başladığı 2012 yılından 2016 yılı Mart ayı sonuna kadar 6,1 milyondan fazla çalışan 
başarılı bir şekilde otomatik katılım ile emeklilik sistemine dâhil olmuştur (The Pensions Regulator, 2016:3). 
2019/2020 döneminde otomatik katılımın sağladığı yıllık ek birikimlerin £15 milyara ulaşması hedeflenmektedir. 
Bu miktarın yaklaşık £7 milyarının çalışanların tasarruflarından, £6 milyarının işveren katkısından, £2 milyarının 
ise vergi indiriminden oluşması beklenmektedir (Bayram, 2016:42). 

Türkiye'de toplam ücretli çalışan sayısı 18 milyon olup 45 yaş altı ücretli çalışan 13 milyon kişinin ve  her yıl 
yaklaşık 800 bin kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil 
olması beklenmektedir. Price Waterhouse Coopers (PwC)'a göre 2017 yılı sonu itibarıyla, Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne otomatik katılım ile katılımcı sayısının yaklaşık 18 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Otomatik 
katılım uygulamasının başlangıcından sonraki 10 yıllık süre zarfında ilave 100 milyar TL'lik bir tasarruf yaratacağı 
tahmin edilmektedir (Akın, 2016:9). Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)'nin 10.02.2017 tarihli verilerine göre 
otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1 milyon 18 bin çalışan katılmıştır. Çalışanların fon tutarı 
98 milyon 258 bin lira, katkı payı tutarı da 107 milyon 378 bin liraya ulaşmıştır. 10.02.2017 tarihi itibarıyla en 
çok çalışanla sözleşme yapan şirket 150 bin 376 kişiyle Garanti Emeklilik olurken, Garanti Emeklilik'i, 142 bin 
911 kişiyle AvivaSA, 141 bin 409 kişiyle Allianz Yaşam ve Emeklilik, 118 bin 412 kişiyle Vakıf Emeklilik, 97 bin 633 
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kişiyle Anadolu Hayat Emeklilik ve 82 bin 634 kişiyle Ziraat Hayat ve Emeklilik takip etmektedir. Emeklilik 
şirketleri içerisinde otomatik katılım ile en fazla katkı payı alan şirket ise 14 milyon 980 bin TL ile Vakıf Emeklilik 
olmuştur. 

Günümüzde hem İngiltere'de hem de Türkiye'de emeklilik dönemi tasarruf açığı milyarlarca avroya ulaşmıştır. 
Avivasa tarafından yapılan araştırmaya göre, 2016 yılında İngiltere'de emeklilik dönemi tasarruf açığı 365 milyar 
avroya (GSYH'nin %13'ü), Türkiye'de ise aynı yıl 125 milyar avroya (GSYH'nin %19'u) ulaşmıştır. Emeklilik 
dönemi tasarruf açığının her iki ülkede milyarlarca avroya ulaşmış olması tasarrufların artırılması için otomatik 
katılım uygulamasının önemini ortaya koymaktadır. Her iki ülkede daha önce belirtildiği gibi katılımcı sayısı ve 
fon tutarının hızla artması ile emeklilik dönemi tasarruf açığının azaltılması sağlanabilecektir. 

3. Türkiye ve İngiltere'de Otomatik Katılım Uygulamalarının Karşılaştırılması 

3.1. Uygulama Takvimi 

İngiltere'de otomatik katılım programı Ekim 2012'de başlatılmıştır. 11 milyon işçiyi mesleki emeklilik 
programlarına kaydetmeyi amaçlayan program, büyüklüğüne bağlı olarak farklı tarihlerde tüm işverenler için 
geçerli olacaktır. Ekim 2012 ve Şubat 2013 tarihleri arasında 250 ve üzeri çalışanı olan işverenler, Nisan 2014 ve 
Nisan 2015 tarihleri arasında 50 ve 249 arası çalışanı olan işverenler, Ağustos 2015 ve Ekim 2015 tarihleri 
arasında 30 ve 49 çalışanı olan işverenler ve Haziran 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında 30'dan az çalışanı 
olan işverenler otomatik katılım programına dâhil olacaktır. Tüm işverenlerin ise Şubat 2018'e kadar otomatik 
katılım programına dâhil olacaktır (Paklina, 2014:52). 

Türkiye'de ise otomatik katılım programı 1 Ocak 2017'de başlatılmıştır. 1.000 ve üzeri çalışanı olan işverenler 
01.01.2017 tarihinde, 250 ve 999 arası çalışanı olan işverenler 01.04.2017 tarihinde, 100 ve 249 arası çalışanı 
olan işverenler 01.07.2017 tarihinde, 50-99 arası çalışanı olan işverenler 01.01.2018 tarihinde, 10 ve 49 arası 
çalışanı olan işverenler 01.07.2018 tarihinde, 5 ve 9 arası çalışanı olan işverenler ise 01.01.2019 tarihinde 
otomatik katılım ile çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil edecektir. Tablo 1'de çalışan sayısına göre 
işverenlerin çalışanlarını otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil edecekleri tarihler verilmektedir. 

Tablo 1. Otomatik Katılıma Geçiş Tarihi 

Çalışan Sayısı Çalışanların Otomatik Katılım Kapsamına Dâhil Edileceği Tarih 

 1.000 ve üzeri 01.01.2017 

 250-999 arası 01.04.2017 

 100-249 arası 01.07.2017 

 50-99 arası 01.01.2018 

 10-49 arası 01.07.2018 

 5-9 arası 01.01.2019 

Kaynak: EGM, www.egm.org.tr 

3.2. Kapsam 

İngiltere'de henüz nitelikli bir emeklilik planının üyesi olmayanlar, 22 yaş ile devlet emeklilik yaşı arasında 
olanlar, yılda £10,000'dan fazla kazananlar (bu rakam hükümet tarafından her yıl gözden geçirilir) ve 
İngiltere'de çalışanlar, işverenler tarafından işveren emeklilik planına otomatik olarak kaydedilirler (Paklina, 
2014:52). Maaşı £10.000’un üzerinde olsa da yaşı 21 ve altında veya emeklilik yaşı ile 74 arasında olan kişiler ise 
sisteme otomatik olarak dâhil edilmemekle birlikte, talep ettikleri takdirde işverenin sisteme otomatik olarak 
dâhil edilen işçilere sağladığı emeklilik planına aynı şartlarla katılma hakkına sahiptir. Aynı şekilde, yıllık maaşı 
£10.000’ın altında fakat £5.824’un üstünde olan 16-74 yaş arasındaki işçiler kendi istekleri dâhilinde sisteme 
eşit şartlarla katılabilir. Her iki gruba da sistemde kaldıkları sürece işverenin katkıda bulunması zorunludur 
(Bayram, 2016:44). 

Türkiye'de ise Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve 
çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dâhildir.  
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3.3. Katkı payı 

İngiltere'de hem işverenler hem de çalışanlar emeklilik planına katkıda bulunurlar. Mart 2016’ya kadar sisteme 
giriş yapmış işverenlerin ortalama katkısı %3 olarak hesaplanmaktadır. Bu oran grup emeklilik planları için %4-5 
civarında iken, NEST ve diğer çok işverenli planlar için %2 civarındadır. NEST planı için katkıların 
kademelendirilmesi tablo 2'de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Katkıların Kademelendirilmesi 
Kaynak: The Pensions Regulator, Automatic Enrolment, s. 14. 

Türkiye'de ise çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas kazancın ya 
da prime esas kazancın ya da bağlı bulunduğu sandığa katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği 
tutarların hesaplanmasına esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutardır. Çalışan isterse daha yüksek bir oranda 
katkı payı kesilmesini işvereninden talep edebilir. 

3.4. Kesintiler 

İngiltere'de NEST emeklilik planından yapılan kesintiler iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar (NEST, 2017); 

• Her yıl toplam fon  değeri üzerinden % 0,3'lük bir yıllık yönetim ücreti, 

• Emeklilik birikimlerine her yeni katkı için % 1,8'lik bir  katkı ücreti, 

Diğer ülkelerdeki 'otomatik katılım' planlarına göre NEST'in üç önemli avantajı bulunmaktadır: i) düşük maliyetli 
bir emeklilik planı, ii) katılımcılara her yıl, enflasyon üzeri %3 kazanç sağlaması, ve iii) yatırım alternatiflerindeki 
çeşitliliktir (Akgiray vd. 2016: 15).  

Türkiye'de otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında başka bir 
kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak 
uygulanır. 

3.5. Cayma Hakkı 

İngiltere'de otomatik katılımdan cayma hakkı  her zaman mümkündür. Emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil 
edilen çalışan, katılım ve bilgilendirme tamamlandıktan sonra bir ay içinde sistemden çıkabilir. Bu durumda kişi 
hiç sisteme dâhil olmamış muamelesi görür ve maaşından kesilmiş olan herhangi bir katkı varsa iadesi yapılır. 
Bir aydan sonra sistemden yapılan çıkışlarda ise, üye olunan emeklilik planı aksi bir hak tanımadığı takdirde 
sisteme yapılan katkılar üzerinde hak kazanılması için planda belirtilen emeklilik yaşına ulaşılması 
gerekmektedir. Özel emeklilik planlarında emeklilik faydalarına hak kazanılan en erken yaş genel olarak 55’tir 

(Bayram, 2016:45). 

Türkiye'de ise çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal 
ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği emeklilik şirketi tarafından çalışana bildirilir. 
Çalışan, bu bildirimi takip eden iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. 

3.6. İşverenlerin Sorumluluğu 

İngiltere'de otomatik katılım sisteminde işverenler, koşulları sağlayan tüm çalışanları kanunda belirtilen bir 
emeklilik planına üye yapmak ve sisteme işveren katkısında bulunmak zorundadır. Otomatik katılım takvimine 
veya işçi haklarını koruyucu önlemlere uymayan işverenlere belirli uyarı ve incelemelerin ardından günlük 
£10.000’a varan para cezaları uygulanabilmektedir (Bayram, 2016:45). 

Aşama Süre İşveren Minumum Katkı Toplam Minumum Katkı 

Birinci geçiş dönemi 5 Nisan 2018'e kadar %1 %2 

İkinci geçiş dönemi 
 

6 Nisan 2018'den  
5 Nisan 2019'a kadar 

%2 %5 

Üçüncü geçiş dönemi 
 

6 Nisan 2019'dan sonrası 
%3 %8 
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Türkiye'de ise işverenler, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. 
İşveren yükümlülüklerine uymaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk 
Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca işveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarması veya 
aktarmaması durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumludur (T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı 2016: 7-8). 

3.7. Özel (Bireysel) Emeklilik Sistemine Dâhil Olanlar 

İngiltere'de halihazırda kanunda belirtilen şartları sağlayan bir emeklilik planına üye olan çalışanlar, otomatik 
katılıma bu plan ile devam ederek yeni bir plandan muaf tutulabilir (Bayram, 2016:42).  

Türkiye'de ise otomatik katılım sistemine dâhil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar halihazırda bireysel emeklilik 
sözleşmesi olsa da ayrıca bir otomatik katılım hesabı açılacaktır. 

4. Sonuç 

Yapılan araştırmalar hem Türkiye  hem de İngiltere'de bireylerin aktif çalışma dönemindeki gelir seviyelerini 
emeklilik döneminde koruyabilmeleri için milyarlarca avroluk tasarruf açığına işaret etmektedir. Emeklilik 
dönemi tasarruf açığı  2016 yılında Türkiye için 125 milyar avroya, İngiltere için ise 365 milyar avroya kadar 
yükselmiştir. Emeklilik dönemi tasarruf açığının milyarlarca avroya ulaşmış olması tasarrufların artırılması için 
otomatik katılım uygulamasının önemini ortaya koymaktadır. Otomatik katılımda Türkiye ve İngiltere 
örneklerinin ortak ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edildiği bu çalışmada şu sonuçlar elde 
edilmiştir; 

• Türkiye’de 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi, İngiltere’de (2008 yılında yapılan 
düzenleme ile)  2012 yılında yürürlüğe girmiştir.  

• İngiltere'de otomatik katılım uygulaması ile katılımcı sayısı hızla yükselmiş ve buna bağlı olarak 
birikimler hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye'de otomatik katılım uygulaması henüz yeni başlamış 
olmasına karşın 10.02.2017 tarihi itibarıyla 1 milyonu aşkın çalışan otomatik katılım ile Bireysel 
Emeklilik Sistemi'ne dâhil edilmiştir. 

• İngiltere'de 22 yaş ile yasal emeklilik yaşının altındaki ve yıllık kazancı £10,000'dan fazla olan çalışanlar 
otomatik katılım sisteminin hedef kitlesini oluştururken Türkiye uygulamasında 45 yaş altındaki ücret 
karşılığı çalışanlar otomatik katılım sisteminin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

• Hem İngiltere hem de Türkiye uygulamasında otomatik katılım vergi teşviği ile desteklenmiş olup, çıkış 
opsiyonu her zaman mümkündür.  

• İngiltere'de hem işverenler hem de çalışanlar emeklilik planına katkıda bulunmaktadırlar. İşveren ve 
çalışanların katkıları ise kademeli olarak artmaktadır. Türkiye'deki otomatik katılım uygulamasında 
katkı payı tutarı brüt kazancın %3'ü olarak belirlenmiştir. 

• Hem Türkiye hem de İngiltere'de otomatik katılım uygulamasında işverenlerin önemli sorumlulukları 
bulunmaktadır. İngiltere'de işverenler tüm çalışanlarını kanunda belirtilen bir emeklilik planına üye 
yapmak ve sisteme işveren katkısında bulunmak zorundadır. Türkiye uygulamasında ise emeklilik 
şirketinin seçilmesi ve katkı payının ödenmesi ve fonların seçilmesinden işverenler sorumludur. 
Çalışanların haklarını korumayan işverenlere İngiltere'de günlük £10.000'a varan para cezası 
uygulanırken, Türkiye'de ise her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 

• İngiltere'de bir emeklilik planına üye olan çalışanlar otomatik katılıma mevcut planları ile devam 
edebilirken, Türkiye uygulamasında bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar ayrıca otomatik katılım hesabı 
açtırmak zorundadır. 

• İngiltere uygulamasının başarıya ulaşmasında otomatik katılım sistemi ile katılımcılara sunulan düşük 
maliyetli ve yatırım alternatifine sahip emeklilik NEST planlarının rolü büyüktür. İngiltere'de otomatik 
katılım sisteminde yıllık yönetim ücreti %0,3 iken, Türkiye'de otomatik katılım sisteminde fon işletim 
gider kesintisi yıllık %0,85'tir.  
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Sonuç olarak İngiltere uygulamasında olduğu gibi Türkiye'deki uygulamanın özellikle düşük maliyetli yatırım 
alternatifi bulunan emeklilik planları ile başarıya ulaşılmasının mümkün olabileceği görülmektedir. Ayrıca 
katılımcıların otomatik katılımdan ayrılma nedenlerinin de iyi analiz edilmesi başarının artmasındaki diğer 
önemli faktör olacaktır. 

Kaynakça 
Akgiray, Vedat, Peksevim, Seda, Şener, Emrah. (2016) Emeklilik Fonları ve Finansal İstikrar: Şili ve Türkiye Örneklerinden 

Dersler, Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, IJFBS, Cilt 5 Sayı 2, 1-20. 

Akın, Faruk (2016), Otomatik Katılım Sisteminin Bireysel Emeklilik Sektörüne Etkileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cil1, Sayı 1. 

AvivaSA (2016), Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması Türkiye Raporu. 

Bayram, Deniz (2016), Özel Emeklilikte Otomatik Kstılım: İngiltere Örneği, TSPB, Gösterge. 

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) (2017), www.egm.org.tr (10.02.2017). 

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) (2017), Otomatik Katılım Rehberi (10.02.2017). 

NEST (2017), www.nestpensions.org.uk (10.02.2017). 

OECD (2016), Pension Market in Focus, http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2016.pdf. 

Paklina, Nina (2014),  Role of Pension Supervisory Authorities in Automatic Enrolment,  IOPS Working Papers on Effective 
Pensions Supervision, No.22, pp. 28-29. 

PwC (2016) Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım, Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü (2016), İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi 
Tanıtım Kılavuzu. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2016), Otomatik Katılım Sistemine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular. 

The Pensions Regulator (2017), Automatic Enrolment, www.thepensionsregulator.gov.uk (10.02.2017). 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1123 
 

İş Yaşamı ve Ahlaki Sermaye 

Kadriye AY1  İlknur KUMKALE2 

1 Trakya Üniversitesi UBYO Bankacılık, kadriyeay@trakya.edu.tr 

2 Trakya Üniversitesi İİBF İşletme ABD, ilknurkumkale@trakya.edu.tr 

1. Giriş 

Sermaye formlarını, fiziki sermaye, parasal sermaye ve insan sermayesi olarak sayabiliriz. Bunlardan insan 
sermayesi ekonomik gelişmede belirleyici rol oynamaktadır. Nobel ekonomi ödülü (1979) sahibi Theodore 
William Schultz; insanların yeterli eğitim ve deneyim olanaklarından yoksun kalması halinde, Amerika’nın 
mevcut üretim teknolojisi ile dahi düşük seviyeli insan kaynağı nedeniyle, düşük seviyeli çıktılar üretileceğini 
vurgulamıştır. Gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika, pazar ekonomilerini keşfedip geliştirdikten bir kaç yüzyıl 
sonra, aniden ekonominin tamamını bilmediklerini fark ettiler. Bunun ana nedeni halihazırda ahlakın 
ekonomideki oynadığı rolün öneminin kavranmamış olmasıdır (Wang X. ; 2015). 

Son zamanlarda parasal olmayan sermaye biçimleri olarak sosyal ve kültürel sermaye sıklıkla gündeme 
gelmekle birlikte, ”moral sermaye” veya ”ahlaki sermaye” konusunun literatürde yeterince incelenmediği 
dikkate değerdir (Çelik V.; 2014).  

Sermaye, genelde kişilerin ve şirketlerin sahip oldukları kaynaklardır ve mal -hizmet üretimine ait bir olgu 
biçiminde algılanmaktadır. Oysa sözkonusu kaynaklara; iyi niyet, ticari itibar ve tecrübe gibi manevi zenginlikler 
de dahildir. Sermayenin bu şekli kişiler ve şirketlerce benimsendiğinde, onlara göreli bir üstünlük sağlayacağına 
kuşku yoktur. Ekonomik ve ticari ilişkiler ahlaki açıdan kusursuz olmamakla birlikte, ahlaki sermaye olmaksızın 
da ayakta durması mümkün değildir. Ticaret, ahlaki koşullarla birlikte gelişmiştir ve sadece refah yaratmakla 
kalmayıp, aynı zamanda ahlaki sermayenin birikimine de öncülük etmektedir. ”Ahlakın” sermaye anlamında bir 
üretim faktörü olması akla uygun gelmeyebilir ancak ahlak kurallarının, kişiyi ve mülkiyet hakkını koruyan 
yönleri bu anlamda önemlidir. Sermaye olarak ahlak; kişisel ve sosyal bakış açılarıyla ele alınabilir. Bireysel 
açıdan, davranışlarıyla ahlaklı olmayı alışkanlık edinmiş kimselerin, kendileri ile iş yapan tarafları ikna edici 
olmaları, karşılıklı olarak güvenilirlik ve itibarlarını arttıran bir durumdur. Yine bireysel ahlak olgusu toplumsal 
duruş bakımından olumlu bir maliyet düşürücü unsur olacaktır. Çünkü kuralların hiçe sayıldığı bir ortamda 
yaşayanlar için ticari anlamda maliyeti yüksek tedbirler alma gereği doğacaktır. Başkalarının ahlaki davranması 
sonucunda bir kişinin sağladığı tasarruf, bu kişinin toplumsal anlamdaki ahlaki sermayenin de bir parçası 
olduğunu gösterir. Bir toplumun ahlaki sermayeye sahip olması , o toplumu aynı zamanda ekonomik üstünlüğe 
de ulaştıracaktır (Ratnapala S.; 2003). 

İnsanlar ekonomik davranışlarında ve aralarındaki karşılıklı sözleşmelerin yerine getirilmesi sırasında kararlarını 
vermeden önce, harcayacakları zaman, çaba, katlanacakları külfet ile sonuçta elde etmeyi umdukları kazançları 
arasında bir denge kurmak isterler. Böylece elde edecekleri şey karşısındaki maliyetlerini belirlerler. Buna 
kısaca ”fayda-maliyet analizi” denilmektedir. Ancak sözünü tutmak, taahhütlerini yerine getirirken en iyi için 
çabalamak, yani insan kaynağını (beşeri sermayeyi) verimli kullanmak her zaman kendiliğinden mümkün 
olmamaktadır. Bunu sağlamak üzere piyasa mekanizması ”ödül – ceza” (havuç – sopa) mekanizmasını 
işletmektedir. Ancak bu mekanizmayı işleten kurumlar da yine insanlar tarafından denetlendiğinden piyasa 
kurumlarını da insan davranış normlarının biçimlendirdiği söylenebilir.  Yetenekleri ve teknik donanımı yüksek 
ama ahlaki yönü zayıf olan, sözünü tutmayan, yeteneklerini zayıf tarafı istismar etmek üzere kullanabilen 
kişilerin oluşturduğu bir piyasada, etkinlikten söz edilemez (Demir, Ö.;2017). 

2. Sermaye ve Ahlaki Sermayenin Kavramsal Boyutu 

Serbest piyasa ekonomilerinde, sermaye ekonomik bir olgudur ve kâr elde etmek için kullanılır (Wang 
X.;2015).Aynı zamanda üretim için gerekli olan faktörlerden biridir. Dar anlamda bakıldığında, üretimde 
kullanılan; doğal kaynak, girişimci ve emek dışındaki girdilerdir. Geniş anlamda ise üretim için gerekli olan her 
şeyi kapsar ve bu anlamda sermaye hem maddi hem de beşeri sermayeyi içermektedir. Maddi sermaye araç – 
gereç, makine – teçhizat, hammadde gibi elle tutulan fiziki girdilerdir. Beşeri sermaye ise yetişmiş insan 
kaynağını ifade eder.  İktisat teorisi hem maddi hem de beşeri sermaye üzerinde durmaktadır. Ancak beşeri 
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sermayenin üretimde kullanımı genel olarak bilgi, beceri ve deneyim ile tanımlanmıştır. Oysa bu açılımda göz 
ardı edilen beşeri sermayenin ahlaki boyutu en az diğer nitelikler kadar önemlidir (Demir Ö. 2017). 

Ahlak sermayesi, Marks’ın (1867) daha fazla artı değer yaratma kaynağı olarak ifade etiği ekonomik sermaye 
kavramından öte bir anlam içermektedir (Adams M.; 2011). Ahlaki sermaye daha geniş bir kavramdır ve çalışma 
ahlakını da kapsar, adalete, tutarlılığa ve cömertliğe dayanır.Bu sermaye kavramına daha sonra,Bordieu (1986)   
sosyal ve kültürel sermaye kavramlarını da dahil ederek genişletmiştir. Kane’e göre ise (2001) “ahlaki sermaye” 
kavramı siyasal alanda politikacıların kamunun onayladığı değerlere sahip olması ve kamunun değer verdiği 
hedeflere sadık kalması gereği olarak tanımlamıştır.Ancak ahlak sermayesi “sosyal sermaye”den de ayrı bir 
kavramdır. Sosyal sermaye hayır faaliyetlerini, kamu malı üreten gönüllü faaliyet ve örgütleri ifade etmektedir. 
Diğer bir deyişle sivil toplum alanını kapsamaktadır ve Bordieu’nun tanımıyla “gerekli olduğunda faydalı 
destekler sağlayan toplumsal ilişkiler sermayesidir. Ahlak sermayesi ise bireysel tutum ve davranışlara indirgenir 
ve sosyal sermayenin oluşumunda bir ön koşul olduğu düşülebilir (Ratnapala S.; 2003). 

Ahlaki sermaye için bireysel alanda doğru ve yanlış arasında ayırım yapmada yönlendirici, dürüstlük, sadakat ve 
yozlaşmaktan uzak kalabilme yeteneği olarak yansıdığı söylenebilir (Adjibolosoo S.; 2015) 

2.1. Üretimde Ahlaki Sermayenin Rolü 

Ahlaki sermaye soyut değildir. Fiziki sermaye olarak düşünebileceğimiz insan sermayesinin ya da beşeri 
sermayenin  ruhsal ögesidir. İnsan sadece fiziksel sermaye olarak üretime katılırsa tam üretim, arzu edilen 
kazanç veya fayda oraya çıkmayacaktır.  Öncelikle, insanın dahil olmadığı şeyleri sermaye değil, varlık veya 
kaynak.olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Üretime emeğiyle katılan insan “ekonomik insan” dan daha 
fazlasıdır. Klasik ekonomi teorisininsunduğu çıkarlarını maksimum kılma hedefindeki ekonomik insan üretime 
emeğiyle katıldığında içeriği ondan daha zengin olan ve “ekonomik” olma yanında “çevresel” ve “toplumsal” 
sorumlulukları da bulunan “ahlaki adamdır”. Dolayısıyla üretim açısından insan kesinlikle belirli bir bilinçle 
kontrol altındadır ve belli değerlerle yönlendirilir. İnsanoğlunun ahlak bilinci doğrudan onun heyecan ve 
enerjisini etkiler veya kısıtlar. İkinci olarak üretimde fiziki sermaye tarafından yaratılan fayda ve kazançlar büyük 
ölçüde değer yönelimlerine ve (kişisel, toplumsal) sorumluluklarına bağlıdır. Örneğin tüketicisinin ihtiyaçlarını 
ve alışkanlıklarını dikkate alan, buna saygılı olan firmaların pazar paylarını arttırdıkları kuşkusuzdur.  Marka 
olmuş bir ürün, insan merkezli tasarım yapar ve sorumluluk felsefesiyle üretilir(Wang X. ; 2015).   

Panasonik’in kurucusu Japon KonosukeMotsushita üretim ve yönetim konusundaki görüşleri insan merkezli 
olmak ve sorumluluk bağlamında ilham verici görünmektedir. Motsushita “Bir üreticin görevinin daha çok ve 
daha ucuz üreterek yoksulluğun üstesinden gelmek olduğunu belirterek, su gibi üretim yapmalıyız, su herkesin 
satın alabileceği kadar ucuz biçimde üretilen ve dağıtılan bir üründür, girişimlerin hedeflemesi gereken şey tüm 
ürünlerini musluk suyu kadar bol ve ucuz yapmak olmalıdır” görüşünü savunmuştur. Tecrübelerini firma 
yöneticilerine aktarırken de onlara deniz olmayı hedeflemelerini önermiş ve dağların zirvelerinde kalanların 
akarsulara ulaşamayacağını, oysa akarsuların aşağılara doğru denizlere aktığını ifade ederek aşağıya 
inemeyenlerin zirvede kuruyacağını diğer yandan çalışanlarıyla birlikte, onların fikirlerini önemseyerek ve 
dinleyerek hareket edenlerinse denize ulaşabileceklerinivurgulamıştır (Sever M. 2017). 

2.2. Ahlak Sermayesi ve Çevresel Etkileri 

Allen E. Buchanan’ın “Etik, Etkinlik ve Pazar” eserinde sözünü ettiği çevresel etkilerin optimizasyonunda ve 
piyasa başarısızlığı olarak nitelendirilen ek maliyetler yaratan negatif veya pozitif dışsallık (bedavacılık) 
durumlarının kontrol altına alınmasında ahlaki sermaye etkilidir. Diğer yandan çalışan güveni, tüketici tercihi, 
marka yaratma vb. geniş ölçek ekonomilerini gerektiren işletmelerde uzun vadeli paydaş güveni 
sağlamadaahlak sermayesi önem arz etmektedir. Konu sermaye piyasaları açısından değerlendirildiğinde, ilk 
olarak piyasadaki bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılmasına destek olacak bir temel oluşturmaktadır. Bu konuda 
ikinci el piyasalardaki olası aldatmacanın çözümü için George Akerlof’un öne sürdüğü önlem ahlak sermayesidir. 
İkinci olarak yatırımcıyı yatırıma teşvik etmede yüksek ahlaki kalite algısı oldukça önemlidir. Örneğin Londra 
Borsası’nda (London Stok Exchange)’de işleyen FTSE46000 “moral indexes” yatırımcılara sunulmaktadır. Bir 
şirketin ahlak endeksindeki olumlu görünüm şirketin yönetim gücünün bir göstergesidir.Şirketler için PE rasyosu 
denilen (Price/Earning-Fiyat/Kazanç) oran, şirketin piyasadaki değerini belirlemede varlık ve sermayeden daha 
fazla önemsenmektedir, söz konusu rasyo büyük şirketlerin ahlak endeksleri içinde yer almaktadır. Ahlak 
sermayesi uzun dönemde oluşmakta ve sağladığı faydalar da uzun ömürlü ve sağlam olmaktadır. Oluşturduğu 
marka değeri şirketlere sürdürülebilir yüksek bir itibar kaynağı yaratmaktadır. Aksine ahlaki değerleri göz ardı 
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edebilen şirketler Enron örneğinde olduğu gibi tüm değerlerini çok kısa bir zamanda kaybedebilirler (Wang X.; 
2015).  

2.3. Ahlaki Sermaye Yoksunluğunun Maliyeti 

1990’lı yıllarda Fortune 500 dünya şirketleri listesinde 7. Sırada yer alan ve o dönem Amerika’nın eninnovatif  
şirketi ilan edilen Enron şirketinin 2000 yılı başına kadar satışları ve şirket değeri kayda değer miktarlarda 
yükseldi. Satışları 13 milyar dolardan 100 milyar dolara çıktı, piyasa değeri 63 milyar dolara ulaştı. Net yıllık 
kazancı 1,3 milyar dolar olarak raporlandı. Yatırımcısına diğer  şirketlere göre kazançlı hisse yatırımı imkanı 
sağlamaktaydı. Ancak 2001 yılında ortaya çıkan şirket mali skandalı çok sarsıcı boyutta sonuçlara neden oldu. 
Şirket çok kısa bir sürede eridi. Şirket 1983 yılında faaliyete geçtiğinde yeni ekonominin başarılı enerji şirketiydi. 
Doğalgaz ve elektrik satış piyasasında öncü oldu ve enerji arzını sermaye piyasalarında finansal araca 
dönüştürmeyi başardı. Enerji piyasası fiyatlarının oluşumunda etkili bir konum elde etti. Enron bir finansal 
pazarlama ve satış mucizesi yaratmıştı. Diğer yandan birlikte çalıştığı denetim şirketi Arthur Andersen de 
Amerika’daki ilk 5 büyük denetim firması içindeydi.  Bakıldığında, Enron ve Arthur Anderson’un hile yapan üst 
düzey yöneticileri aslında tam bir entelektüel insan sermayesiydi. Ülkenin en iyi okullarından mezun olmuşlardı. 
Görülmemiş düzeyde başarılı performans kaydediyorlardı. Bilgi ve deneyimleriyle fark yaratıyorlardı.  Bu 
süreçte, ülke içindeki düzenleyici kurumlar, hükümet, toplum, yatırımcı, sermaye sahipleri, şirket çalışanları 
Enron Şirketini değerli bulmuşlardı. Ama dürüstlüğü önemseyen olmamıştı. Aslında olay “ahlak sermayesinde” 
kilitlenmişti denebilir. Burada ahlaki değerlerini yitirmiş liderler hem kendilerini, hem şirketlerini hem de 
izleyenlerini korkunç bir hüsrana uğratmışlardı. Bu tip liderlerin bulunduğu ortamlarda ahlaki sermayeden söz 
etmek mümkün değildir. Bu anlamda ahlak sermayesi fiziki sermayeden farklıdır ve şirketlere değer yaratmada 
en değerli yatırımı sunmaktadır. Bu nedenle etik (ahlaki) liderlik hem kişilerin hem de kurumların yükselmesinde 
en temel unsurdur (Sision A.J.G. ; 2003).  

2.4. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Ahlak Sermayesi 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; işletmenin içinde çalışanlar, tüketiciler, çeşitli yerel ve merkezi kamu 
kurumları, toplumun diğer kesimleri, çevre gibi ana aktörler ve gruplardan oluşan yani kuruluşun içinde, 
yakınında, uzağında özetle çevresinde bulunanlardan oluşan “paydaşlara” zarar vermeden onların menfaatleri 
ile işletmenin menfaatleri arasında denge kurmaktır.  Diğer bir ifadeyle, kuruluşların, işletmelerin toplumsal 
gruplara karşı sorumlulukları ve bunun yanında işletmelerden topluma bir şey katma beklentisi olarak 
tanımlanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde ilk olarak 
ortaya çıkmıştır. 1960’ların sonlarında kurumların bu konuda dikkatli olmaları gereği yönünde yaklaşım 
gelişmeye başlamıştır. Bunun devamında 1980’li yıllar itibariyle görülen olgu kamu kuruluşları örüntüsünün 
küçülme süreci ve daha denetleyici bir yapıya dönüşmesi söz konusu olmuştur. Böylece piyasa ekonomisi ve 
özel sektörün genişlemesi süreci ortaya çıkmıştır. Bir diğer gelişme de toplumların içinde sivil toplum 
kuruluşlarının giderek ulusal ve uluslararası alanlarda etkili oldukları gözlenmiştir. Öte yandan bireyciliğin öne 
çıktığı bir süreç yaşanmıştır. Böylece özel sektör ve büyük şirketlerin artan güçleriyle beraber, önemli ölçüde 
sorumluluk yüklenmeleri gereği ortaya çıkmıştır. ABD’de 1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca bazı kesimler, örneğin 
otomobil sektöründeki sorumsuzlukları açığa çıkaran  AvukatRalfNeader gibi, tüketicinin, vatandaşın ve devletin 
karşı karşıya kaldığı; özel sektörün sorumsuz üretim tekniklerini belgelerle ortaya döken çalışmalar çoğalmıştır. 
Dolayısıyla 1980’lere gelindiğinde, dünyanın en gelişmiş ekonomisine Japonya gibi yeni rakiplerin çıktığı ve bir 
yandan da şirketlerin çevre, müşteri memnuniyeti, güvenlik vb. konularda adım atmaları gereğini anladıkları bir 
dönem olmuştur. 1990’larda artık şirketlerin “sosyal sorumluluğu” kabul edilmiş ve şirket vizyon ve misyon 
deklarasyonlarında etik kurallar açıklanmaya başlanmıştır. Şirketler de artık iyi bir vatandaş olmaları gerektiğini 
anlamış ve bunu uygulamaya başlamışlardır (Berkman Ü. 2005). 

Kurumların sosyal sorumluluk motivasyonunda, teorik olarak da ortaya konulmuş olan stratejik yararlarının 
yanında, bencillikten arınma denilebilecek yaklaşımları ve tüketici tepkileri de etkili olmuştur. Süreç içinde 
firmaların konuya ilişkin duyarlılıkları artarken risklerinde azalma kaydedilmiştir (Udayasankar , 2008). 

Günümüzde artık söz konusu sorumluluğu benimsemiş her kurum kendi içinde etik konulara bakan birimler 
oluşturmuştur. Üst düzey yöneticilerin asıl işleri firmalarının imajını kamuoyunda en güzel biçimde verme 
çabasıdır. Artık firmaların “ahlak sermayesi”nin de finansal sermaye kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu 
bağlamda işletmeler ve yöneticiler için yeni sorumluluklar ve doğrular aşağıdaki örneklerle sıralanabilir 
(Berkman Ü.;2007): 
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• Çevreyi kirletmemenin yanında çevreye saygılı olmak, 

• Doğal kaynaklara ve canlılara zarar vermemek, 

• Tüketicinin koşulsuz memnuniyetini sağlamak, 

• Pazarlama ve reklamda yaratıcı olmak, çocuklara yönelik reklamdan kaçınmak, 

• Çalışanlara karşı adil olmak, kariyer fırsatları sunmak, çalışan sağlığını önemsemek, 

• Çalışanların aile hayatlarına, rehberlik ve danışmanlık çalışmalarıyla katkı sağlamak, 

• Kayırmacılıktan kaçınmak ve liyakat ilkesine uygun yükselme olanağı sunmak, 

• Cinsiyet ayırımcılığına fırsat vermemek, 

• Kültür, sanat ve sporu destekleyici, toplumsal yaşamı zenginleştiren etkinlikler yapmak, 

• Kent ormanı, yeşil alan vb. çevresel ve fiziki altyapı zenginliklerine katkı sunmak. 

Böylece toplumsal sorumluluğun kurumsallaşması sağlanmış olmaktadır. 

ABD’de 2016 yılında yaptığı çalışmada, Gupta ve Krishnamurti;İflas davası açılmış şirket verilerinin bulunduğu 
“UCLA-LoPucki Bankruptcy Research Database(İflas Araştırma Veritabanı)”dan derlediği şirket verilerini 
kullanarak bu şirketlerden kurumsal sosyal sorumluluk derecelendirme sonuçlarına “MSCI ES Gratings”den 
ulaşabildiği 101 şirketi incelemiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk boyutları olarak “çevre ve insan hakları 
uygulamaları” ve “paydaş ilişkileri” ni kapsayan boyutlar yönünden şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
raporlarındaki skorlarını değerlendirmiştir. Sonuçta, ahlak sermayesi yüksek olan  67 adet firmanın hukuk 
nezdinde iyi niyetli olduklarının kabul edildiğini görmüşlerdir. Dolayısıyla sıkıntılı sürece ilişkin “iflas erteleme, 
borç yapılandırma (dip financing)” vb. çözümlerin uygulanarak bu yapıdaki şirketlerin iflastan döndüğünü ve 
ahlak sermayesinin adeta bir sigorta rolü oynadığını ifade etmişlerdir. (Gupta K.ve Krishnamurti C.: 2016). 

3. Ahlak Sermayesine Tarihsel Bakış 

Ahlak ilk olarak insana ve topluma ne yapması hakkında kısıtları göstermektedir. Diğer yandan bir tür sermaye 
olarak kar yaratma işlevine de sahiptir. Geleneksel ahlak öğretisi; ahlaklı insan, ahlaklı hayat, ahlaklı toplum 
üzerinde durmaktadır. 18.yüzyıl İngiltere’sinde  Adam Smith  “ahlak felsefesi” profesörüydü ve “Ulusların 
Zenginliği” kitabını yazdı.  Ekonomi  o dönemde etiğin bir dalı olarak görev yapıyordu. Modern toplumlar 
geliştikçe, sosyal bilimlerin genel ahlaktan bağımsız, “değer”den ve “gerçek”ten ayrılması gerektiğine dair 
savunmalar ortaya atıldı. Böylece bağımsızlığı ve gelişimi sınırladığı düşünülen ahlak kısıtlamaları ortadan 
kaldırılmış oldu. Ekonomistler kendi ekonomik amaçlarını öne çıkardılar. Neo klasik iktisadın temsilcisi A. 
Marshall, sıradan iş yerinde çalışmanın en sadık nedenin maddi ödül olan ücret elde etme isteği olduğunu 
vurgulayarak, iş hayatındaki en sadık güdünün para olduğunu savunmuştur. 1929  dünya buhranı sonrasında 
durgunlukla mücadelede çığır açan  iktisatçı J.M. Keynes ekonominin bir bilim olduğunu, bir sanat ya da etik 
sorgulama alanı olmadığını söylemişti. Aynı dönem ekonomistlerinden L. Robbinsetik ve ekonominin 
ilişkilendirilmesini mantıksız bulmuş ve sadece yan yana durduklarını söylemiştir.Ahlakın bir nevi sermaye 
olarak algılanmasında Kurumsal ekonomik çalışmaların katkısı olmuştur. Kurumsal ekonomistler, Rasyonel 
örgütlenme modelinde örgütlenme maliyetini en aza indirecek ahlakı savundular. Bu anlamda, Françis 
Fukiyama, bir ulusun refahı ve rekabet yeteneğinin, kültürel karakterine ve toplumsal güven düzeyine bağlı 
olduğunu bu durumun kurumsal ahlakın oluşmasında önem arz ettiğini vurguladı. Kurumsal ekonomi alanında 
ahlak boyutunu anlamak için etik araştırmaların önemsendiği ve ahlakın ekonomik gelişmedeki etkisi ve 
gerekliliği ortaya konulmaya başlandı(Wang X.; 2015).  

3.1. Yirmibirinci Yüzyılda Ahlak Sermayesi 

Konuya ilişkin Acs’ın (2015) çalışması dikkate değer veriler içermektedir. Konuyu makro bir bakış açısıyla 
inceleyen Acs, T.Piketty’nin“21.yüzyıl  Sermayesi – Capital in theTwentyfirsth Century” eserinden yola çıkarak, 
O’nun sunduğu ve son 200 yılın sonunda dünyanın geldiği gelir ve sermeye dağılımındaki eşitsizliğinin 
giderilmesi için önerdiği çözüm önerisine atıfta bulunarak; zenginlerin daha fazla vergilendirilmesinde 
düğümlenen Piketty’nin önerisini gerçekçi bulmamıştır. Bunun yapılması halinde bir sonraki nesle sadece 
paradan başka bir şey  bırakılmamış olacağını ve onların var olan yoksulluğunun ortadan kalkmayacağını ifade 
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etmiştir. Cornelius Vanderbild örneğini vererek; 18.yy.ın ilk yarısında Amerikan demiryolu işinde en çok servet 
yapan kişinin servetini çocuklarına bıraktığını ancak bugün servetin önemli bir kısmının zaman içinde eridiğini 
belirtmiştir.Oysa bugün Amerikalı aileler çocuklarına servet bırakma kaygısı yerine mevcut servetin herkes için 
iyi bir geleceğe dönüşmesinde nasıl katkı verilebileceğine kafa yormaktadırlar. Bugün “Piketty’nin Bilmecesi” 
denilebilecek servet vergilerine güvenmeden alternatif çözümler sunan ekonomik oluşum ve dinamikler eğitim 
fonlarına yönelmiş durumdadır.. Eğitim ve araştırma kurumlarıyla varlıklı kesim arasında kurulan diyaloglarla;-
Sermayenin bir bölümü oluşturulan bir eğitim fonuna yatırılmakta -Böylece, eğitime, bilime, tıbba vb. 
odaklanan fonlarla uzun vadeli bir ekonomik katkı sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu fonlar öncelikle, 
yenilik (inovasyon) ve girişim faaliyetlerini destekleyici nitelikte üniversite, araştırma kurumu ve değer üreten 
birimlere yönelik olduğundan, bu alanlardaki döngüyü harekete geçirmektedir. İkincisi geçmişten beri  biriken 
zenginliği ortaya çıkarmak ve geleceğin girişimci potansiyeline yeniden yatırım yapma fırsatı sunacaktır(AcsZ.J.: 
2015) 

Bugünkü dünyaya baktığımızda çeşitli örnekleri görmek mümkündür: Bunlardan biri: Harward Üniversitesi’ne 
08.09.2014’te 378 yıllık tarihinin en büyük bağışı bir ABD’li milyarderden değil de Honkkong’dakiMoningside 
Vakfınca 350 milyon dolar olarak gerçekleştirildi. Ülkemizde de 09.09.2014 tarihli Sabah gazetesinde Hong 
Kong'lu emlak zengini Chan kardeşlerin Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu'na 350 milyon dolar 
bağışladıkları ve paranın bulaşıcı hastalıklarla mücadele için harcanmasını istedikleri haber konusu olmuştu. 
Hong Kong'da emlak ve yatırım faaliyetlerinde bulunan HangLungGroup'un yardım kuruluşu Morningside Vakfı 
Üniversitenin Kamu Sağlığı Okulu'na söz konusu bağışı yaptı. HangLung şirketinin başında mirası 1986'da 
babaları T.H.Chan'dan devralan Ronnie ve Gerald Chan kardeşler bu cömert davranışları karşılığında okuldan iki 
ricada bulundu. Birincisi Harvard Kamu Halk Sağlığı Okulu'na babalarının isminin de eklenmesi, ikincisi ise 
verilen tüm bağışın ebola v.b. bulaşıcı hastalıkların tedavisi konusunda yapılan araştırmalara ve fakir öğrencilere 
karşılıksız burslar verilmesi için harcanmasıydı. Kardeşlerden Gerald Chan aynı okulda radyoloji konusunda 
mastır ve doktora yapmıştı(AcsZ. J.: 2015). 

Eski New York Belediye Başkanı  Michael Bloomberg Hopkins Üniversitesine yaptığı cömert bağış sonrasında; 
“Hayattan zevk almak istiyorsanız hayat verin, çocuklarınız için iyi bir şeyler yaparak sevginizi göstermek için 
onlara daha iyi bir dünya sunabilecek organizasyonları destekleyin”  demişti. ABD’li milyarder; Stephan A. 
Scwartzman, Pekin’deki Tsinghua Üniversitesinde bir dünya koleji kurulmasını sağladı. Bu üniversite ilk olarak 
1911 yılında Çinli öğrencilerin ABD’de okuması için hükümetler arası anlaşmalarla kurulmuştu. Uzun zaman 
içinde Doğu – Batı arasında bir köprü rolü oynadı. Yeni  süreçte ise Amerikalı akademisyenlere de ev sahipliği 
yapması planlandı. Bu kolejde %40 Amerikalı, %25 Çinli ve %35 diğer ülkelerden seçkin 200 öğrenci geleceğin 
liderleri olabilmek üzere yetiştirilmesi planlandı. Zira global dünyada Çin’in rolü inkar edilemez boyuta ulaşmış 
bulunmaktadır. Birleşik Devletlerin bu anlamdaki ahlak sermayesi/moral kapital boyutuna bakıldığında; 
Ülkedeki 1000 adet üniversite ve bunlara kolejler de dahil edildiğinde,  bir trilyon doları aşan bir varlık söz 
konusudur (AcsZ.J.: 2015). 

Bu varlıklar, yazar tarafından ahlak sermayesi “moral capital”  olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamıyla 
değerlendirildiğinde ahlaki sermayenin sosyal ilerleme için anlamlı ve önemli bir temel olduğu 
düşünülmektedir.  

3.2. Türkiye’de Ahlaki Sermaye 

Türkiye özelinde bakıldığında geçmişten bu güne taşınan gelenek ve kültürün çalışma hayatında fiziki sermaye 
kadar ahlaki sermayenin en önemli örneği “ahilik” kültürüdür. Bugün de Ülkemizde konuya ilişkin çeşitli 
çalışmalarıyla varlık gösteren kurumsal örgütlerden öne çıkanlara bakıldığında; 

• “Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği” 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluşunda özel 
sektör, sivil toplum, kamu ve akademik katılımla gönüllülerden oluşan bir topluluk tarafından 
kurulmuştur. Amacını: “Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda 
yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ve var olan 
sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmak olarak belirtmektedir (www.kssd.org. E.T.: 
19.02.2017). 

• Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD): Ülkemizdeki kamu hariç kayıtlı istihdamın % 50 sini 
gerçekleştiren, kamu hariç milli gelirin % 50 sini oluşturan, Kurumlar vergisinin % 80’ini ödeyen 
üyelerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarıyla rekabetçi piyasa ekonomisi, 
sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışını benimsediğini belirten kurumun özellikle 

http://www.kssd.org/
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üniversitelerle gerçekleştirdiği bağ ve çalışmalar dikkate değerdir (www.tusiad.org/tr/ E.T.: 
19.02.2017). 

• Capital Dergisi, Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Yılın Liderleri Araştırması, ilk kez 2005 yılında 
yayınlamaya başlayan ve hem halkın hem de iş aleminin konuya ilişkin çeşitli açılardan fikir ve 
tutumlarını ölçen anket çalışması her yıl yapılmaya devam ederken, 2015 yılı sonunda; halkın gözünde 
en sorumlu liderin Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güler Sabancı olduğu, İş dünyası 
seçimi sonucunda ise şirket sıralamasında Koç Holding’in ilk sırada yer aldığı 
belirtilmiştir(www.capital.com.tr/capital-dergi E.T.:19.02.2017). 

• Kalite Derneği (Kal-Der)nin, çalışma hayatında mükemmellik, yetkinlik, itibar alanlarında her sektörün 
yanında yer alan çalışmaları dikkate değer niteliktedir (www.kalder.org ET: 19.02.2017). 

• Türkiye Etik Değerler Merkezi, “her konuda ve her alanda görev yapacak genç etik liderlerin 
yetişmesine katkı sunmak” olarak misyonunu açıklayan merkezin Onursal başkanı Sayın Bülent 
Şenver’in çabaları saygıya değer olarak değerlendirilmektedir(www.tedmer.org E.T.: 19.02.2017). 

• Etik ve İtibar Derneği: Şirketlere iş etiği politikası araştırma ve uygulama çalışmalarında yardımcı olmak 
ve rehberlik etmek üzere faaliyet gösteren derneğin özellikle uluslararası etik ve yolsuzlukla mücadele 
kurumları ile ağları ve üyelikleri dikkati çeken çabalardır (www.teid.org E.T.: 19.02.2017). 

Yukarıda sözü edilen öncü kurumların ve sayılamayan  diğerlerinin faaliyetlerinin desteklenmesinin; Ülkemizde 
önemli oranda zaten var olduğu bilinen  “Ahlaki Sermaye” kavramının anlaşılmasıve gelişmesi açısından hayati 
önemde olduğu düşünülmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir demokratik, laik, insan hak ve özgürlüklerinin 
öne çıktığı bir toplumsal hayat bırakırken;  çalışma alanında da çalışan haklarının önemsenip, korunduğu ve 
yenilikçi, girişimci, özgüven sahibi,  genç nesillerin ahlaki değerlerle her kademede sorumluluk üstlenmesinin, 
yalnızca bir ülke ya da toplum açısından değil, verilen örneklerin bütünü düşünüldüğünde, tüm dünya için önem 
arzettiği görülmektedir.  

4. Sonuç 

Bu çalışmada, “ahlak sermayesi” kavramı hakkında öne sürülmüş bazı çalışma ve tezler incelenerek kavramın 
önemi ve özellikle gelişmiş ekonomilerdeki yansımalarına bakıldığında, farklı açılardan ele alınabileceği 
görülmüştür. İlk olarak kavramın sermaye yönünün insan kaynağının bir ögesi olarak ele alındığı ve ekonomik 
anlamda bilgi, beceri, donanım yanında aranan bir değer boyutu olduğu söylenebilir. İkinci olarak serbest piyasa 
ekonomisinin genelinde etkin piyasalardan söz etmenin, bilgi asimetrisinin ve ahlaki tehlikenin, ortadan 
kaldırılabileceği bir ortama bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca ilk dönem ekonomistlerin savunduğu, ekonomik 
hayatın etik kaygılarla yürütülemeyeceği iddialarının aksine, özellikle kurumsal ekonomistlerin etik değerler 
yönünden giderek artan boyutta kurumsal ve toplumsal kaygılar taşıdıkları görülmektedir. Ek olarak, günümüz 
dünyasında tartışılan eşitsiz bölüşüm kaygılarına ilişkin tartışmaların da “ahlak sermayesi” kavramıyla 
açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir.  
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Sağlık Sektöründe Hilenin Önlenmesi: Çözüm Önerileri  
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Özet: İşletme dünyasının en önemli sorunlarından birisi etik olmayan davranışlar ve işletmelerin bu nedenle katlandıkları 
bütçelenmeyen ve çok geç farkedilen maliyetleridir. Bazen şirket yöneticileri şirket içi hileleri farkettiklerinde iflas etmiş 
olmaktadırlar. İşletmeler gelirlerinin % 6’ sını hile nedeni ile kaybetmektedirler. Uluslararası Hile İnceleme Uzmanları Birliği 
(ACFE)’ nin 2016 yılı raporuna göre sağlık sektörü hileden etkilenen sektörler içinde 5.sıradadır. Türkiye’ de ve diğer 
ülkelerde sağlık sektöründe hilenin engellenmesi içi; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması, iç kontrol prosedürlerinin 
yazılması, uluslararası hile önleme mevzuatına uyulması, yıllık hile önleme raporunun yayınlanması önerilmektedir. Bu 
çalışmada literatür incelemesi gerçekleştirilerek; işletmelerde etik davranışın ve kurumsallaşmanın önemi, sağlık sektöründe 
hile nedenleri, sağlıkta yolsuzluğun önlenmesi için alınan tedbirler değerlendirilerek Türkiye için önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: hile, sağlık, Türkiye, kurumsal yönetim 

1. Giriş 

Mahatma Gandhi iş dünyasında yedi adet etik olmayan hareketten bahsetmektedir; çalışmadan zengin olmak, 
vicdansız memnuniyet, karaktersiz bilgi sahibi olmak, ahlaksız ticaret, insan olmayanların yaptığı bilim, 
fedakarlık olmadan dindarlık, ilkesiz yapılan siyaset (Tankwa, 2017). Ülke ekonomilerinin gücü, şirketlerinin 
etkin ve gayretli olmasına bağlıdır. (The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992, 
10)  İş dünyası; sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal  gelişmelerden direkt olarak etkilenir. Sadece kendi 
ülkesinde değil ülke sınırları dışındaki gelişmeler iş dünyasını etkiler. Sanal ticaretin gelişmesi ile beraber iş 
dünyasında yaşanan gelişmelerde iş süreçlerini derinden etkilemiştir. Ticaretin hızlanması, iş yapma 
şekillerindeki değişiklik, evden çıkmadan eticaret sayesinde hizmete ulaşma isteği ve imkanı yaşam tarzımız ile 
beraber ödeme-tahsilat tarzında da önemli değişikliklere neden olmuştur. Nakit, çek, senet, kredi kartı ve ayın 
ile ödemenin yerini sanal ortamda ödeme almıştır. Günümüzde kredi kartı ve sanal ödeme olmadan alışveriş 
yapmak mümkün değildir. Bu hızlı gelişmeler ile ortaya çıkan kontrolsüzlük 1980 yılında başlayan 2001 yılında 
Enron skandalı ile zirve yapan “şirket hileleri”ne neden olmuştur. Bu gelişmeler sonrası “yönetim” bilimine, 
“Hile İnceleme” (Fraud Examination) başlıklı yeni bir alt dal eklenmiştir. Ancak şirket yönetimleri, 
çıkarçevrelerine, kendi şirketlerini “hile” ye karşı nasıl koruduklarını “nasıl beyan edecekleri” konusunda sorun 
yaşasalarda bu sorun kısmen finansal olmayan raporlama (sürdürülebilirlik raporlaması) yoluyla çözülmeye 
çalışılmıştır. Şirket yöneticileri de finansal raporlama dışında “finansal olmayan raporlamaya” yönlendirmiş, 
şirket yöneticileri ve denetçileri değişik başlıklardaki sosyal sorumluluk çalışmalarını, sosyal sorumluluk raporları 
veya sürdürülebilirlik raporları sayesinde paydaşlarına aktarmanın yollarını aramaya başlamışlardır.    

Kurumsal yönetim, pekçok amacının yanında aslında hileler nedeni ile canı yanan  hissedarların iş dünyası ile 
ilgili düzenleyici kurumları zorlaması ile “hilelerin engellenmesi”nin bir yolu olarak karşımıza çıkmıştır.  
Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır (OECD, 
2016a). OECD’ nin öncelikli hedefi dünyada insan refahının arttırılması ve ekonominin geliştirilmesidir. 
Kurumsal yönetimin gelişmediği ülkelerde, işletmelerde başarının sağlanması, ekonomik göstergelerin 
iyileştirilmesi ve dolayısıyla insan refahının arttılması mümkün değildir. OECD websitesinde, kurumsal 
yönetiminde kendi içinde kalmayacağını, bunun anlamının ise; ekonomik verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve 
finansal istikrarı desteklemek anlamına geldiğini belirtmektedir. (OECD, 2016b) Kurumsal yönetim, şirketlerin 
uzun süreli sermayeye erişimlerine ve şirketin çıkarçevrelerine adil davranılmasını sağlar.  Kurumsal yönetimin 
son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisinin olmasının nedeni ise; 

✓ çıkarçevrelerinin zarar etmesi ve  

✓ faaliyet dönemlerinin sonunda şirketin çıkarçevrelerine karşı hesapverebilirliğinde yaşadığı 
problemlerdir.  

Sağlık sektörü, onyedi temel sektörden birisi olarak (PwC, 2017)  diğer sektörler arasında özellik arzeden bir 
sektördür. Diğerleri pekçok yurtiçi ve yurtdışı gelişmeden değişik şekillerde etkilenirken sağlık sektörü “zorunlu, 
acil, ertelenemez” nedenler ile yaşam sürecini kesintisiz sürdürür. Bununla beraber sağlık sektörü; denetimsel 
zorluklar, pekçok ülkede gayrisafi milli hasıladan ciddi pay alması nedenleri, bu payın kurumsallaşmanın 
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sağlanamadığı kamu üzerinden dağıtımı hile yapanların da iştahını kabartmıştır ve sektörde “etik olmayan 
davranış sonrası hile ve bütçelenmeyen maliyet” önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır.  

Hile ile mücadelede en önemli sivil toplum örgütü olan Uluslararası Hile İnceleme Uzmanları Derneği 
(Association of Certified Fraud Examiners) in her iki yılda bir tüm dünyadaki hile inceleme uzmanlarına 
gönderdiği anketlerden elde ettiği sonuçlara dayanarak hazırladığı “Mesleki Hile ve Kötüye Kullanım - 
Uluslararası Rapor” (Report to the Nations) metninde sağlık sektöründe hile ile ilgili önemli sonuçlar 
açıklamaktadır. ACFE (2016) Raporu’ na göre tüm dünyadan elde edilen 2410 örnek hile olayında, sağlık sektörü 
beşinci sıradadır. 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdüren bir kavram olan etik, günümüzde ticari ve sosyal 
hayatın temel unsurlarından bir tanesi haline gelmiştir. Ticari hayatın gelişmesi ve sosyal ilişkilerin yoğunlaşması 
nedeniyle etik anlaşmazlıkların artması kaçınılmaz olmuştur. Yaşanan anlaşmazlıkların nedeni olan etik 
ikilemlerin aşılması için yine etik kurallara başvurulmaktadır. Bu noktada, bir mesleğin icra edilmesi sürecinde 
ahlaki açıdan uyulması gereken kuralları tanımlayan “meslek etiği” kavramı ortaya çıkmaktadır. (Karalar, 2016, 
80-81). İş dünyasında etik olmayan davranış artmakta ve kurumsal yönetimin önemi ortaya çıkmaktadır. Günay 
ve Günay (2016, 187) yapmış olduğu çalışmada, dünyada kapitalizmin üç önemli sorunu olduğunu belirtmiştir. 
Bu sorunlar gelir eşitsizliği, finansal krizler ve küresel ısınmadır. Bu üç sorunda sağlık sektörünü olumsuz yönde 
etkilemekte ve sektörde hileli davranışını ve sonucunda hile maliyetinin yolunu açmaktadır.  İş dünyasında bu 
üç sorunun çözümüne de etki edebilecek en doğru hareket iş hayatında “hilenin önlenmesi ve denetimi” dir.  

Hile, işletme içinde sessizce dolaşan şeffaf bir yılandır. Bu yılan nedeniyle, Enron ve Worldcom skandallarının 
mali boyutu henüz tam olarak ölçülememiştir. Bu da bize hilenin sonuçlarının acak görebildiğimiz-
yakalayabildiğimiz kadar olduğunu göstermektedir. Hile, yaygın olarak şeffaf bir şekilde finansal tablolara yayılır 
ve denetçi bunları farkedemez. Hile yaşanan şirketlerde denetimin hemen ardından şirket iflaslarının nedeni 
budur. Hile sonrası iflaslarda en büyük zararı yatırımcılar yaşamıştır. Bu gibi durumlarda hisse değeri düşüşü çok 
hızlı olur. Kesimli’ nin çalışmasına göre (2016, 278) bu skandallar sonrasında 2002 yılında Amerika’ da borsa % 
22 değer kaybetmiştir. Amerika’ da yaşanan hile zincileri sonrası yatırımcı haklarının korunması ve şirketlerin 
verilerini doğru olarak açıklamalarını amaç edinen Sarbanes Oxley Yasası (SOX) 20021 yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. 

American University Kogod School of Business’ daki konuşmasında PCAOB (Amerika Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurulu)’nun yönetim kurulu üyesi Steven B. Harris yasa vasıtasıyla çözmek istedikleri 
problemleri şu şekilde sıralamıştır. (Harris, 2014): 

✓ Muhasebecilerin gözetimindeki yetersizlikler, 

✓ Denetçilerin bağımsız olmamaları, 

✓ Zayıf kurumsal yönetim prosedürleri,  

✓ Borsa analistlerinin çıkar çatışmaları, 

✓ Bildirim kurallarının yetersizliği, 

✓ Genel olarak SEC (Security and Exchange Commission – Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu) 
kaynaklarının eksik oluşu.  

Bu kanun sonrası tüm dünyada muhasebe ve denetim şirketlerine ciddi yaptırımlar getirilmiştir. Türkiye’ de de 
bu kanundan etkilenmiş ve KGK’ yı Ankara’ da kurarak, denetim ve muhasebe ile ilgili tüm işleri bu kuruma 
bırakmıştır. 2 

2. Sağlık Sektöründe Hile: Genel Bakış  

Sağlık ekonomisi, sağlık ve sağlık hizmetlerindeki harcama ve üretimdeki harcama ve üretimde; etkinlik, etkililik, 
değer ve davranış ile ilgili bir ekonomik daldır. Sağlık sektöründe denetçilerin görevi ise maliyetlerle mücadele 
ederken hizmet kalitesinin arttırılması, varlıkların korunması ve kalitenin arttırılmasıdır. Tengilimoğlu' na göre 
(2014) sağlık kurumlarının ayırtedici özellikleri aşağıdaki gibidir.  

 
1 Sarbanes Oxley Act of 2002, https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf 
2 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, http://kgk.gov.tr/home 
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➢ Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür. 

➢ Sağlık kurumlarında yapılan işler oldukça karmaşık ve değişkendir. 

➢ Sağlık kurumlarında gerçekleştirilen etkinliklerin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir. 

➢ Yapılan işler hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans gösterilemez. 

➢ Sağlık kurumlarında uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir. 

➢ Sağlık kurumlarında işlevsel bağımlılık çok yüksektir. Bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri 
arasında yüksek düzeyde eş güdüm gereklidir. 

➢ Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında ikili otorite hattı bulunmaktadır. Bu durum eş 
güdümleme, denetim ve çatışma sorunlarına yol açmaktadır.  

➢ Sağlık kurumlarında insan kaynakları profesyonel kişilerden oluşur ve bu kişiler kurumsal hedeflerden 
daha çok mesleki hedeflere önem vermektedir. 

➢ Hizmet miktarı ve sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü belirleyen hekimlerin faaliyetleri 
üzerinde etkinliği yüksek olan yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulamamıştır. 

National Health Service3’ den Laurie Davies’in tahminleri üzerine Avrupa Birliği bir trilyon euro sağlık için 
harcamaktadır ve bu tutarın % 3-10 arası (30-100 milyar euro) hileli şekilde kaybedilmektedir. Amerika’ da 
sağlık sektörü 2,5 trilyon USD’ lık işlem üretmektedir. Bu rakam 2008 yılında gayrisafi milli hasılanın %17.3’ 
udur. Artan maliyetler ve yaş nedeniyle 2017 yılında gayrisafi milli hasılanın %20’ sine ulaşıp 4.3 trilyona 
ulaşması planlanıyor (Leap, 2011, 5) Sağlık sektöründeki rakamların büyümesi, hilebazlarında iştahını 
kabartmaktadır. Sağlık sektöründe hile, diğer sektörlerin aksine, insan hayatını direkt olarak etkileyebilir. İnsan 
yaşamı; yanlış ve değişik ilaç kullanımı, aşı miktarlarının değişimi, reçetelerdeki değişiklikler, yanlış cerrahi 
operasyonlar, hastalara yer satışı ve rüşvet karşılığı ilaç kullanımı sayesinde tehlikeye düşebilir. (Kolaylı ve 
diğerleri, 2016) Sağlık sektöründe hastanın zamanında tedaviye ulaşmasında gecikmeler yaşanabilir ki bu 
gecikmeler hastalığın gecikmesini ve zamanlı olarak tedavisini engellemektedir. Sağlıkta tedavinin gecikmesinin 
nedenleri arasında; yeterli sayıda uzman olmaması, sigorta şirketlerinin yeterli uzman ile çalışmamaları ve iyi 
kaliteli doktorların sigortaların ödeme payı düşüklüğü nedeniyle bu sisteme katılmak istememelerinden 
kaynaklanmaktadır. (Vonderembse, 2016, 8-9) 

ACFE 2016 raporuna göre sağlık sektöründe yolsuzluk bankacılık, kamu, üretim ve diğer sektörünün ardından 
5.sıradadır. Sağlık sektöründe ortalama yolsuzluk 120.000 USD civarındadır. Hile mağduru sektörlerde kullanılan 
hile karşıtı kontroller; ipucu, iç denetim, yönetim gözden geçirme, tesadüfi, hesap karşılaştırmaları, diğer, 
dökümantasyon inceleme, dış denetim, kanun kurumlar tarafından bildirilmek, gözlemleme, IT kontrolleriolarak 
sıralanmıştır. Sağlık sektöründe bir diğer önemli gösterge ise sağlık sektöründe en çok karşılaşılan hile 
şablonlarının aşağıdaki şekilde belirlenmiş olmasıdır.  

➢ Faturalama hileleri, 

➢ Yolsuzluk, (rüşvet, irtikap ve benzerleri) 

➢ Giderlerin geri alınması. 

 
3 http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/overview.aspx 
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Şekil 1. Sektörlere Göre Hile Türleri (ACFE, 2016, 36) 

   

Şekil 2: Hile Kurbanı Şirketlerde Kullanılan Hile Karşıtı Önlemler (ACFE, 2014, 31) 
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Sağlık sektöründe hile, birinin veya bir kurumun zararına bir kişi veya kurumun habersiz olarak etik olmayan, 
mevzuata aykırı şekilde hareket ederek menfaat elde etmesidir. Sağlık sektöründe hile çeşitleri sınırlı 
olmamakla beraber aşağıdakiler olarak sıralanabilir; 

➢ Medikal kimlik hırsızlığı, 

➢ verilmeyen hizmetin bedelinin istenmesi, 

➢ gereksiz hizmetlerin faturaya dahil edilmesi, 

➢ sağlık hizmetinin başka koda yazılarak ödemesinin alınması, olarak sayılabilir.  

Ancak bilinmesi gereken şudur ki ticaret yapma şekilleri değiştikçe, hile ağacı da dallanmaktadır.4 ACFE’ nin 
yayınlamakta olduğu hile ağacı, genel hileleri kapsamakla beraber sektörel hile ağaçlarınında hazırlanması sağlık 
sektöründe hilelerin ve çözüm önerileri açısından önemlidir. Aşağıdaki tabloda üç tane sağlık hile olayı 
incelenmiştir.  

Tablo 1. Sağlık Sektöründen Hile Örnekleri 

Ülke  Tarih  Hileli Olay Sonuç 

Amerika  
22 

Ocak 
2004 

Denetim şirketi PwC5 hile 

denetiminde Alabama orijinli 
rehabilitasyon kliniği olan 
HealthSouth firmasında 4.6 milyar 
USD tutarlı hileli muhasebe 
uygulamalarını tanımladı. 
1996-2002 yılları arasında başlayan 
ve Mart 2003’ e kadar devam eden 
hile, şerefiye ve diğer agresif 
muhasebe uygulamalarını 
içeriyordu.  

Firmanın 5 finans sorumlusunu içine alan 15 eski 
üst düzey yöneticisi bu hile nedeniyle suçlandı. 
Hile hakkında bilgileri olduğu söylenen eski 
denetim firmaları Ernst&Young ve UBS Warburg’ 
daki eski yatırım bankası, hile olduğu dönemde 
şirketin hisselerini halka satmışlar ve finansal 
tablolar hakkında bilgi vermemişlerdi. (Dellaportas 
ve diğerleri, 2005, 14) 

Amerika  
1 

Haziran 
2012  

Federal jüri Miami’ de 2 doktor, 1 
terapist ve diğer iki kişiyi 205 milyon 
USD’lık hileli faturalama nedeniyle 
suçladı. Bu açıklama, Amerikan 
Terapi Birliği, bir ruh sağlığı merkezi, 
Adalet Bakanlığı, ABD Federal Polis 
Örgütü, Sağlık ve İnsan Hizmetleri 
Departmanı tarafından duyuruldu.   

 
Suçlular isim sırasıyla 50 yıl, 35 yıl ve 91 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.  
 
https://www.justice.gov/opa/pr/doctors-
therapist-and-recruiters-miami-area-mental-
health-care-corporation-convicted 

Amerika  
Aralık 
2010 

Wayne County Therapeutic 
Şirketinin sahibi ve yardımcısı, 
hizmet verilmediği halde mesleki ve 
fiziksel terapide hile nedeniyle 23 
milyon USD ile Medicare hilesinde 
liderdiler. 

Medicare Yolsuzluğu olarak geçen olayda, Wayne 
County Therapeutic Şirketinin sahibi ve yardımcısı, 
151 ay ve 108 ay hapis cezasına çarptırıldılar. 
Suçluların hapis cezası dışında 6.5 milyon USD ceza 
ödemesi istendi.  
http://www.acfe.com/article.aspx?id=4294974475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Fraud Tree (Hile Ağacı), http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx 
5 PricewaterhouseCoopers, https://www.pwc.com/ 
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Tablo 2. Sağlık Sektöründe Hileye Karşı Alınan Kurumsal ve Ülkesel Önlemler   

Ülke  Tarih  İçerik  

Amerika  
13 
Şubat 
2017  

 

Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu, ilaç sektöründe üretim yapan 
şirketlerden kazanç yönetimi raporlayanların muhasebe 
uygulamalarını inceleyeceğini belirtti.  
Ed Silverman 
https://www.statnews.com/pharmalot/2017 
/02/13/sec-pharma-accounting-allergan/ 

Myanmar   

Myanmar’ da Coca Cola operasyonlarında ve değer 
zincirinde, şişelemecileri dahil olmak üzere, sıfır tolerans 
politikası uygulamıştır.  Coca-Cola kamyonlarındaki şoförler 
üzerlerinde, Coca Cola’ ya sözlerini içeren, rüşvet ve başka 
ödeme almayacaklarına dair “hile karşıtı” kart taşırlar. 
https://www.unglobalcompact.org/take-action 
/action/case-example/113 

Almanya    

Almanya Federal Bakanlar Kurulu, sağlık sektöründe yolsuzluk 
yapanların daha sert cezalara çarptırılmasını öngören yasa tasarısını 
onayladı. 
http://www.hurriyet.com.tr/saglik-sektorunde-yolsuzluk- 
cezalari-agirlastirildi-29681417 

Türkiye  
Değişik 
tarihler  

 

➢ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
➢ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun, 
➢ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
➢ Kamu İhale Kanunu, 
➢ Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 
➢ Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
➢ Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 
➢ Türk Ceza Kanunu, 
➢ 5918 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
➢ Ceza Muhakemesi Kanunu, 
➢ Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun, 
➢ Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
➢ Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet 
➢ Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan ulusal marker 
uygulaması, 

➢ e-Devlet kapsamındaki uygulamalar, 
➢ Mevzuatın basitleştirilmesi, idarî yüklerin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile yerli ve 

yabancı yatırımcılar açısından yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar 
➢ Ülkenin her yerinden vatandaşların şikâyet ve taleplerine ilişkin başvuruları alan ve 

izleyen Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) 
http://www.seffaflik.org/Y_Dosyalar/DOSYA/52B_BASBAKANLIK_TEFTIS_KURULU.pdf 

OECD   

Ülkemizin de içerisinde olduğu pek çok ülke için hayati 
önem taşıyan yolsuzluk, küreselleşme ile ulusal sınırlar dışına çıkmış 
ve uluslararası boyutta çözülmesi gereken bir sorun niteliğine 
bürünmüş tür. Bu sorunun çözümünde rol alan uluslararası 
örgütlenmelerden birisi olan OECD, yolsuzlukla etkin şekilde 
mücadele etmek amacıyla 1997 tarihinde Uluslararası Ticari 
İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi’ni hazırlamıştır. 
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1417 

TBMM - OECD 2000  
OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi 
https://www.tbmm.gov.tr/etik_komisyonu/belgeler/kanun_4518.pdf 

Sağlık 
Bakanlığı 

Değişik 
Tarihler  

 
Sağlıkta Kalite Standartları  
http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html 
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İlaç Endüstrisi 
Sendikalar 
Birliği  

2004  
Referans İlaç Sistem 
http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/issues/9/fiyatlandirma 

Sağlık 
Bakanlığı 

2015  
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ 
file:///C:/Users/caliy/Downloads/beseri-tibbi-urunler-teblig-11-12-
15_Y2CEVy_s7ZNgu.pdf 

Sağlık 
Bakanlığı  

2003  

184 SABİM Hattı, sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı 
tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete 
geçirilmesi suretiyle özdenetimi sağlamaktadır. Bu uygulama hızlı ve etkili 
çözüme ulaşmanın en ekonomik yoludur. Ekonomiktir; çünkü sorunların 
teşkilatın en üst noktasına kadar ulaşmasında ne zaman kaybı ne de 
enformasyon kaybı yaşanmamaktadır. Sistemin herhangi bir aşamasında 
yaşanan bir sorunun, 184 SABİM hattının aranması veya şahsen birimimize 
başvuru yapılması ile özdenetim mekanizması harekete geçmektedir. 
http://www.saglik.gov.tr/TR,11429/temel-amac-ve-hedefimiz.html 

Sağlık 
Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz  
Ulusal Bilgi 
Bankası  

  
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  
Ulusal Bilgi Bankası kurulmuştur.  
https://titubb.titck.gov.tr/ 

3. Amerika’da Sağlık Sektörü ve Sektörde Hile Önleme Yöntemleri  

2012 verilerine göre sağlık harcamaları GSMH6’ nın %16.9 olan Amerika, OECD ülkeleri içinde en üst orana 
sahiptir. Bu oran 2000 yılında % 13.1 idi. (OECD, 2014) Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi dünyada en az 
eşitlikçi ve en pahalı sağlık sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ ya göre de ABD, sağlık hizmetlerinde 
kötüdür. Bu inanılmaz derecede yüksek sağlık harcamaları sağlık alanının bir kazanç alanına dönüştürülmesinin 
sonucudur. Bunca harcamaya rağmen sağlık sistemi, toplumun bütününü içermemekte ve toplumsal sağlık 
ölçütleri iyileştirememektedir. Maliyetini karşılayabilenler için ABD’ de tıbbi bakımın kalitesi oldukça yüksektir. 
Ülkede dünyanın en iyi hastaneleri ve tıbbi araştırma kurumları vardır. Devlet desteğinde olan iki tane sağlık 
sigortası vardır.  

➢ Medicare (65 yaş  üstü ve engelliler için) 

➢ Medicaid (belli bir gelirin altındakiler için)  

Madicare, 65 yaş ve üstündeki kişileri ve malulleri kapsar. Bu destek programından yararlanabilmek için sosyal 
güvenlik sistemine kayıtlı olmak ve öncesinde en az 10 yıl ödeme yapmış olmak zorunludur.  

Bu koşulları yerine getiremeyenler için kişisel katkı yaparak Medicare B programına girme şansı tanınmakta ise 
de pekçok yoksul ve göçmen Madicare ek ödeme koşulları karşılayamamaktadır. (Taşlı, 2007)  

Doğal olarak Amerika’ da sağlıkta yolsuzluk artmaktadır ve  bu sistemde hilenin engellenmesi için pekçok yasa 
çıkarılmıştır; 

➢ The Antikickback Statue 

➢ The Stark Law 

➢ False Claims Statues (Hileli ödemelerle ilgili) 

➢ Health Insurance Portability and Accountability Act 1996 (sağlık sigortaları ve hesapverebilirlik ile ilgili) 

➢ (Leap, 2011)  

Amerikan Kamu Hesapverebilirlik Ofisi (The Governmental Accountability Office) Medicare ve Medicaid 
programlarını çok yüksek oranda riskli bulur. Bunun nedeni 2010 yılında yaklaşık 70 milyar dolarlık uygun 

 
6 GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para 

birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. "Vatandaşlık" ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH'den farklı olduğunu 
belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de kapsar. 
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olmayan ödemenin olmasıdır. Uygun olmayan ödemeler; çift talep hileleri, verimsiz çalışma sonucu ortaya çıkan 
atık ve kötüye kullanımdan kaynaklanmaktadır. (Ferilli, 2013, Preface)  

Başsavcılık Makamı (Attorney General) ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departman Sekreterliği ortaklığı ile  Health 
Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) tarafından Health Care Fraud and Abuse Control 
Program (HCFAC) “Sağlıkta Hile ve Kötüye Kullanma Programı” oluşturuldu. (Townsend, 2013, viii) 

Amerika’ da, 2011 yılında, Adalet Bakanlığı (Department of Justice)  2560 potansiyel suçlu içeren 1110 yeni 
kriminal Sağlık Hile soruşturması açmıştır. Federal savcılar, 3118 potansiyel suçlu içeren 1873 araştırmayı hala 
devam ettirmektedirler. Bunun yanında kriminal suçlar içeren 1430 suçlunun bulunduğu 489 dosyayı 
hazırlamışlardır. 743 sanık yıl içinde sağlık ile ilgili kriminal suçlardan suçlu bulunmuşlardır. (Townsend, 2013, 2) 

Amerika’ da Sağlıkta Hileye Karşı Oluşturulan Ekip:  

HEAT (Health Care Fraud Prevention & Enforcement Action Team) Sağlık Hile Önleme & Güçlendirme Aksiyon 
Takımı  

Başsavcılık Makamı (The Attorney General) ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Servisi (Department of Health and 
Human Services (HHS)), HCFAC programlarının amaçlarının başarılması doğrultusunda programın yürütülmesi, 
koordinasyonu, tamamlanması için kıdemli ve eleman bazında düzenli olarak danışmanlık verir.  20 Mayıs 2009’ 
da, Başsavcı ve Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Servisi Sekreteri Kathleen Sebelius, HEAT Sağlık Hile Önleme 
& Güçlendirme Aksiyon Takımı’ nı duyurdu. Sağlık Hile Önleme & Güçlendirme Aksiyon Takımı’ nın duyurulması 
ile beraber Adalet Bakanlığı ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Servisi, sağlıkta yolsuzluğun engellenmesinde kabine 
bazında sorumluluk ve yükümlülük almışlardır. HEAT Sağlık Hile Önleme & Güçlendirme Aksiyon Takımı,  

➢ Üst düzey hukuk icra temsilcileri, 

➢ Savcılar, 

➢ Hakimler, 

➢ Denetçiler, 

➢ Değerlemeciler, 

➢ Adalet Bakanlığı ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Servisi ’ nden elemanlardan oluşmaktadır. 

 HEAT Sağlık Hile Önleme & Güçlendirme Aksiyon Takımı’ nın görevleri arasında aşağıdakiler 
bulunmaktadır; 

➢ Medikal programlarda ve kötüye kullanım, hile, gereksiz atıktan korunmak amacıyla belirli kaynakları 
düzenlemek, 

➢ Sistemi kötüye kullanarak halka milyonlarca dolara malolan hile yapanlara karşı sıkı önlemler almak, 

➢ Sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması ve bakım kalitesinin arttırılması , 

➢ Atık, hile önleme, kötüye kullanımları sonlandırmak isteyen kamu görevlileri ve tedarikçilere en iyi 
örnekleri sunmak, 

➢ Adalet Bakanlığı (Department of Justice) ve Sağlık-İnsan Hizmetleri Servisi arasında kayıp vergi ve 
yolsuzluğun azaltılması için ortaklık kurmak. (Townsend, 2013, 8-9) 

 Kamu Hesapverebilirlik Ofisi (GAO)7 tarafından açıklanan rapora göre 2010 yılında Sağlık Hizmetlerinde 
Kriminal Yolsuzluk sayısıları ve oranları aşağıdaki gibidir (Stallone, 2013, 17-18); 

 

 

 

 

 

 
7 US Governmental Accountability Office, http://www.gao.gov/ 
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Tablo 3. Amerika’da 2010 yılında Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Kriminal Yolsuzluk Rakamları 

 Kriminal Örnek Sayısı 
Kriminal Örnek İçindeki 

Yüzdesi (%) 

Medikal İmkanlar  
          Medical Uygulamalar  

          Medikal merkezler ve klinikler  

 
1101 

 
807 

 
24.3 

Dayanıklı medikal ekipman tedarikçileri  1275 16.2 
Ev sağlık acentaları  639 8.1 

Diğer merkez, klinik, ve diğer imkanlar  598 7.6 
Hastaneler  357 4.5 
Eczaneler 321 4.1 

Bakım evleri  253 3.2 
Yönetim hizmeti sağlayıcılar  209 2.7 

Medikal ulaşım şirketleri  200 2.5 
Diğer  162 2.1 

Ruh sağlığı merkezleri ve klinikleri  122 1.6 
Kamu görevlileri, mütahhit, hibe-bağış alanlar  103 1.3 

Sigorta şirketleri  79 1.0 
Diş Klinikleri ve Uygulamaları 55 0.7 
İlaç üreticileri ve tedarikçileri  38 0.5 

Medikal tedarik şirketleri  18 0.2 
Bilinmeyen ünvanlar  

 
               Sağlık hizmetleri sağlayıcılar  

               Tek şahışlar  
                Bilgisi bulunmayanlar  

 19.2 

TOPLAM 7.848  

4. Sağlık Sektöründe Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler 

 Sağlık bakımı unsurları yaşayan organizmalar gibidir. En başarılı organizmalar çevresi ile hareketli ve 
değişken ilişki içinde olanlardır. Hastalar devamlı değişen, yeni sağlık bakım teknolojileri ve ilaç isterler. 
(Jackson, 2009, 12) Hile kültürel, sosyal, teknolojik, sosyolojik, politik bir olaydır. Sağlık sektöründe iş süreçleri 
değiştikçe hile boyut değiştirecektir. Sağlık sektöründe etik davranışın geliştirilmesi ve hilenin engellenmesi 
konularında aşağıdaki önlemler alınabilir; 

➢ Sağlık sektöründe hilenin engellenmesi için öncelikle hile şemalarının mevcut durumu ve gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun için sağlık sektöründe hilenin görülebileceği operasyonel 
alanlarından anında bilgi akışına ihtiyaç vardır. Bu örnek olaylar derlenerek oluşan bilgi birikimi; eğitim, 
kitap, websitesi olarak ilgililere akratılabilir. Hile şemalarının oluşturulması için; 

Hilenin 
adı 

Hilenin 
tanımı 

Hilenin 
oluşumu 

Hileye 
katılanlar 

Hilenin ortaya 
çıkış süresi 

Hilenin 
yakalanma 

yöntemi 

Hilenin maddi 
ve manevi 
sonuçlarını  

Hile 
sonrası 
alınan 

önlemler 

ACFE nin 2013 yılında websitesinden verdiği bilgiye göre sağlık sektöründe yaygın olarak görülen 10 hile 
aşağıdaki gibidir.  

➢ Hizmet verilmemesine rağmen faturalama, 

➢ Hizmet verilmemiş olsa bile faturaya dahil etme, 

➢ Hizmet tarihini yanlış gösterme, 

➢ Hizmet yerini yanlış gösterme, 

➢ Hizmeti vereni yanlış gösterme,  
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➢ İndirim ve katılım payından vazgeçmek,  

➢ Hastalık ve belirtilerini yanlış yorumlamak,  

➢ Verilmesi gereken hizmetten daha çok hizmet vermek, 

➢ Rüşvet vermek,  

➢ Gereksiz sigorta ve gereksiz ilaç kullanımı. (Piper, 2013) 

Tablo 4. Sağlık Sektöründe Yolsuzlukların Doğduğu Alanlar ve Yarattığı Sonuçları 

 
Vian, 2005; Aktaran: Şahin, 2009, 112 
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Boston Üniversitesi Global Sağlık Yönetimi Bölümü’ nden Dr.Taryn Vian, hazırlamış olduğu tabloda  Sağlık 
Sektöründe Yolsuzlukların Doğduğu Alanlar ve Yarattığı Sonuçları inceleyerek, “sağlık sektöründe hile 
ağacı” nın hazırlanmasına önderlik etmiştir.  

✓ Sağlıkta ve İlaç Sektöründe Hile Şemalarının oluşturulması, sağlık sektöründe görülen hilelere karşı 
engelleyici proaktif yöntemlerin belirlenmesi ve interaktif bilgi akışı için; Sağlık Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı (MASAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB), Kamu İç Denetçileri, Gelir İdaresi Başkanlığı 
kapsamında çalışam ekibi kurulmalıdır. Bunun bir örneği HEAT Amerika’ da faaliyet göstermektedir.  Bu 
grupları temsilen katılım sağlayacak elemanlardan oluşacak yeni oluşum “Sağlık ve İlaç Sektöründe Hile 
Önleme ve Eğitim Çalışma Grubu” adı altında faaliyet gösterebilir. 

✓ Sağlık sektöründe hilenin önlenmesi için proaktif önlemler alınmalıdır. Finansal tablo hileleri 
gerçeklemeye başladıktan yaklaşık 18 ay sonra farkedilmektedir. Bu nedenle proaktif yöntemlerle 
önlenmesi son derece önemlidir. Sağlık sektöründe tüm dünyada etik olmayan davranışları ve bunun 
finansal tablolara yarattığı olumsuzluklar artmaktadır. Finansal krizler, iş suistimalleri sonucu hisse 
değer azalışları yatırımcıların şirketlere olan güvenini azaltmıştır. Bununla beraber şirketler için giderek 
artan "Hile maliyeti" de çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. ACFE raporlarına 
göre şirketler 100 TL' lik kazançlarının 5 TL' sini (ACFE, 2016) hile maliyeti olarak kaybetmektedirler. Bu 
durum yeni çözüm önerilerinin uygulanmasının zamanının geldiğini göstermektedir.  Aşağıdaki 
unsurlara önem verilmesinin sağlık sektöründe yolsuzluğu azaltacağı düşünülmektedir.  

➢ Sağlık sektöründe çalışanlara işe girerken şirketin etik politikasının ve uygulamalarının yazılı 
olarak okutulması ve imzalatılması, 

➢ Sağlık sektöründe çalışan şirketlerin etik kodlarının sektöre özel olarak yazılması, 

➢ Sağlık sektöründe çalışan şirketlerde etik hat oluşturulması, 

➢ Sağlık sektörüne özgü muhasebe standartlarının belirlenmesi, 

➢ Sağlık sektörüne özgü muhasebe denetim standartlarının belirlenmesi, 

➢ Sağlık sektörüne özgü hile ağacının belirlenmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde iç kontrol prosedürlerinin COSO çerçevesine8 uygun olarak yazılması, 

➢ Sağlık işletmelerinde Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nden9 sertifika almış iç denetçinin 
istihdam edilmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde Uluslararası Yolsuzluk İnceleme unvanına sahip hile inceleme uzmanının 
istihdam edilmesi, 

➢ Sağlık işletmelerinde ani denetimlerin yapılması, 

➢ Sağlık işletmelerinde sürekli etik ve hile önleme eğitimlerinin verilmesi, 

➢ Bağımsız ve iç denetçinin risk odaklı denetim yapması, 

➢ Yönetim kurulunda yeralan Denetim komitesi üyelerinin şirket dışından atanması, finansal 
tablo denetimi ve finansal olmayan tablo denetiminde uzman olmaları, sağlık sektörü 
deneyimlerinin bulunması. 

✓ Sağlık hizmetleri denetiminin temel amacı, sistemli sağlık hizmetleri prosedürlerinin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğini içeren etkin ve etkili yüksek kalitede sağlık hizmetleri verilip verilmediğinin 
kontrol edilmesidir. Yanlış kullanımları, hileleri, medikal hataları ve değer katmayan hizmetleri içeren 
işleri, iş sürecinden çıkarmak yoluyla maliyetlerin azaltılması gerekmektedir. Bunun için sağlık 
hizmetlerinde denetim yoluyla; 

➢ İç perspektiften sağlık hizmetlerinin mevzuta uygunluk seviyesinin değerlendirilmesi, 

 
8 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO, Internal Control — Integrated Framework 

Executive Summary, https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/Executive_Summary.pdf 
9 https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx 
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➢ Sağlık hizmeti sunucunun marka tanınırlığı ve üretkenliği üzerinde sağlık hizmetlerinin 
etkisinin değerlendirilmesi, 

➢ Sağlık hizmetleri performansının rakiplerle kıyaslanması (Min, 2014, 57) gerçekleştirilebilir.  

✓ Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 
finansal tablolarının, Bağımsız Denetçiler tarafından Uluslararası Denetim Standartlarına göre 
denetlenmesi ve finansal tabloların paydaşlara basın yoluyla açıklanması şirket performasını ve 
tanınırlığını arttırır. Ekonomik sorunu olmayan şirketlerde hile daha az görülür. Bağımsız denetçinin 
sağlık sektöründeki şirkette hile ile ilgili denetim yaparken kullanacağı standart BDS 240’ tır. BDS 24010 
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı’ 
dır. Bu standarda göre denetçi, BDS 200’ u11 de içine alacak şekilde, yönetimin ve üst yönetimden 
sorumlu olanların doğruluk ve dürüstlükleri hakkındaki geçmiş tecrübesine bakmaksızın, hile kaynaklı 
önemli bir yanlışlık olabileceği ihtimalinin bilinciyle, denetim boyunca mesleki şüpheciliğini sürdürür. 

✓ Sağlık işletmelerinde hileden korunmanın diğer bir you da Hileden Arınmış Şirket modelidir. Bu model, 
şirketin tüm süreçlerine hile karşıtı önlemeleri yerleştirilmesini önermektedir. Bu Uluslararası Hile 
İnceleme Uzmanları (CFE - Certified Fraud Examiners12)  tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir 
süreçtir. (Çalıyurt, 2012: 12)  

✓ Sağlık Sektöründe çalışan şirketlerin Yıllık Yolsuzluk Önleme Raporu sunmaları, paydaşlarının ve 
hissedarlarının güvenini arttırır. Çalıyurt (2012) çalışmasında halka açık olan veya olmayan tüm 
şirketlerin yıl içindeki hile önleme faaliyetlerinin “Yıllık Hile Önleme Raporu” (Annual Fraud Prevention 
Report) ile açıklanmasını önermektedir. Şirketlerin yayınladıkları “Yıllık Yolsuzluk Önleme Raporları”nın 
sınıflandırma sistemi ile üç kategoriye ayrılmasını öneren Çalıyurt, yatırımcının şirketlerin bu raporların 
hangi kategoride yeraldığını görmeden yatırım yapmasının özellikle gelişmekte ve gelişmemiş 
ülkelerde risk olduğunu belirtmektedir.  

✓ Sağlık sektöründe çalışan işletmelerin, finansal raporlama dışında finansal olmayan raporlama 
yayınlamaları saygınlıklarını ve finansal performanslarını arttırır. Finansal olmayan raporlama sistemleri 
içinde en yaygın olanı, Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardı ile raporlama yapan 
şirketlerde standartlar arasında yeralan Hile-Karşıtı şirket içi çalışmalarını raporlarlar. GRI, 
sürdürülebilir küresel bir ekonominin oluşturulması için sürdürülebilirlik raporlamasının 
yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla 1997 yılında kurulan ve Kar Amacı Gütmeyen bir 
kurumdur. Merkezi Amsterdam’da bulunan GRI tarafından yayınlanan raporlama standartları dünya 
çapında binlerce organizasyon tarafından takip edilen de facto küresel sürdürülebilirlik raporlaması 
standardıdır. (http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/hakkimizda.aspx)  Örneğin; şirket içinde 
yıl içinde kaç tane hile ile ilgili olayı değerlediklerini GRI raporuna yazarlar. 
(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-
Disclosures.pdf ) 

 İlaç sektöründe yeralan ve GRI üyesi olan Abdi İbrahim firması şirketinin hileye karşı yaklaşımını GRI 4 
raporlamasında aşağıdaki şekilde ifade ettiği görülmektedir.   

 
10 BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M
%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf 

11 BDS 200, Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak 
Yürütülmesi, 
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M
%20STANDARTLARI/BDS_200.pdf 

12 http://www.acfe.com/become-cfe-qualifications.aspx 

http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/hakkimizda.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
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http://www.abdiibrahim.com.tr/download/Abdi_Ibrahim_GRI.pdf 

 

➢ Hilenin engellenmesinde bir diğer önemli unsur şirketlerin kurumsallıklarını geliştirip bu konuda 
tanınırlık sağlayacakları bir platform olan ve etkinliği sürekli artan United Nations Global Compact 
(UNGC) platformuna üye olmaları ve eğitimlerine katılmalardır. Bu platform şirketlerde hileyi de 
engelleyen çalışmalar yapmaktadır. Kurumsallaşma yolunda ilerlemek isteyen şirketler United Nations 
Global Compact’ a üye olabilirler. UNGC, 10 kuralından birisi olan “hile ile mücadele” konusunda13 
şirketlere destek sunar. Türkiye’ de sağlık sektöründen UNGC üyeleri aşağıda listelenmiştir. Bu şirketler 
UNGC kuralları arasında yeralan Hile Önleme kuralını gerçekleştirme ve raporlama yapmaktadırlar.14 

 
13 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10 
14 UNGC, Hile-Karşıtı Eylem Standardı, https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/anti-corruption 
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Şekil: Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren ve UNGC Üyesi Olan Şirketler  
Sağlık sektöründe hilenin önlenlenmesinde en önemli unsur, sürdürülebilirlik şemsiyesi altında etik, 
hesapverebilirlik, kurumsal yönetim, yolsuzluk önleme, sosyal sorumluluk eğitimlerinin birarada ve sürekli 
verilmesidir. Ülke, şirket ve sivil toplum kuruluşu bazlı pekçok hile önleme yasasının ve uygulamasının 
hayatımıza yerleştirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Ancak akıllarda şu soru hep olmalıdır. Kanun ve kurallar bu 
kadar etkili olsaydı, Enron skandalı olur muydu? Sağlık sektöründe giderek yükselen hileye karşı, sağlık 
sektörüne yönetici yetiştiren fakültelerin kaçında bu dersler verilmektedir? Türkiye’ de bu sayı yok denecek 
kadar azdır. Bir yönetici varlığını bilmediği, eğitimini almadığı bir konu hakkında nasıl farkındalık yaratabilir? Bu 
mümkün değildir. Çalıyurt (2007)  çalışmasında Türkiye’ deki işletme okullarına gönderdiği   anket yardımı ile  
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“muhasebede etik eğitimi” nin düzeyini ölçmüştür. Elde edilen sonuçlara göre muhasebede etik eğitimi yeterli 
değildir. Çalışmaya katılan ve ankete cevap veren akademisyenler, etik eğitimi almış olsalardı, kendileri 
derslerinde daha fazla etik eğitimi vereceklerini belirtmişlerdir. Çalıyurt (2006) yapmış olduğu diğer 
çalışmasında  ise muhasebe eğitimi verenlerin %50’ sinin ders esnasında   “hile önleme” konusunda eğitim 
verdiğini ancak öğretim elemanlarının sadece % 7.1’ nin kendi eğitimleri esnasında “hile önleme” eğitimi 
aldıklarını belirtmiştir. Bununla beraber Şahin ve diğerleri sağlık bakanlığı çalışanlarına yapmış oldukları anket 
sonuçları ile önemli sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu çalışma; rüşvet, zimmet, iltimas ve irtikâp gibi yolsuzluk 
boyutlarını tanımlayan anketin, 4075 Sağlık Bakanlığı çalışanına e-posta yoluyla gönderilmesiyle 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de kamu sağlık sektörü çalışanları, yolsuzluklara ilişkin belirtilen ifadeleri kabul 
edilemez olarak değerlendirirken, belirtilen yolsuzlukların görülme sıklığını ise oldukça yüksek olarak 
nitelemektedirler. Ayrıca sağlık kurumları yöneticilerinin göreceli olarak yolsuzluğa karışma potansiyelinin, diğer 
personele göre daha yüksek olduğu ve en önemli yolsuzluk nedeni olarak kötü yönetim ve denetim, siyasi 
kayırmacılık ile hesap verme sorumluluğunun sağlanamaması ifade edilmektedir. 

Sağlık sektöründeki işletmelerin yöneticilerinin, yönetim bilimleri eğitimi veren fakültelerden mezun olduğunu 
düşünürsek ve Şahin ve diğerlerinin çalışmalarını da gözönüne alırsak (2009, 101), “sağlık sektöründe hile 
önleme eğitiminin” ciddiye alınması ve zorunlu hale getirilmesinin ciddiyetini çok rahatlıkla algılabiliriz.  

Sağlık sektöründe çalışanların ve çıkarçevrelerinin etik davranışının güçlendirilmesi, hileyi önleyecektir. Daha 
şeffaf, hesapverebilir ve kurumsallaşmış bir sağlık sektörü şirketi yaratmanın yolları işletme bilimindeki 
gelişmeleri yakından takip ederek bunları uygulamaktan geçmektedir. 

Kaynaklar 

Kitaplar 
Çalıyurt, Kıymet. (2012). Reporting Fraud Using the Fraud-Free Company model: A Case for  the SMEs in Emerging 

Economics, Emerging Fraud: Fraud Cases from Emerging Economies, Springer, Heidelberg, Germany. 

Dellaportas, Steven; Kathy, Gibson, Ratnam Alagiah, Marion, Hutchinson, Philomena, Leung, David Van Homrigh. (2005). 
Ethics, Governance & Accountability, Wiley, Australia.  

Ferilli, Anton. (2013). Fraud Detection and Deterrence in Medicare and Medicaid, Health Care Issues, Costs and Access, 
Nova Publisher, New York. 

Günay, Süleyman Gökhan; Günay, Gülsevim Yumuk. (2016). Kurumsal Yönetişimin Dünü, Bugünü ve Geleceği,  Prof. Dr. 
Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Trakya Üniversitesi Yayınları N: 184, Edirne. 

Jackson, Thomas Lindsay.(2009). 5S for Healthcare, Productivity Press Taylor & Francis Group, 2009, New York.         

Karalar, Serol. (2016). Muhasebe ve Etik, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Trakya 
Üniversitesi Yayınları No: 184, Edirne. 

Kesimli, İffet.(2016). İşletmelerde Hilenin Önlenmesinde Denetimin Rolü, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve 
Finansta Güncel Konular 2016, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 184, Edirne. 

Min, Hokey. (2014). Healthcare Supply Chain Management Basic Concepts and Principles, Editors David Dilts and Lawrence 
Fredendall, Business Expert Press, India. 

Leap, T. (2011). Phantom Billing, Fake Prescriptions, and the High Cost of Medicine: Health Care Fraud and What to Do 
About It; Cornell University Press: New York, USA. 

Stallone, Marco N. (2013). Health Care Fraud and Questinable Costs, Select Investigations, Nova Publisher, New York.   

Tengilimoğlu, vd. (2014): Sağlık İşletmeleri Yönetimi,  6. Basım, Nobel Yayınevi, Ocak 2014, Ankara 

 Townsend, Lorena. (2013). The Health Care Fraud and Abuse Program, Health Care Issues, Costs and Access, Nova 
Publishers, New York, USA. 

Vian, Taryn (2005), “The Sectoral Dimensions of Corruption: Health Care”, In: Spector BI (Ed.), Fighting Corruption in 
Developing Countries, Bloomfield: Kumarian Press 

Inc, p. 45-46 Aktaran: İsmet Şahin ve diğerleri, Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Yolsuzluk 
Algılamaları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 42 Sayı 4 Aralık 2009, s. 101-136 

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/d3acf2e6b5891d8_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi 

 Vonderembse, Mark A., David D. Dobrzykowski. (2016). Healthcare Solution: A Patient-Centered, Resource Management 
Perspective, CRC Press, Taylor Francis, UK. 

Süreli Yayınlar  
Caliyurt, Kiymet Tunca (2007) Accounting Ethics Education in Turkish Public Universities, Social Responsibility Journal, Vol. 3 

Iss: 4, pp.74 – 80 

Caliyurt, Kiymet Tunca, David Crowther (2006) The Necessity of Fraud Education for Accounting Students: A Research Study 
From Turkey, Social Responsibility Journal, Vol. 2 Iss: 3/4, pp.321 - 327 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1145 
 

Nişancı, Dilaver (2014) Yolsuzluk Ve Yolsuzluğun Önlenmesine İlişkin Olarak OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’ndeki 
Denetim Süreci, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s. 315-346, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1417. 

Şahin, İsmet, Mustafa Ali Özbek, Cahit Güran, Umur Tosun, (2009) Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Sağlık Bakanlığı 
ÇalışanlarınınYolsuzluk Algılamaları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 42, Sayı 4. 

Tebliğler 
Kolaylı, Gürkan, Seda Karagöz Zeren, Nabila Djaadi, Ethics and Corruption on the Healthcare Sector: Literature Review, 7th 

International Conference on Governance Fraud Ethics and CSR, Bahcesehir Universitesi, 9-11 Aralık 2016 
http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/11579-proceedings 

Piper, Charles.(2013). 10 popular health care provider fraud schemes. February 2013, 
https://www.acfe.com/article.aspx?id=4294976280 (Erişim Tarihi: 8 Şubat 2017) 

Elektronik Kaynaklar 
ACFE 2014. Report to the Nations, https://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf, (Erişim tarihi: 12 Şubat 

2017)  

ACFE 2016. Report to the Nations, https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf, (Erişim Tarihi: 14 
Şubat 2017)   

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yolsuzlukla Mücadelede Son 10 Yılda Yaşanan Gelişmeler, 
http://www.seffaflik.org/Y_Dosyalar/DOSYA/52B_BASBAKANLIK_TEFTIS_KURULU.pdf 

Centers for Medicare and Medicaid Services, Common Types of Health Care Fraud, https://www.cms.gov/Medicare-
Medicaid-Coordination/Fraud-Prevention/Medicaid-Integrity-Education/Downloads/fwa-factsheet.pdf (Erişim Tarihi: 
3.12.2016)  

 Davis, Lauren E. Growing health care fraud drastically affects all of us, http://www.acfe.com/article.aspx?id=4294974475, 
September/October 2012, (Erişim tarihi: 9 Şubat 2017)  

Department of Justice Office of Public Affairs.(2002). Doctors, Therapist and Recruiters from Miami-Area Mental Health 
Care Corporation Convicted for Participating in $205 Million Medicare Fraud Scheme, June 1st, 
https://www.justice.gov/opa/pr/doctors-therapist-and-recruiters-miami-area-mental-health-care-corporation-convicted, 
(Erişim Tarihi: 12 Şubat 2017)  

Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-
Standard-Disclosures.pdf, (Erişim tarihi: 23 Ocak 2017)  

Güncel Standartlar, http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html 

Goverment Accountability Office, Types of Providers Involved in Medicare, Medicaid, and the Children’s Health Insurance 
Program Cases, September 2012, http://www.gao.gov/assets/650/647849.pdf 

Harris, Steven. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 
https://pcaobus.org/News/Speech/Pages/03202014_American.aspx, (Erişim Tarihi: 8 Ocak 2017)  

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Bağımsız Denetim Standartları, 
http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5167/Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim-Standartlar%C4%B1 

Jeremy Hsu, Dark Side of Medical Research: Widespread Bias and Omissions, http://www.livescience.com/8365-dark-side-
medical-research-widespread-bias-omissions.html (Erişim Tarihi: 3.12.2016) 

OECD. (2014). OECD Health Statistics 2014. How does the United States compare? 
https://www.oecd.org/unitedstates/Briefing-Note-UNITED-STATES-2014.pdf, (Erişim Tarihi: 4.12.2016) 

OECD. (2016a). G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/261502ve.pdf?expires=1487769713 
&id=id&accname=guest&checksum=5063312738DB360B399DC2DDA8B98EEC, Erişim Tarihi: 3.12.2016 

OECD. (2016b). Our mission, http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm, Erişim Tarihi: 
3.12.2016 

Sağlık Bakanlığı, SABİM Hattı, http://www.saglik.gov.tr/TR,11429/temel-amac-ve-hedefimiz.html 

Sağlık Bakanlığı, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Ulusal Bilgi Bankası, https://titubb.titck.gov.tr/ 

The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992).  

The Financial Aspects of Corporate Governance, http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, (Erişim Tarihi: 17 
Haziran 2016) 

PricewaterhouseCoopers.(2017). Sektörler, http://www.pwc.com.tr/tr/sektorler.html (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2017)  

Taşlı, Tijen. (2007). Nasıl Bir Sağlık Sistemi. Amerika Birleşik Devletleri http://blog.milliyet.com.tr/nasil-bir-saglik-sistemi----
2--amerika-birlesik-devletleri/Blog/?BlogNo=68365, (Erişim tarihi: 3 Şubat 2017) 

Tankwa, Nkorni (2017), Mahatma Ghandhi’s List Of 7 Social Sins And Its Application Today, 
http://reflectionsthroughtheages.com/look-back-mahatma-ghandhis-list-7-social-sins/, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2017)  

Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun, Kanun No. 4518, Kabul Tarihi : 1.2.2000 
https://www.tbmm.gov.tr/etik_komisyonu/belgeler/kanun_4518.pdf 

https://www.oecd.org/unitedstates/Briefing-Note-UNITED-STATES-2014.pdf


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1146 
 

 http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/hakkimizda.aspx (Erişim tarihi: 10 Ocak 2017)  

 http://www.abdiibrahim.com.tr/download/Abdi_Ibrahim_GRI.pdf, (Erişim tarihi: 6 Şubat 2017) 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1147 
 

Öğrenci Başarısının Analizi  

Mete BAŞKAFA1 Filiz YEŞILYURT2 M. Ensar YEŞILYURT3 

1Pamukkale Üniversitesi 

2Pamukkale Üniversitesi 

3Pamukkale Üniversitesi, Sorumlu yazar 
 

Özet: Eğitimin ekonomilerin performansı üzerindeki etkileri literatürde açık bir şekilde tartışılmıştır. Eğitimin il, bölge veya 
ülkenin ekonomik ve sosyal performansı üzerindeki olumlu etkisini arttırmak için yapılması gerekenlerden birisi de 
kaynakların doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmada kaliteyi belirleyen faktörler üzerinde değerlendirmeler yapma 
fırsatı tanıyacak öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin analizi yapılmıştır. Öğrenci başarısını belirleyen faktör olarak il 
düzeyinde lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye başlayabilmek için girdiği sınavlardan birisi olan Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavından alınan puanlar kullanılmıştır Bağımsız değişkenler ise coğrafi, iklim, sosyo-ekonomik, ailevi ve okula ilişkin 
değişkenlerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçların eğitim planlaması ve eğitime ayrılan kaynakların nasıl kullanılacağıyla 
ilgili yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci başarısı, il 

 

Abstract: The effects of education on economies have been explicitly discussed in the literature. One of the things that 
must be done to increase positive influence of education on a state, region or province is to use the resources effectively. In 
this study, the factors that affect students’ success, which will give an opportunity to discuss on the determinants of quality, 
are analysed. The variable that represents students’ success is suggested to use average score of “The Transition to Higher 
Education Examination” for the senior students of high schools. Moreover, geographic, climatic, socio-economic, family and 
school related variables are used as independent variables to estimate student success. It is thought that the obtained 
results would be useful in planning of education and how to use the resources allocated for the education. 

Keywords: Student succes, province 

1. Giriş 

Kaynak kıtlığı gerçeği, yeni kaynak yaratmanın zorluğu ve kaynak kullanımının alternatif maliyeti politika 
geliştirenler için temel odak noktalarından birisi olmaya devam etmektedir. Öten yandan teknolojik ve iletişim 
araçlarındaki gelişmeler finansal alanda önemli gelişmelere yol açmıştır. Böylece farklı türev araçlarla yeni 
kaynak yaratmanın yolunu açmış olsa da bu tür genişlemenin de bir sınırı ve yanlış karar alınması durumunda 
yıkıcı olabilecek riskli sonuçları vardır. Bu nedenle kaynak yaratma süreçleri dışında ekonomilerdeki temel ilgi 
odaklarından birisi de kaynakların doğru kullanılması olmuştur. Eğer kaynaklar doğru ve etkin bir şekilde 
kullanılırsa yeni kaynak yaratmaya gerek kalmadan daha yüksek bir refah düzeyine ulaşılabilir. Bu çerçevede bu 
çalışmada öğrenci başarısını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Bu amaçla il bazlı lise son sınıf öğrencilerinin 
üniversiteye geçiş sınavlarındaki başarısını etkileyen sosyo-ekonomik, çevresel, okul ve aileye ilişkin değişkenler 
incelenmiştir. Coleman’ın 1996 yılında yaptığı çalışmadan sonra bu konu çok fazla tartışılan konulardan birisi 
olmuştur. 

Bu tür çalışmalar temelde iki başlık altında toplanabilir: Öğrenci başarısını etkileyen faktörleri analiz eden 
çalışmaların bir kısmı öğrenci başına verilerden elde edilmektedir. Örnğin Richards (1986), Ünal (1996), Connoly 
(1998), Uluğ (1999), Monk (1190), Bacanlı (2000), Picus ve Odden (2000), Veenstra ve Kuyper (2004) Çiftçi ve 
Çağlar (2014) ve Yeşilyurt (2016) çalışmalarında bireysel verileri kullanmışlardır. Bireysel verileri kullananların 
yanı sıra literatürde toplulaştırılmış veriler ile analize odaklanan çalışmalar ise ikinci kısmı oluşturmaktadır. Bu 
çalışmalar arasında Schultz (1961), Heyneman ve Loxley (1983), Brooks Gunn ve Duncan (1997), Tansel ve 
Bircan (2006), Hill (2008), Demir (2009) ve Güneş vd (2012) yer almaktadır 

Çalışmanın devamında literatürün ilk kısmı takip edilerek il bazlı öğrenci başarısını belirleyen faktörler analiz 
edilmiştir. Takip eden kısımlarda önce veri seti tanıtılmış ve teorik model ortaya konmuştur. Daha sonra analiz 
sonuçları verilmiş ve tartışılmıştır. 
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2. Veri Seti ve Teorik Model 

2.1. Veri Seti 

Çalışma il bazlı verilerle yapılmıştır. Verilerden bir kısmı ilgili kamu kuruluşlarından, diğer bir kısmı ise TÜİK’ten 
elde edilmiştir. Bazı veriler ise tarafımızdan elektronik haritalar kullanılarak hesaplanmıştır.  

Veri setlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır. Çalışmada öğrenci başarısının 
belirleyicilerini tahmin etmek için çok sayıda alternatif değişken test edilmesine rağmen aynı türden olan 
değişkenler tahminlerde birlikte kullanılmamıştır. Tablo 1’de bu tür ilişkileri gösterebilmek için değişkenler alt 
gruplar halinde verilmiştir. Örneğin gelir durumunu temsil eden değişkenler bir arada sunulmuştur. 

Bağımsız değişkenler olarak alt gruplar halinde tanımlanmıştır: Bunlar kalkınmışlık göstergeleri, demografik 
değişkenler, fiziki altyapıya ilişkin değişkenler, Eğitim altyapısı/okula ilişkin değişkenler, ekonomik yapıya ilişkin 
değişkenler ve coğrafi ve iklim değişkenleridir. Öğrenci başarısını temsil eden iki alternatif değişken 
kullanılabilir. Değişken kaynaklarına ilişkin kısaltmalar değişkenlerin yan tarafında orijinal yazımları ise ekte 
verilmiştir. Bunlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, birincisi alternatif 
tahminlerde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çünkü YGS ile öğrenci kabul eden bölümler bulunmaktadır 
bu nedenle bazı öğrenciler LYS girmemektedir. Daha geniş bir katılıma sahip olan YGS’nin başarıyı daha doğru 
bir şekilde temsil edeceği düşünülmektedir.  

Tablo 1 Tanımlayıcı istatistikler 

 Değişken  
Değişkene Ait 

Kısaltma 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

En Küçük 
Değer 

En Büyük 
Değer 

Kalkınmışlık göstergeleri 

 
Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavı (ÖSYM) 

YGS 5.33 0.05 5.14 5.42 

 
Beklenen okullaşma yılı 
(MEB, Yeşilyurt vd 2016a) 

BOY 2.41 0.07 2.19 2.50 

 
Okuryazar kadın nüfusun 
toplam kadın nüfusa oranı 
(TUİK) 

KNO 4.52 0.04 4.42 4.58 

 
Okuryazar nüfus oranı 
(TÜİK) 

ONO 4.56 0.02 4.51 4.60 

 
İllere göre üniversite 
mezun sayısı (TÜİK) 

ÜMS 10.60 1.03 8.62 14.23 

 
Yüksekokul veya fakülte 
mezunu nüfusun 22+ yaş 
nüfusa oranı (TÜİK) 

YFM 2.39 0.19 1.90 2.98 

 
Yüz bin kişiye düşen intihar 
vakası sayısı (TÜİK) 

İVS 1.45 0.36 -0.35 2.22 

 Bebek ölüm hızı (TÜİK) BOH 2.33 0.31 1.67 3.21 

 
Kültürel etkinlik sayısı 
(TÜİK) 

ETS 2.61 1.90 0.00 7.96 

 
Genç bağımlı nüfus oranı 
(TÜİK) 

GBN 3.59 0.30 3.06 4.31 

Demografik Değişkenler 
 Nüfus değişim oranı (TÜİK) NDO 4.68 0.14 4.11 5.10 
 Nüfus yoğunluğu (TÜİK) NYĞ 4.25 0.84 2.44 7.91 
 Şehirleşme oranı (TÜİK) ŞOR -0.34 0.95 -2.32 2.92 
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Tablo 1 (Devam) 
Fiziki Altyapıya İlişkin Değişkenler 

 
İlin yakın havaalanına 
uzaklığı (Yeşilyurt, M. E vd 
2016) 

HAU 3.56 1.12 0.64 5.35 

 
Karayolunun yüzölçümüne 
oranı (Yeşilyurt, F. vd 2016) 

KYO -0.68 0.48 -2.00 1.05 

 

Kanalizasyon şebekesi ile 
hizmet verilen belediye 
nüfusunun toplam belediye 
nüfusuna oranı (TÜİK) 

KŞU 4.47 0.16 3.53 4.61 

Eğitim altyapısı/Okula İlişkin Değişkenler 

 
Derslik başına düşen 
öğrenci sayısı (MEB) 

DBÖ 26.74 6.05 14.00 49.00 

 
Öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı (MEB) 

ÖBÖ 14.36 3.19 8.00 23.00 

Ekonomik Yapıya İlişkin Değişkenler 

 
Ortalama günlük kazanç 
(SGK) 

OGG 4.07 0.10 3.87 4.46 

 
İl vergi gelirinin Türkiye 
içindeki payı (MB) 

İVG 4.86 0.77 3.61 7.86 

 
Kişi başı sanayi elektrik 
tüketimi (TÜİK) 

SET 6.48 1.26 2.40 8.83 

 
Kişi başı mesken elektrik 
tüketimi (TÜİK) 

MET 6.15 0.34 5.13 6.78 

Coğrafi ve İklim Değişkenleri 
 Ortalama basınç (MGM) ORB 6.84 0.06 6.70 6.92 
 Ortalama sıcaklık (MGM) ORS 2.49 0.27 1.52 2.88 
 Ortalama nem (MGM) ORN 4.13 0.11 3.87 4.36 

 
Toplam yağış ortalaması 
(MGM) 

ORY 3.81 0.36 3.14 5.01 

 
 
Ortalama rüzgar hızı 
(MGM) 

 
 

ORR 

 
 

0.72 

 
 

0.21 

 
 

0.22 

 
 

1.18 

 
Ortalama eğim (Yeşilyurt, 
F. vd 2016) 

ORE 2.26 0.45 0.98 3.17 

 
Ortalama yükseklik 
(Yeşilyurt, F. vd 2016) 

ORY 6.79 0.67 4.69 7.72 

 

Bu tür çalışmalarda hangi değişkenin başarıyı daha etkin bir şekilde temsil edeceği literatürde tartışılmaktadır. 
Özellikle öğrenci bazlı çalışmalarda zaman zaman öğrencilerin çeşitli derslerden almış oldukları puanlar, YGS gibi 
merkezi sınavlar yerine tercih edilebilmektedir. Ancak YGS gibi merkezi sınavlar objektif, karşılaştırılabilir olduğu 
ve genel kabul gördüğü için, başarıyı temsil etmek için kullanılması daha yaygındır (CVCP, 1985) Bu çalışmada il 
bazlı veriler kullanıldığı için, YGS gibi merkezi sınav sonuçlarından başka bir alternatif gözükmemektedir.  

Veri setlerinin ortalama, standart sapma, en büyük ve en küçük değerlerinin yapısı verilerde analizlerde sorun 
yaratabilecek hatalı giriş vb. sorun olmadığını göstermektedir. Ayrıca regresyon analizlerinde değişkenler 
arasındaki korelasyonun yüksek olması çoklu bağlantı sorununa neden olmaktadır. Her ne kadar bütün 
değişkenlerin anlamlı olduğu model seçildiğinde bu sorun ihmal edilebilse de analizlerde yüksek korelasyonlu 
değişkenler birlikte kullanılmamıştır. Buna ilişkin korelasyon matrisi Ek 1’de yer almaktadır.  
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2.2. Teorik Model 

Literatür baz alınarak tahminlerde kullanılmak üzere oluşturulan model şu şekildedir Hanushek (1979), Heck 
(2009), Yesilyurt ve Say (2016): 

Öğrenci Başarısı=f (Kalkınmışlık göstergeleri, demografik değişkenler, fiziki altyapıya ilişkin değişkenler, Eğitim 
altyapısı/okula ilişkin değişkenler, Ekonomik yapıya ilişkin değişkenler, Coğrafi ve iklim değişkenleri)  

Denklemin sağ tarafında yer alan tanımlar, öğrenci başarısı üzerinde etkili olan değişken gruplarını temsil 
etmekte olup alternatif tahminlemelerde bu etkileri temsil eden alternatif değişkenler kullanılmıştır. 

3. Analiz Sonuçları 

İlk olarak her bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Bu aşamada tek 
değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. 27 farklı değişken ayır ayrı regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. 
Regresyonlarda En Küçük Kareler (EKK) Tahmincisi kullanılmıştır. Tahminlerin hata terimlerinin normal dağıldığı 
belirlendiği için EKK tahminleri ile analizlere devam edilmiştir.  

Tek değişkenli regresyon analizlerine göre şehirdeki altyapıyı temsil eden değişkenler kanalizasyon yapısının 
uzunluğu (KŞU) ve kültürel etkinlik sayısı (ETS) pozitif anlamlıdır. Geliri temsil eden değişkenlerden ortalama 
günlük gelir (OGG), ödenen verginin ülkedeki payı (İVG), tüketilen sanayi elektrik miktarı (SET), tüketilen 
mesken elektrik miktarı da (MET) pozitif anlamlıdır. Yine üniversite mezun sayısı (ÜMS), okuryazar oranı (ONO), 
okuryazar kadın oranı (KNO), beklenen okullaşma yılı da (BOY) pozitif anlamlı işarete sahiptir. Okulun yapısını 
temsil eden değişkenlerden derslik başına öğrenci (DBÖ) ve öğretmen başına öğrenci sayısı (ÖBÖ) ise beklendiği 
gibi negatif anlamlı sonu üretmiştir. Sağlık koşullarını temsil eden bebek ölüm hızı (BÖH) ise negatif anlamlıdır. 
Bunlara karşılık havaalanına uzaklık (HAU), karayolu uzunluğu/yüzölçüm (KYO), kişi başına intihar sayısı (İVS), 
şehirleşme (ŞOR), nüfus yoğunluğu (NYĞ) ve nüfus değişim oranı (NDO) anlamsız sonuç üretmiştir. Coğrafi ve 
iklim değişkenlerinden nem ve yağış negatif anlamlı, basınç ise pozitif anlamlı sonuç üretmiştir. Bunlara karşılık 
sıcaklık (ORS), rüzgar hızı (ORR)ve eğim (ORE) anlamlı sonuç üretmemiştir.  

Çok değişkenli regresyon analizinde daha önce de bahsedildiği gibi aynı grupta yer alan değişkenler ve yüksek 
korelasyona sahip olan değişkenler birlikte kullanılmamıştır. 5 alternatif model tahmin edilmiştir. Bunlardan 
birincisinde pozitif anlamlı sonuç üreten değişkenler kanalizasyon uzunluğu (KŞU) ve mesken elektrik (MET) 
iken, negatif anlamlı sonuç üreten öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ÖBÖ), nem düzeyi (ORN) ve yağış 
düzeyi (ORY) değişkenleridir. İkinci modelde ise öğretmen başına öğrenci sayısı (ÖBÖ) yerine derslik başına 
düşen öğrenci sayısı (DBÖ) kullanılmıştır ki o da negatif anlamsızdır. Üçüncü modelde ise birinci modeldeki 
mesken elektrik kullanım yerine ilde toplanan verginin ülke geneline oranı (İVG) kullanılmıştır. Bu değişken de 
pozitif anlamlı sonu üretmesi yanında diğer değişkenlere ait sonuçlar benzerdir. Dördüncü modelde ise negatif 
anlamlı sonu üreten nem (ORN) ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (ÖBÖ) değişkenleri ile pozitif anlamlı 
sonuç üreten kanal değişkeni yanında okuryazar oranı kullanılmıştır. Beklendiği gibi bu değişken de pozitif 
anlamlı sonuç üretmiştir. Son model de ise üçüncü modeldeki değişkenlerden kanal (KŞU) değişkeni 
düşürülmüştür. Ancak sonuçlar yine benzerdir. Modellere ait R2’lerden en küçük olanı yaklaşık olarak % 72 olup 
bu tür bir analizi için yeterli gözükmektedir. 
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Tablo 2. Tek değişkenli tahmin sonuçları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken M 1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10     M11 

c 
4.91 5.30 5.45 5.49 5.15 5.34 5.17 1.56 4.16 4.90 5.52 

(23.31) (188.22) (251.85) (306.27) (27.41) (921.13) (175.10) (4.29) (35.00) (94.44) (150.56) 

OGG 
0.104 
((2.03) 

          

NYĞ  0.008 (1.30)          

DBÖ   0.004 
(-5.23) 

        

ÖBÖ    -0.011 
(-8.97) 

       

NDO     0.04 (1.00)       

ŞOR      0.007 (1.19)      

İVG       0.03 (5.74)     

KNO        0.84 
(10.42) 

   

BOY         0.49 (9.87)   

YFM          0.18 
(8.37) 

 

BOH           
-0.078 
(-5.01) 

R-kare 0.049 0.02 0.26 0.5046 0.013 0.018 0.30 0.58 0.55 0.47 0.24 
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Tablo 2. Tek değişkenli tahmin sonuçları (devam) 

Değişken  M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 

c   
5.32 

(289.47) 
5.34 

(556.51) 
5.34 

(234.63) 
4.70 

(34.77) 
5.31 

(594.38) 
3.60 

(6.55) 
5.24 

(103.16) 
4.90 

(24.32) 
5.46 

(95.12) 
5.31 

(266.01) 
5.37 

(191.53) 

HAU   0.005 (0.98)           

KYO    
0.0007 
(0.06) 

         

İVS     -0.003 
(-0.18) 

        

KŞU      0.14 
(4.68) 

       

ETS       0.008 (2.81)       

ORB        0.25 (3.15)      

ORS         0.036 (1.80)     

ORN          -0.11  
(-2.17) 

   

OYĞ           -0.032 
(-2.15) 

  

ORR            0.036 (1.34)  

ORE             -0.016  
(-1.33) 

R-kare   0.012 0.000 0.0004 0.217 0.091 0.112 0.039 0.056 0.056 0.022 0.022 
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Tablo 2. Tek değişkenli tahmin sonuçları (devam) 

Değişken  M23 M24 M25 M26 M27 M28 

c   
5.48 

(102.28) 
5.17 

(231.40) 
4.65 

(72.91) 
-1.46 

(-2.19) 
5.16 

(95.50) 
5.74 

(118.93) 

ORY   
-0.022 
(-2.77) 

     

SET    0.025 
(7.34) 

    

MET     
0.11 

(10.71) 
   

ONO      1.49 
(10.21) 

  

ÜMS       0.016 
(3.18) 

 

GBN       -0.11 
(-8.41) 

R-kare   0.089 0.41 0.59 0.57 0.11 0.47 

Tablo 3. Çok değişkenli tahmin sonuçları (devam) 

Değişken  M29 M30 M31 M32 M33 M34 

c   
5.07 

(35.22) 
4.92 

(34.44) 
5.54 

(31.87) 
0.72 

(1.23) 
5.82 

(41.51) 
5.79 

(25.91) 

ÖBÖ   
-0.005 
(-4.11) 

 -0.009 
(-8.55) 

-0.007 
(-6.50) 

-0.01 
(-9.20) 

 

KŞU   
0.057 
(3.55) 

0.06 
(3.56) 

0.05 
(2.61) 

0.065 
(3.75) 

 0.0626 
(3.00) 

ORN   
-0.10 

(-3.33) 
-0.10 

(-3.10) 
-0.077 
(-2.20) 

-0.089 
(-3.13) 

-0.09 
(-2.52) 

-0.087 
(-2.17) 

ORY   
-0.03 

(-3.82) 
-0.029 
(-3.51) 

-0.027 
(-3.01) 

 -0.029 
(-3.13) 

-0.03 
(-3.04) 

MET   
0.0973 
(9.01) 

0.12 
(11.67) 

    

DBÖ    -0.001 
(-2.76) 

    

İVG     0.026 
(6.22) 

 0.029 
(6.82) 

0.02 
(4.17) 

ONO      1.05 
(8.10) 

  

GBN       -0.10 
(-6.94) 

R-kare   0.81 0.79 0.75 0.78 0.72 0.69 

 

4. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Bu çalışmada öğrenci başarısına etki eden faktörler 2013 yılına ait YGS puanı başarı kriteri olarak ele alınarak 
analize tabi tutulmuştur. Başarıyı etkileyen faktörler için sosyo-ekonomik, okul ve aileye ilişkin değişkenler 
dışında coğrafi/iklim değişkenleri de test edilmiştir. Sonuç olarak beklendiği gibi öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı (veya derslik başına öğrenci sayısı) ile başarı arasında negatif ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelire 
ilişkin ve ilin gelişmişlik durumu veya altyapı özelliklerinin de başarı üzerinde olumlu etki yaptığı anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla verilerin mevcut yapısı ve kısıtı çerçevesinde eğitimde başarıyı arttırabilmek için sadece eğitime 
yapılan yatırımlar ve harcamalar yanında çevresel ve yapısal gelişmelerin de öğrenci başarısı üzerinde etkili 
olabileceği anlaşılmıştır. 
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Ek 1: Korelasyon Matrisi 

 
Ek 2: Veri Kaynaklarına ilişkin kısaltmalar 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu 

MGM: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

MB: Maliye Bakanlığı 

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
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YGS 1.00
BOY 0.74 1.00
KNO 0.76 0.75 1.00
ONO 0.75 0.74 1.00 1.00
ÜMS 0.34 0.21 0.49 0.49 1.00
YFM 0.69 0.74 0.65 0.66 0.51 1.00
DBÖ -0.51 -0.57 -0.34 -0.34 0.33 -0.26 1.00
ÖBÖ -0.71 -0.79 -0.55 -0.54 0.03 -0.57 0.85 1.00
NDO 0.11 0.07 0.17 0.19 0.30 0.24 0.27 0.22 1.00
NYĞ 0.15 0.10 0.33 0.33 0.74 0.27 0.47 0.23 0.32 1.00
ŞOR 0.13 -0.04 0.31 0.30 0.96 0.26 0.50 0.26 0.28 0.75 1.00
İVS -0.02 0.09 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.03 -0.01 -0.22 -0.12 -0.01 1.00
BOH -0.49 -0.61 -0.49 -0.50 -0.12 -0.46 0.54 0.66 -0.06 -0.06 0.06 0.24 1.00
ETS 0.30 0.25 0.41 0.40 0.85 0.46 0.23 -0.03 0.30 0.64 0.80 0.02 -0.15 1.00
GBN -0.69 -0.88 -0.69 -0.69 -0.11 -0.66 0.71 0.89 0.06 0.07 0.14 -0.03 0.73 -0.14 1.00
HAU 0.11 0.24 0.15 0.17 -0.24 0.03 -0.32 -0.27 -0.11 -0.12 -0.30 -0.10 -0.48 -0.17 -0.31 1.00
KYO 0.01 0.24 -0.05 -0.08 -0.23 -0.04 -0.21 -0.26 -0.07 -0.02 -0.27 -0.18 -0.20 -0.12 -0.21 0.12 1.00
KŞU 0.47 0.32 0.26 0.24 0.22 0.28 -0.24 -0.28 0.06 0.10 0.15 -0.13 -0.10 0.23 -0.26 -0.21 -0.04 1.00
OGG 0.22 0.27 0.28 0.30 0.36 0.45 -0.05 -0.16 0.04 0.28 0.26 -0.04 -0.31 0.26 -0.31 -0.03 -0.25 0.13 1.00
İVG 0.54 0.57 0.68 0.68 0.73 0.69 -0.05 -0.30 0.25 0.64 0.59 -0.04 -0.43 0.62 -0.47 0.00 -0.18 0.26 0.64 1.00
SET 0.64 0.63 0.66 0.65 0.35 0.46 -0.29 -0.47 0.06 0.32 0.22 -0.05 -0.32 0.23 -0.53 0.01 0.04 0.45 0.40 0.57 1.00
MET 0.77 0.82 0.83 0.82 0.48 0.71 -0.44 -0.68 0.13 0.37 0.27 -0.04 -0.60 0.45 -0.78 0.16 0.20 0.26 0.30 0.71 0.61 1.00
ORB 0.33 0.49 0.47 0.45 0.43 0.34 0.01 -0.24 0.25 0.62 0.34 -0.13 -0.40 0.44 -0.40 0.10 0.40 0.22 0.16 0.55 0.50 0.62 1.00
ORS 0.20 0.23 0.30 0.28 0.45 0.23 0.29 0.06 0.37 0.59 0.43 -0.03 -0.04 0.45 -0.03 -0.02 0.15 0.19 -0.04 0.35 0.34 0.30 0.76 1.00
ORN 0.24 0.49 0.40 0.39 0.12 0.24 -0.42 -0.48 -0.13 0.17 0.00 -0.10 -0.55 0.18 -0.60 0.16 0.35 0.04 0.31 0.43 0.33 0.57 0.45 -0.14 1.00
OYĞ -0.24 0.10 -0.04 -0.05 0.09 0.07 0.14 0.03 0.21 0.29 0.08 -0.11 -0.16 0.18 -0.05 0.03 0.49 -0.13 0.12 0.15 -0.04 0.13 0.51 0.38 0.36 1.00
ORR 0.15 0.04 0.21 0.21 0.31 0.09 0.15 0.08 0.19 0.30 0.32 0.06 0.11 0.22 0.05 -0.12 -0.20 0.20 0.02 0.25 0.26 0.08 0.23 0.30 -0.08 -0.08 1.00
ORE -0.15 0.05 -0.13 -0.12 -0.16 0.11 -0.13 -0.14 0.05 -0.13 -0.21 -0.12 -0.22 -0.07 -0.09 0.08 0.42 -0.15 0.02 -0.19 -0.22 -0.01 0.00 -0.11 0.18 0.51 -0.32 1.00
ORY -0.30 -0.32 -0.45 -0.44 -0.40 -0.26 -0.07 0.11 -0.24 -0.47 -0.35 0.04 0.27 -0.35 0.26 0.02 -0.06 -0.19 -0.12 -0.44 -0.51 -0.44 -0.61 -0.52 -0.25 -0.15 -0.42 0.35 1.00
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Fark Ödemesi Desteklerinin Trend Analizi: Adana İli Örneği  
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Özet: Türkiye’de fark ödemesi destekleri tarımsal destekler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim 2015 yılında 2726,9 
(milyon TL) fark ödemesi desteği verilmiş olup, toplam destekleme ödemelerinden %44,8 pay almıştır. Türkiye’de fark 
ödemesi desteğinin kapsamı ve miktarı yıllar itibariyle değişiklik göstermektedir. Ancak fark ödemesi desteği öncelikle arz 
açığı olan ürünlere verilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinin biri olan Çukurova’da yeralan 
Adana ilinde  1999-2015 yılları arası fark ödemesi desteği alınan ürünlerde (pamuk, soya, ayçiceği, dane mısır vb.) üretim 
miktarı, ekilen alan, destekleme miktarı, desteklenen alan, destekleme fiyatları açısından eğilimi görmek amacıyla trend 
analizi yapılmıştır. Ayrıca destekleme primi ile ekim alanı arasındaki ilişki istatistiki olarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fark ödemesi desteği, trend analizi, Adana  

Trend Analysis of Deficiency Payments Supports: Case of Adana Province 

Abstract: Deficiency payments supports take importance place in agricultural supports of Turkey. Thus, 2719,9 million 
Turkish Liras deficiency payments support was given in 2015, get 44,8% share from total agricultural support. Scope and 
amount of deficiency payment support change by years. This research conducted in Adana province which located in 
Cukurova one of the important agricultural region in Turkey, between the years 1999-2015 in supported crops (cotton, 
soybean, sunflower and grain corn) to see the tendency with regard to production, cultivated area, support quantity, 
supported area, support prices  with trend analysis. Besides, the relation between support premium and cultivated area 
was statistically analyzed.  

Keywords:  Deficiency payments support, trend analysis, Adana 

1. Giriş 

Türkiye’de tarımsal destekler; alan bazlı destekler (mazot ve gübre desteği, iyi tarım uygulamaları, organik 
tarım, fındık desteği), fark ödemesi (prim) destekleri, yem bitkileri desteği, telafi edici ödemeler kapsamında 
destekler ve diğer destekler (ÇATAK, ÇMVA, tarım sigortaları, sertifikalı fidan/fide kullanım desteği, sertifikalı 
tohum kullanım ve üretim desteği vb.) şeklinde uygulanmaktadır. 2002 yılında tarımsal destekler, 1,8 milyar TL 
iken, 2015 yılında 6,082 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2015 yılında 2726,7 milyon TL fark ödemesi desteği yapılmıştır. 
Fark ödemesi desteği toplam destekleme ödemelerinden %44,8 pay alırken, alan bazlı destekler %42,8, yem 
bitkileri desteği %5,5, diğer destekler %4,5, telafi edici ödemeler kapsamında destekler ise %2,3 pay almaktadır 
(GTHB, 2017). 

Türkiye’de tarımsal desteklemeler kapsamında, bazı tarımsal ürünlere fark ödemesi (prim) desteği yapılmasına 
ilişkin ilk uygulamaya 1993 yılında kütlü pamukla başlanmış ancak daha sonra çeşitli nedenlerle son verilmiştir. 
1998 yılından itibaren ise yeniden uygulamaya geçilmiştir. Bir taraftan üreticiyi korurken, diğer taraftan 
sanayiciye dünya fiyatlarından hammadde temin edilmesini sağlamak amacıyla uygulanan prim sistemi, 
Türkiye’nin yanı sıra birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Fark ödemesi 
desteği ile 5488 Sayılı Tarım Kanunun tarımsal destekleme araçlarını düzenleyen 19. maddesine dayanılarak 
tarımsal ürünlerin üretiminin artırılması amaçlanmaktadır (Anonim, 2006). “Fark Ödemesi Desteği”, ürün 
piyasalarında oluşacak fiyatları etkilemeksizin üretici gelirlerini doğrudan, tarımsal üretim, ürün kalitesi ve 
verimlilik düzeylerini dolaylı olarak etkileme gücüne sahiptir. (Gül Yavuz ve ark., 2016). 

2010 yılından itibaren fark ödemeleri destekleri Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ne göre 30 
havzada belirlenen ürünlere verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda her yıl Bakanlar Kurulu tarafından 
desteklenen ürünler ve destekleme miktarı (kg/TL) yeniden belirlenmektedir.  

Fark ödemesi desteği başlangıçta stratejik öneme sahip kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, 
aspir, dane mısır ve zeytinyağı ile başlamıştır. Daha sonra, prim desteklerine; 2004 yılından itibaren çay, 2005 
yılından itibaren hububat (arpa, buğday, çavdar, yulaf) ve çeltik, 2008 yılından itibaren baklagiller (kuru fasulye, 
nohut, mercimek) ile 2010 yılından itibaren de tritikale ilave edilmiştir. 
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Bu çalışmada Adana ilinde fark ödeme destekleri kapsamında kütlü pamuk, soya fasulyesi, yağlık ayçiçeği ve 
dane mısırın yıllar itibariyle üretim ve ekim alanlarındaki değişim, destekleme yapısının (prime esas alan, 
desteklenen toplam ürün miktarı, ödenen toplam prim miktarı, destekleme primi ve üretici sayısı açısından) 
analizi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmaya ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adana İl 
Müdürlüğünden sağlanmıştır. Veriler 1999-2015 dönemini kapsamaktadır. Trend analizi fark ödemesi desteği 
alınan ürünlerden kütlü pamuk, soya, ayçiceği, dane mısır için, Microsoft Excel 2010 programı kullanılarak 
yapılmıştır. Ayrıca Gretl (Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) programı (2016d 
version) kullanılarak destekleme primi ile ekim alanında ilişkinin en küçük kareler yöntemine göre istatistiki 
analizi yapılmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Adana İli Pamuk (Kütlü) Üretimi 

Adana’da son 17 yıllık pamuk üretimi incelendiğinde, ekim alanında %57,68 oranında bir azalış yaşanırken, 
üretim miktarında %7,35’lik bir artış yaşandığı ve üretim miktarının 138.612 tona ulaştığı görülmektedir (Şekil 
1). Üretim artışının nedeni, pamuk veriminin %86,33 oranında artmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 1. Adana İli Pamuk (Kütlü) Üretimi, 1999-2015 (TÜİK, 2017) 

3.2. Adana İli Soya Üretimi 

Adana’da son 17 yıllık soya üretimi incelendiğinde, ekim alanında %41,09 oranında artış yaşanırken, üretim 
miktarında %110,49’luk bir artış yaşandığı ve üretim miktarının 97.539 tona ulaştığı görülmektedir (Şekil 2). 
Üretim artışının nedeni ekim alanında artışla beraber, soya veriminin %50,00 oranında artmasından 
kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 2. Adana İli Soya Üretimi, 1999-2015 (TÜİK, 2017) 

3.3.  Adana İli Ayçiçeği Üretimi 

Adana’da son 17 yıllık ayçiçeği üretimi incelendiğinde, ekim alanında %7107,86 oranında çok yüksek bir artış 
yaşanırken, üretim miktarında %10841,45’lik bir artış yaşandığı ve üretim miktarının 134.361 tona ulaştığı 
görülmektedir (Şekil 3). Üretim artışının nedeni ekim alanında artışla beraber, veriminin %51,74 oranında 
artmasından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 3. Adana İli Ayçiçeği Üretimi, 1999-2015 (TÜİK, 2017) 

3.4.  Adana İli Mısır (Dane) Üretimi 

Adana’da son 17 yıllık dane mısır üretimi incelendiğinde, ekim alanında yaklaşık %13,13 oranında bir artış 
yaşanırken, üretim miktarında %70,66’lik bir artış yaşandığı ve üretim miktarının 1.015.428 tona ulaştığı 
görülmektedir (Şekil 4). Üretim artışının nedeni ekim alanında artışla beraber, veriminin %50,78 oranında 
artmasından kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 4. Adana İli Mısır (Dane) Üretimi, 1999-2015 (TÜİK, 2017) 

3.5.  Adana İli Pamuk (Kütlü) Desteklemeleri 

1999-2015 yılları arası kütlü pamuk desteklemeleri incelendiğinde, pamuk ekim alanında azalmaya bağlı olarak, 
desteklenen alanın %72,02 oranında azalarak 135.586 dekara, buna bağlı olarak üretici sayısı da %82.25 
azalarak 1.448’e düşmüştür (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Adana İlinde Kütlü Pamuk Desteklemeleri, 1999-2015 

Yıllar 
Prime Esas 
Alan (da) 

Toplam Ürün 
Miktarı (kg) 

Toplam prim 
miktarı (TL) 

Destek 
miktarı 
(krş/kg) 

Üretici 
Sayısı 

İndeks 
(P.E.A) 

İndeks 
(Toplam 

prim) 

İndeks 
(Des. 
Mik.) 

1999 484.570 117.724.302 14.136.418,00 12,0 8.159 100,00 100,0 100,0 

2000 349.092 99.178.166 8.926.035,00 9,0 6.265 72,04 63,1 75,0 

2001 445.136 168.348.970 11.784.428,00 9,0 8.376 91,86 83,4 75,0 

2002 356.999 143.069.679 13.382.626,00 9,3 6.945 73,67 94,7 77,5 

2003 323.735 70.506.548 8.888.387,00 12,6 4.209 66,81 62,9 105,0 

2004 255.259 110.915.085 23.559.710,52 21,0 3.865 52,68 166,7 176,7 

2005 236.038 115.310.942 35.900.279,66 31,3 4.078 48,71 254,0 260,8 

2006 429.295 220.713.439 75.874.149,54 34,4 5.301 88,59 536,7 286,7 

2007 292.711 127.472.984 43.873.115,66 34,4 3.766 60,41 310,4 286,7 

2008 251.436 111.313.223 36.923.597,57 34,4 2.928 51,89 261,2 286,7 

2009 178.052 87.794.672 33.896.203,94 38,6 2.050 36,74 239,8 321,7 

2010 319.434 151.188.535 62.950.993,25 41,6 3.367 65,92 445,3 346,9 

2011 459.879 243.501.474 95.884.912,60 39,4 4.951 94,90 678,3 328,3 

2012 301.949 150.416.010 68.422.921,00 46,0 3.164 62,31 484,0 383,3 

2013 191.593 102.131.454 50.211.171,36 50,0 2.036 39,54 355,2 416,7 

2014 258.903 146.799.276 76.823.162,27 55,0 2.628 53,43 543,4 458,3 

2015 135.586 82.687.202 52.145.392,00 65,0 1.448 27,98 368,9 541,7 

Kaynak: Anonim, 2017 
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3.6.  Adana İli Soya Desteklemeleri 

1999-2015 yılları arası soya desteklemeleri incelendiğinde, soya ekim alanında artışa rağmen, desteklenen 
alanın %26,67 oranında azalarak 135.206 dekara, buna bağlı olarak üretici sayısı da %6,22 azalarak 1.568’e 
düşmüştür (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Adana İlinde Soya Desteklemeleri, 1999-2015 

Yıllar 
Prime Esas 
Alan (da) 

Toplam Ürün 
Miktarı (kg) 

Toplam prim 
miktarı (TL) 

Destek 
miktarı 
(krş/kg) 

Üretici 
Sayısı 

İndeks 
(P.E.A) 

İndeks 
(Toplam 

prim) 

İndeks 
(Des. 
Mik.) 

1999 184.390 27.877.006 2.309.803,00 8,0 1.672 100,00 100,00 100,0 

2000 59.857 16.499.576 1.319.966,00 8,0 1.040 32,46 57,15 100,0 

2001 64.395 23.108.955 2.079.806,00 9,0 1.213 34,92 90,04 112,5 

2002 170.368 70.100.221 7.711.024,00 11,0 2.816 92,40 333,84 137,5 

2003 121.454 54.892.800 3.424.051,00 12,5 1.374 65,87 148,24 156,3 

2004 21.022 7.660.032 1.132.693,65 14,78 286 11,40 49,04 184,8 

2005 23.557 9.175.239 1.970.683,97 21,5 336 12,78 85,32 268,8 

2006 55.782 12.618.862 5.080.552,68 26,4 746 30,25 219,96 330,0 

2007 26.602 8.528.589 2.154.954,96 25,6 352 14,43 93,30 320,0 

2008 43.836 14.346.794 3.415.305,76 23,8 608 23,77 147,86 297,5 

2009 76.304 28.396.581 6.639.995,36 23,38 942 41,38 287,47 292,3 

2010 103.982 38.179.733 12.888.147,75 33,75 1.235 56,39 557,98 421,9 

2011 102.940 43.321.734 18.376.291,29 47,44 1.209 55,83 795,58 593,0 

2012 162.828 55.469.463 26.315.232,00 50,0 1.769 88,31 1139,28 625,0 

2013 222.985 80.214.132 40.129.702,01 50,0 2.332 120,93 1737,36 625,0 

2014 151.125 63.932.885 30.453.208,97 50,0 1.701 81,96 1318,43 625,0 

2015 135.206 58.070.532 28.453.393,20 50,0 1.568 73,33 1231,85 625,0 

Kaynak: Anonim, 2017 

3.7.  Adana İli Ayçiçeği Desteklemeleri 

1999-2015 yılları arası ayçiçeği desteklemeleri incelendiğinde, ayçiçeği ekim alanında artışa bağlı olarak, 
desteklenen alanın %4378,67 oranında artarak 286.803 dekara, buna bağlı olarak üretici sayısı da %137.640 
artarak 6.887’ye yükselmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Adana İlinde Ayçiçeği Desteklemeleri, 1999-2015 

Yıllar 
Prime 

Esas Alan 
(da) 

Toplam Ürün 
Miktarı (kg) 

Toplam prim 
miktarı (TL) 

Destek 
miktarı 
(krş/kg) 

Üretici 
Sayısı 

İndeks 
(P.E.A) 

İndeks 
(Toplam 

Prim) 

İndeks 
(Des. 
Mik.) 

1999 6.550 1.036.626 51.831,00 5,0 5 100,00 100,0 100,0 

2000 9.285 1.195.745 11.745,00 6,0 15 141,76 22,7 120,0 

2001 9.401 1.711.461 128.360,00 7,5 159 143,53 247,7 150,0 

2002 76.591 15.369.989 1.308.744,00 8,5 1.512 1169,33 2.525,0 170,0 

2003 66.372 14.253.021 802.266,00 11,0 767 1013,31 1.547,9 220,0 

2004 38.686 8.197.280 1.106.632,80 14,0 708 590,63 2.135,1 270,0 

2005 129.981 37.175.035 6.505.631,24 17,5 2.696 1984,44 12.551,6 350,0 
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2006 270.703 77.904.454 15.580.890,89 20,0 6.038 4132,87 30.060,9 400,0 

2007 266.671 72.996.724 14.599.349,06 20,0 6.187 4071,31 28.167,2 400,0 

2008 328.478 90.726.163 17.147.245,53 18,9 7.186 5014,93 33.083,0 378,0 

2009 383.952 91.053.638 19.121.264,68 21,0 8.413 5861,86 36.891,6 420,0 

2010 208.391 55.492.185 12.763.202,85 23,0 4.958 3181,54 24.624,7 460,0 

2011 267.712 85.666.523 18.100.365,30 23,0 6.328 4087,21 34.921,9 460,0 

2012 323.066 83.553.101 19.911.028,00 24,0 7.344 4932,31 38.415,3 480,0 

2013 379.374 105.763.072 25.312.358,60 30,0 8.190 5791,97 48.836,3 600,0 

2014 305.880 104.501.541 26.376.347,54 30,0 6.912 4669,92 50.889,1 600,0 

2015 286.803 95.172.600 28.533.636,51 30,0 6.887 4378,67 55.051,3 600,0 

Kaynak: Anonim, 2017 

3.8.  Adana İli Mısır (Dane) Desteklemeleri 

1999-2015 yılları arası mısır (dane) desteklemeleri incelendiğinde, mısır ekim alanında artışa rağmen, 
desteklenen alan 835.612 dekarla aynı seviyelerde kalmış, buna bağlı olarak üretici sayısı da %3,05 azalarak 
8.520’ye düşmüştür (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Adana İlinde Mısır (Dane) Desteklemeleri, 1999-2015 

Yıllar 
Prime Esas 
Alan (da) 

Toplam Ürün 
Miktarı (kg) 

Toplam prim 
miktarı (TL) 

Destek 
miktarı 
(krş/kg) 

Üretici 
Sayısı 

İndeks 
(P.E.A) 

İndeks 
(Toplam 

prim) 

İndeks 
(Des.mik.) 

2004 835.599 782.079.564 19.551.989,11 2,5 8.788 100,00 100,0 100,0 

2005 1.095.730 1.163.188.018 58.159.401,00 5,0 11.699 131,13 297,5 200,0 

2006 888.625 937.549.474 62.815.814,92 6,7 10.073 106,35 321,3 268,0 

2007 1.023.264 1.086.228.690 19.203.536,97 2,0 11.195 122,46 98,2 80,0 

2008 919.833 968.166.241 34.853.989,27 3,6 9.612 110,08 178,3 144,0 

2009 777.880 874.762.529 33.424.660,90 4,0 8.335 93,09 171,0 160,0 

2010 729.540 842.960.096 31.761.688,41 4,0 8.482 87,31 162,4 160,0 

2011 672.470 807.571.373 30.473.062,15 4,0 8.153 80,48 155,9 160,0 

2012 751.625 894.940.841 33.224.221,00 4,0 8.212 89,95 169,9 160,0 

2013 746.801 1.017.720.210 37.516.012,00 4,0 8.062 89,37 191,9 160,0 

2014 718.072 1.249.872.326 39.874.105,08 4,0 7.596 85,93 203,9 160,0 

2015 835.612 1.293.623.281 49.314.244,18 4,0 8.520 100,00 252,2 160,0 

Kaynak: Anonim, 2017 

3.9.  Ekim Alanı ve Destekleme Primi Arasındaki İlişkinin İstatiksel Analizi 

Pamuk ekim alanı ile destekleme primi arasında negatif bir ilişki olduğu yani destekleme primi 1 birim arttığında 
ekim alanını 2622,52 birim azaldığı görülmektedir. Ayrıca R2’nin düşük çıkması, destekleme primi dışındaki 
değişkenlerin pamuk ekim alanlarındaki değişimi açıklayacağını göstermektedir. 
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Çizelge 5. Pamuk Ekim Alanı ve Destekleme Primi Arasındaki İstatiksel İlişki 

  Katsayı Ölç. Hata t-oranı p-değeri  

const 544011 42825,8 12,7029 <0,0001 *** 

KgUrDesmik −2622,52 1185,85 −2,2115 0,0429 ** 

 

Bağımlı değişken ort  460208,9  Bağımlı değişken ö.s.  91729,08 

Kalıntı kareleri top  1,02e+11  Bağlanım ö.h.  82269,91 

R-kare  0,245882  Ayarlamalı R-kare  0,195608 

F(1, 15)  4,890790  P-değeri(F)  0,042941 

Log-olabilirlik −215,4600  Akaike ölçütü  434,9200 

Schwarz ölçütü  436,5864  Hannan-Quinn  435,0856 

ro  0,259399  Durbin-Watson  1,404422 
Model 1: SEK (OLS), kullanılan gözlemler: 1999-2015 (T = 17) 

Bağımlı değişken: EKILENALANDEKAR  

**, *** değerleri %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Soya ekim alanı ile destekleme primi arasında pozitif bir ilişki olduğu yani destekleme primi 1 birim arttığında 
ekim alanının 2990,22 birim arttığı görülmektedir. Ayrıca R2’nin düşük çıkması destekleme primi dışındaki 
değişkenlerin soya ekim alanlarındaki değişimi açıklayacağını göstermektedir.  

Çizelge 6. Soya Ekim Alanı ve Destekleme Primi Arasındaki İstatiksel İlişki 

  Katsayı Ölç. Hata t-oranı p-değeri  

const 40858,8 31371,9 1,3024 0,2124  

KgUrDesmik 2990,22 991,426 3,0161 0,0087 *** 

 

Bağımlı değişken ort  122676,5  Bağımlı değişken ö.s.  79733,76 

Kalıntı kareleri top  6,33e+10  Bağlanım ö.h.  64971,51 

R-kare  0,377509  Ayarlamalı R-kare  0,336010 

F(1, 15)  9,096753  P-değeri(F)  0,008684 

Log-olabilirlik −211,4470  Akaike ölçütü  426,8941 

Schwarz ölçütü  428,5605  Hannan-Quinn  427,0597 

ro  0,535143  Durbin-Watson  0,806059 
Model 1: SEK (OLS), kullanılan gözlemler: 1999-2015 (T = 17) 

Bağımlı değişken: EKILENALANDEKAR  

*** değeri %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Ayçiçeği ekim alanı ile destekleme primi arasında pozitif bir ilişki olduğu yani destekleme primi 1 birim 
arttığında ekim alanını 17525,2 birim arttığı görülmektedir. Ayrıca R2’in yüksek çıkması destekleme primi 
değişkeninin, ayçiçeği ekim alanlarındaki değişimi büyük oranda açıkladığını göstermektedir. 

Çizelge 7. Ayçiçeği Ekim Alanı ve Destekleme Primi Arasındaki İstatiksel İlişki 

  Katsayı Ölç. Hata t-oranı p-değeri  

const −84843,3 37714 −2,2497 0,0399 ** 

KgUrDesmik 17525,2 1895,31 9,2466 <0,0001 *** 

 

Bağımlı değişken ort  233600,1  Bağımlı değişken ö.s.  158849,3 

Kalıntı kareleri top  6,03e+10  Bağlanım ö.h.  63381,43 

R-kare  0,850746  Ayarlamalı R-kare  0,840796 

F(1, 15)  85,50015  P-değeri(F)  1,39e-07 

Log-olabilirlik −211,0258  Akaike ölçütü  426,0516 

Schwarz ölçütü  427,7181  Hannan-Quinn  426,2173 

ro  0,479950  Durbin-Watson  1,039915 
Model 1: SEK (OLS), kullanılan gözlemler: 1999-2015 (T = 17) 

Bağımlı değişken: EKILENALANDEKAR **, *** değerleri %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
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Mısır (dane) ekim alanı ile destekleme primi arasında pozitif bir ilişki olduğu yani destekleme primi 1 birim 
arttığında ekim alanının 12375,9 birim arttığı görülmektedir. Ayrıca R2’nin çok düşük çıkması destekleme primi 
dışındaki değişkenlerin mısır (dane) ekim alanlarındaki değişimi açıklayacağını göstermektedir. 

Çizelge 8. Mısır (Dane) Ekim Alanı ve Destekleme Primi Arasındaki İstatiksel İlişki 
 

  Katsayı Ölç. Hata t-oranı p-değeri  

const 944580 135190 6,9870 <0,0001 *** 

KgurDesmik 12375,9 32700,4 0,3785 0,7130  

 

Bağımlı değişken ort  993878,0  Bağımlı değişken ö.s.  120380,1 

Kalıntı kareleri top  1,57e+11  Bağlanım ö.h.  125361,1 

R-kare  0,014121  Ayarlamalı R-kare -0,084467 

F(1, 10)  0,143235  P-değeri(F)  0,712996 

Log-olabilirlik −156,8008  Akaike ölçütü  317,6016 

Schwarz ölçütü  318,5714  Hannan-Quinn  317,2425 

ro  0,541224  Durbin-Watson  0,917001 
Model 1: SEK (OLS), kullanılan gözlemler: 2004-2015 (T = 12) 

Bağımlı değişken: EKILENALANDEKAR  

*** değeri %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

4. Sonuç 

Adana ilinde son 17 yılllık dönemde incelendiğinde fark ödeme (prim) desteklemelerin arttığı görülmektedir.  
Ancak desteklemelerinin ürün bazında ekim alanlarına yansımasında farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim pamuk 
ekim alanları prim desteğinin artmasına rağmen azalma göstermektedir. Bunda da temel sebep girdilere bağlı 
olarak maliyet artışı ve üreticilerin pamuk ekiminden kaçınmalarından kaynaklanmaktadır. Soya ve dane mısırda 
ekim alanları dalgalı bir seyir izlemekle beraber, son yıllarda destekleme primi miktarlarının değişmemesinin de 
etkisiyle primin ekim alanlarına üzerine etkisi pek olmamıştır. Ayçiçeği ekim alanlarında prim desteğiyle çok 
büyük artışlar olmuş, ayçiçeği diğer ürünlere rakip ve alternatif ürün haline gelmiştir. Ülkemizde bu ürünlerde 
arz açığı devam ettiğinde dolayı destekleme prim miktarlarının üreticiyi tahmin edecek düzeyde olması 
gerekmektedir. Bu açıdan destekleme politikalarından gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır. 
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Abstract: According to 2030 Agenda for Sustainable Development declared by United Nations, there have been 17 
Sustainable Development Goals to be achievied by countries over the next 15 years.  The third one is devoted to “ensure 
healthy lives and promoting well-being for all at all ages”. Within this contex, the aim of this study is to determine overview 
of health indicators in Balkan Countries and Turkey as well as comparing countries in terms of health expenditure. Besides, 
the relationship between health expenditure as share of Gross Domestic Product (GDP) and various health indicators is 
investigated using Spearman Correlation Coefficient. In this study, eleven Balkan Countries (including Turkey) are included 
and health indicators such as adolescent fertility rate, maternal mortality ratio, mortality rate infant and under-5, 
immunization for measles, incidence of tuberculosis. Based on findings and results obtained from analysis, despite the fact 
that Turkey has higher growth rate, performance of the Balkan countries is better than that of Turkey interms of health 
expenditure and health indicators except immunization of measles. In additon, it has been found that there is no 
statistically significant relationship between health expenditure as a percent of GDP and health indicators for the year 2014.  

Keywords: Health Indicators, Health Expenditure, Balkan Countries, Turkey 

1. Introduction 

According to 2030 Agenda for Sustainable Development declared by United Nations (UN), there have been 17 
Sustainable Development Goals to be achievied by countries over the next 15 years.  The third one, Sustainable 
Development Goal 3 (SDG3), is devoted to “ensure healthy lives and promoting well-being for all at all ages”. In 
this contex, this goal aims to the reduction of global maternal mortality, the end of preventable deaths of new-
borns, the end of the epidemics of AIDS, tuberculosis and malaria, as well as the reduction by one third of 
premature mortality from non-communicable diseases. (UN, 2017). The SDG3 comprises 13 targets and 26 
indicators and it has the largest number of proposed indicators of all the 17 SDGs (World Health Organization 
[WHO], 2016). Besides, development of health indicators is regarded as a part of social development of 
countries’ and it affects whole country economy. Thus, it should be monitored carefully by goverments and 
various health-related institutions.  

Although it plays very crucial role in social life of the people, however, there have been large differences 
interms of access to health care services supplied by goverments among countries. For instance, in African 
region, most of the countries have low income level and people who live in these countries could not take 
primary health services properly. On the other hand,  the European region is one of the wealthiest in the world 
and Balkan Countries1 are located in southern Europe and in this case it has been possible to free access to 
European Union markets easily. Even though,  this situation ensures an important advantage for The Balkans, 
their economies, however, are stil very fragile and they need some improvements. 

In this contex, the aim of this study is to determine overview of health indicators in Balkan Countries and 
Turkey as well as comparing countries in terms of health expenditure. Besides, the relationship between health 
expenditure as share of Gross Domestic Product (GDP) and various health indicators is examined using 
Spearman Correlation Coefficient (SCC).  

The rest of the study is organized as follows. First of all, section 2 gives an information briefly regarding 
literature review. Some specific attributes of Balkan countries are provided in Section 3. In the next section, 
main health indicators of the countries’ are examined. Finally, last section is dedicated to summary and 
concluding remarks. 

 

 

 

 
1 In this study, Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia and 

Slovenia are examined as Balkan Countries. Kosova could not included in the study due to lack of data. 
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2. Literature Review  

There have been several studies regarding health policies and health indicators of the Balkan countries. In 
these studies, mostly,  either health status of the Balkans are examined or they are compared to other 
European countries. Some of these are as follows:  

Milicevic et al. (2009), analysed mortality and premature death rate according to cause of death, by gender and 
seven age intervals in Serbia using a multivariate generalized linear model.  According to results, Serbia is 
placed in the middle position of the Europe triangle interms of premature mortality rate. Besides, they found 
that compared to all Europe sub-regions, Serbia has a major excess of premature mortality in neoplasms and 
diabetes mellitus. 

Eikemo et al. (2009), investigated relative and absolute inequalities in self-assessed health in former Yugoslavia 
(Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Slovenia and Serbia) by gender and education 
with a total of 18 481 respondents. They found that the prevalence of poor health and the degree of relative 
inequality in self-assessed health in the former Yugoslavian countries are similar. Besides, there is a 
resemblance to other East European countries. 

Anton and Onofresi (2012) investigate the relationship between the health status and the health related 
indicators for selected countries from Central and Eastern Europe. In this study, under-5 (child) mortality rate is 
employed as dependent variable and 18 countries are examined using regression analysis with total of four 
independent variables that are per capita GDP, share of total health expenditure in GDP,  the number of 
physicians per 1,000 people and the percentage of population living in urban areas. According to results, 
Romania has the lowest level of health expenditure as percentage of GDP in Europe. Also, another finding is 
that GDP per capita and health expenditure as a percent of GDP are the most important factors affecting 
under-5 (child) mortality rate. 

Jakovljevic (2013), gives the results of a systematic review regarding health status of the Southeastern Europe 
countries. Also, this study provides an exact and comprehensive description of legislative framework in the 
region. In line with the results, health economic awareness should be raised and capacity building measures 
should be implemented by local policy makers.  

Mackenbach and McKee (2013) examined health policies of European countries in ten different areas and also 
they tried to explain differences of implementation of health policies in these countries considering political, 
economic and social factors. In this study, regression analysis was used with 27 indicator. They found that 
survival/self-expression values and ethnic fractionalization are the main predictors of the health policy of the 
countries’. In additon, adolescent fertility rate and maternal mortalit rate are high in many countries in the 
Western Balkans, Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Also, in the Western Balkans, 
Slovenia differs as a country that performs better than the others, 

Costantini et al. (2015), examined generally the epidemiological profile and the status of the epidemiological 
research in 32 European countries, namely the Western European countries, the Balkan countries and the 
Baltic countries. In this study, authors stated that life expectancy has steadily increased in the Balkan countries. 
Another result reached is that epidemiological training, research and workforce in the Balkan countries should 
be strengthened while developments in public health education have taken place recently. 

Rancic et al (2015), investigated changes in long-term health expenditure for selected Balkan countries. They 
found that total health expenditures as a percent of GDP,  public and private health expenditure and health 
expenditure per capita have increased in the most of the selected Balkan countries. In addition, life expectancy 
has rised in all observed countries, except Montenegro.  Another result obtained from study is that Slovenia, 
Greece, and Croatia have the highest level in terms of public health expenditure as a share of GDP. 
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3. Balkan Countries  

Even though,  Balkan Countries have some advantages geographically, their economies could not develope 
sufficiently because they have experienced several transitions.  Some of these countries have also experienced 
war as a result of breaking up of former Yugoslavia in the early 1990s and again civil unrest has occured in 
Albania in 1990s.  In addition, Serbia was bombed by NATO because of taking place conflict in Kosovo. These 
transitions and conflicts undoubtedly brought very stressful experiences with health consequences for a large 
number of people (Eikemo et.al, 2009). Moreover, the ‘‘brain drain’’ of health care professionals from the 
region to the west was experienced.  

In Balkan Countries, economic development level varies due to occuring wars naturally. These countries lag 
behind Europe in economic development and political stability and they have been struggle with low GDP, 
limited modernization, corruption, unemployment, and poverty. Compared to other European countries, most 
of the countries in the region are lacking in reforms and their health sectors are not efficient properly.  On the 
other hand, health data exhibit growing disparity within the region and it has significantly higher vulnerability 
than in Europe (Levett and Kyriopoulos, 2006). 

According to Sanfey (Sanfey et all, 2016), investment is the vital requirement for the Western Balkans, namely 
Albania, Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia. The Western Balkans have 
a number of attractive features for investors. Strong macroeconomic stability, strategic geographic location, 
diverse economies, favourable tax regimes and low unit labour costs, well-educated population are leading 
attributes throughout the region. Table 1 below presents details regarding some spesific features of these 
countries.  

As can be seen from Table 1, all of them are high income or upper middle income countries and five of them 
are the member countries of European Union (EU). This situation affects economic development positively, 
however, their economies are still fragile because of several transitions experienced. Besides, Greece, Slovenia 
and Turkey are the member countries of OECD at the same time.  
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Based on Human Development Index (HDI) 2014,  most of them ranked between 50th and 85th except Slovenia 
whereas in Corruption Perceptions Index (CPI) 2016 all countries ranked between 55th and 90th, again except 
Slovenia.   

4. Overview of the Health Indicators in Balkan Countries and Turkey 

In literature, there have been various indicators in order to investigate health status of the countries’. 
However, it is not possible to used some indicators for comparing countries due to missing data. In this study, 
The health goal (SDG 3) and its indicators are considered for determining variables to be examined and all 
variables examined in are obtained from World Bank database (World Bank, 2017).  

Table 2: Variables Examined in the Study 

Abbreviation Descriptions  

GDPG Gross domestic product growth (annual %) 

HET Health expenditure, total (% of GDP) 

HEPC Health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $)  

LEB Life expectancy at birth, total (years) 

AFR Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) 

MMR Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) 

MRI Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 

MRU5 Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) 

IM Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 

IT Incidence of tuberculosis (per 100,000 people) 

TAC 
Total alcohol consumption per capita (liters of pure alcohol, projected estimates, 15+ years 
of age) 

 
According to previous studies published, GDP level of the countries’ is one of the main factor affecting total 
health expenditure and development of health indicators (Anton and Onofresi, 2012; Novignon et al. 2012; Xu 
et.al, 2011). For this reason, GDP,  health expenditure as share of GDP and health expenditure per capita has 
become very important among health indicators. Figure 1 below provides GDP Growth for the Balkans and 
Turkey during 2000-2014 period.  

 

Figure 1a. GDP Growth for the Balkans and Turkey 

According to Figure 1a and 1b, GDP Growth rate is higher in Turkey compared to Balkans Countries except 
financial crises years 2001 and 2008. Moreover, for the past seven years growth rates have been in low and 
negative at times in some countries. 
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Figure 1b. GDP Growth for All Counties for the year 2014 

 

  
Figure 2. Health Expenditure, total (% of GDP) 

 

  
Figure 3. Health expenditure per capita  

Figure 2 and Figure 3 show that health expenditure as percent of GDP and health expenditure per capita rates 
are higher in Balkan Countries Turkey compared to Turkey. Moreover, between 2000 and 2008 health 
expenditure per capita tends to be increased but after 2008 crises, this trend has slowed down. In addition, 
Slovenia has the highest rate in terms of health expenditure per capita 
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Figure 4. Life expectancy at birth, total (years) 

Life expentency at birth has been increasing between 2000 and 2014 for all countries. On the other hand, it has 
become higher in Balkan Countries. 

  
Figure 5. Adolescent Fertility Rate 

Between 2000 and 2015, adolescent fertility rate shows few decline in Balkan Countries whereas it dropped 
sharply from 48 to 27 in Turkey.  Bulgaria has the highest rate among countries for the year 2015.   

  
Figure 6. Maternal Mortality Rate 

Maternal mortality rate has declined from 20 to 13 in Balkan countries, on the other hand, it has been dropped 
sharply from 79 to 16 in Turkey.  Romania and Albania have the highest rate in this regard. 
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Figure 7. Infant Mortality Rate        

 

 
Figure 8. Mortality Rate under-5              

 
As can be seen from Figure 7 and Figure 8, pattern regarding infant mortality rate and mortality rate under-5 
are similar between 2000 and 2015. These rates show few decline in Balkan Countries whereas it dropped 
sharply from 32 to 211 and from 40 to 14,  respectively,  in Turkey. Albania and Turkey have the highest rate 
among countries for the year 2015.   
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Figure 9. Immunization, measles (% of children ages 12-23 months)  

Immunization for measles is almost at same level betwen 2006 and 2013 and after that it has  declined sharply 
in Balkan Countries while it has higher level in Turkey during 2006-2015 period. 
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Figure 10. Incidence of tuberculosis (per 100,000 people)  

Between 2005 and 2015, incidence of tuberculosis has steadily decreased in both Balkan Countries and Turkey 
over the past 10 years. With regard to countries, Romania has the highest rate among the countries.  

Serbia and Romania have the highest level interms of total alcohol consumption while Turkey has the lowest. 

 
Figure 11. Total alcohol consumption per capita  

To determine the relationship between health expenditure as share of GDP and various health indicators, SCC 
is calculated because of small sample size. Based on results obtained from analysis, it has been found that 
there is no statistically significant relationship between indicators. However, it has to be noted that there is a 
negative relationship between health expenditure per capita and infant mortality rate and mortality rate 
under-5. Moreover, it has been found that there is a positive relationship between adolescent fertility rate and 
all mortality rate.  

5. Summary and Conclusions 

Although total population health has improved considerably in many countries of the European region over the 
past decades, this improvement could not reflect to Balkan Countries adequately. After breaking up former 
Yugoslavia, they have experienced transitions wars and conflictsa and economies in this region has become 
fragile.  As a result, health indicators and health policies have affected substantially in the last few decades. In 
this contex, the aim of this study is to determine overview of health indicators in Balkan Countries and Turkey 
as well as comparing countries in terms of health expenditure. Besides, the relationship between health 
expenditure as share of GDP and various health indicators is examined using SCC. 

From 2000 to 2015, on average, and taking into account population size, all health indicators has been getting 
better however they still need improvements. Despite the fact that Turkey has higher growth rate, 
performance of the Balkan countries is better than that of Turkey interms of health expenditure and health 
indicators except immunization of measles. 

With regard to countries, there are marked differences in progress among countries. Croatia, Greece, Slovenia 
are member countries of EU and therefore they have been using EU funds. They have high income level and 
they are also more wealthy among all countries. Although Bulgaria and Romania are the member countries, 
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they have performed worse compared to other countries. Turkey, in fact, exhibits good performance between 
2000 to 2015, however, it still lag behind Balkan countries in this regard.  

According to SCC calculated, there is no statistically significant relationship between health expenditure as a 
percent of GDP and various health indicators for the year 2014. However, it has to be noted that there is a 
negative relationship between health expenditure per capita and infant mortality rate and mortality rate 
under-5. Moreover, it has been found that there is a positive relationship between adolescent fertility rate and 
all mortality rate. This result is valid for this small sample, so all analysis should be employed with larger 
sample. In this case, different results can be obtained.  

 Balkan Countries and Turkey have a high economic potential in European region. However, a large number of 
health indicators confirm that all countries need some improvements in health area.  Therefore, health-related 
financial support should be provided by the goverments. 
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Özet: Bu çalışma AR-GE’nin büyüme üzerindeki etkisine ilişkin yeni tahminleri içermektedir ve tahminler 18 OECD ülkesinin 
1990-2013 dönemine ait verilerini kapsamaktadır. Bağımlı değişken olarak büyüme bağımsız değişkenler olarak yatırımlar, 
emekteki büyüme ve AR-GE’yi temsil eden patentler kullanılmıştır. Sonuç olarak patent sayılarının ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, OECD Ülkeleri, Patent 

 

Abstract: This study presents new estimates of effect of R&D on growth and estimations cover 18 OECD countries for the 
period 1990-2013. Growth is used as a dependent variable while investment, labour force and the number of patents which 
is used as a proxy variable for R&D are independent variables. As a result, the number of patent has a positive effect on 
economic growth. 

Keywords: Growth, OECD Countries, Patent 

1. Giriş 

Ekonomik büyüme, bir ülkede kişi başına düşen hasılanın artması anlamına gelmektedir ve toplumların refah ve 
mutluluğu için temel faktörlerden birisidir. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ekonomik büyümenin nedenleri ve 
farklılıkları bu alandaki teorik ve uygulamalı çalışmaları çekici kılmıştır. Ekonomik büyüme Smith (1776)’den beri 
tartışılan konulardan biri haline gelmiş olsa da Solow (1956)’un ünlü çalışmasından sonra yaygın olarak 
çalışılmaya başlanmıştır. Takip eden dönemlerde Romer (1986), Lucas (1988) ve Grossman ve Helpman (1991) 
gibi araştırmacılar teknolojik yenilikleri ve gelişmeler ve büyüme arasındaki ilişkilere odaklanmışlardır Bunlar ve 
daha sonraki literatür takip edilerek teknolojinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini test etmek amacıyla, bu 
çalışmada AR-GE faaliyetleri Solow (1956) modeline eklenmiş ve AR-GE’nin büyüme üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. AR-GE’yi temsil etmek üzere patent sayıları kullanılarak ekonomik etkileşimi hedefleyen OECD 
ülkeleri için AR-GE büyüme arasındaki ilişkiler tahmin edilmiştir. Bu amaçla 18 kurucu OECD ülkesinin 1990-
2013 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır.  

Çalışmanın bundan sonraki kısmında ilgili literatürdeki bulgulara değinilmiş, veri seti ve teorik model verilmiş ve 
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

2. Literatür 

AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar literatürde oldukça yer 
tutmaktadır. Örneğin Basant (1993) Hindistan’daki üretici firmaların AR-GE harcamalarının, yabancı teknoloji 
alımları ve yayılımının büyümeyi pozitif olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Bu tür ülke bazlı çalışmalar 
olmasına rağmen bu konudaki literatüre OECD ülkeleri çok fazla konu olmuştur. Örneğin Seren (1999) 21, Falk 
(2007) 15, Saraç (2009) 10, Gülmez ve Yardımcıoğlu (2012) ise 21 OECD ülkesinde AR-GE harcamaları ve 
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Hepsi AR-GE ve yeniliklerle büyüme arasında güçlü bir ilişki 
bulmuşlardır. Güloğlu ve Tekin (2012) ise 13 yüksek gelirli OECD ülkesi için AR-GE harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ülkü (2004) ise AR-GE, inovasyon ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 19 OECD ülkesi yanında 10 farklı ülke grubunu kullanarak analiz etmiş ve 
pozitif anlamlı sonuçlar bulmuştur.  
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3. Veri Seti ve Teorik Model 

Bu çalışmada 18 kurucu OECD ülkesinin1 1990-2013 yılları arasındaki dönemi analize konu olmuştur. Bağımlı 

değişken çalışma çağındaki nüfus başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki (GSYH) büyüme (𝑔), açıklayıcı 

değişkenler GSYH içerisindeki sabit sermaye oranı (𝐼/𝑌), nüfus artış oranı, teknoloji hızı, aşınma oranı (n+g+δ) 

ve patent sayılarıdır (𝑃) [alternatif olarak GSYH içindeki patent sayıları (𝑃/𝑌)]. Tüm veriler Dünya Bankası ve 
OECD veri tabanlarından elde derlenmiştir ve parasal veriler 2010 fiyatlarıyla sabit hale getirilmiştir 

Çalışmada kullanılan veri setine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır. 1990-2013 döneminde 
ülkelerin çalışma çağındaki kişi başına düşen GSYH’ları ortalama 58 bin dolar düzeylerinde iken yatırımların 
GSYH içindeki payı ortalama % 20, patent sayıları ortalama 7300 civarındadır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 
gösteren korelasyon matrisi ise Ek 1’de yer almaktadır.  

Tablo1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 
GSYİH/çalışma 

çağındaki nüfus 
I/GSYH (n+g+δ) P P/GSYH 

Ortalama 58200 0.21 0.056 7358 3.59E-09 

Medyan 57357 0.21 0.055 1542 3.08E-09 

Maksimum 138794 0.42 0.079 78926 1.20E-08 

Minimum 10765 0.12 0.034 2.90 1.97E-12 

Std. Sapma 23283 0.03 0.007 15660 3.06E-09 

Gözlem sayısı (n) 432 432 432 432 432 

Çalışmada kullanılan teorik model ise Solow (1956) büyüme modelidir. Ancak Romer (1986)’den sonra yoğun 
bir şekilde büyüme modellerinde test edilen AR-GE değişkeni (bu çalışmada patent sayısı ile temsil edilmiştir) 
literatürde izlenen yol takip edilerek Solow modeline eklenmiştir. Birisi birikimli patent sayısı diğeri ise birikimli 
patent sayısının hasılaya oranını içeren iki adet alternatif model ise aşağıdaki gibidir2: 

0 1 2 3og og( / ) og( ) /pcL Y L I Y dL n g LogPatent Y     = + − + + + +
   (1) 

0 1 2 3og og( / ) og( )pcL Y L I Y dL n g LogPatent     = + − + + + +
   (2) 

4. Tahmin Sonuçları 

Regresyon analizlerinde birim kök içeren verilerin kullanılması sahte regresyona ve bu da tahmin sonuçlarının 
yanıltıcı olmasına neden olabilir. Bu yapıyı test etmek için kullanılan panel veri birim kök testleri birinci nesil 
veya ikinci nesil olarak ikiye ayrılır. Yatay kesit bağımlılık bulunuyorsa ikinci nesil, bulunmuyorsa birinci nesil 
panel birim kök testlerinden yararlanılır. Çalışmada Pesaran’ın (2004) makalesinden yararlanarak yatay kesit 
bağımlılığı test edilmiş ve herhangi bir bağımlılık bulunamamıştır. Bu amaçla tahminlere geçmeden önce birinci 
nesil birim kök testlerinden olan ve panel veri analizlerinde sıkça yer alan Levin, Lin ve Chu (LLC) (2002) birim 

kök testi kullanılmıştır. Verilerde sadece (𝑛 + 𝑔 + 𝛿) için boş hipotez reddedilmemiştir. Bunun dışındaki 

seriler durağanken, (𝑛 + 𝑔 + 𝛿) birinci farkı alınarak durağanlaştırılmıştır. Ayrıca panel veri analizinde veriye 
en uygun model belirleyebilmek için verilere Hausman Testi uygulanmıştır. Testin sonucu tüm modeller için 
sabit etkilerin kullanılmasını önermektedir. Bu nedenle Sabit Etkilere (Fixed Effect, FE) dayalı tahminler 
yapılmıştır.  

1990-2013 dönemini kapsayan ve elde edilen bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. Tahmin sonuçlarına göre tüm 

değişkenler istatistiki ve iktisadi olarak anlamlıdır. Her iki modelde de 𝐼/𝑌, 𝑃 ve 𝑃/𝑌 değişkenlerinin 

𝑔 üzerindeki etkisi pozitif ve % 1 düzeyinde anlamlıdır. (n+g+δ) değişkeni ise her iki modelde negatif ancak 
sadece model 1’de % 5 düzeyinde anlamlıdır.  

 
1 Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, 

İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 

2 Solow büyüme modeline katkı yapan Mankiw, Romer ve Weil (1992)’i takip ederek beşeri sermayede alternatif 
tahminlerde kullanılmıştır. Ancak beşeri sermaye için kullanılacak değişkenlerdeki eksiklik tahminlerin dönemini kısalttığı 
için daha yeni verilerin ekleneceği daha geniş analiz ve tartışma başka bir çalışmaya bırakılmıştır. 
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Tablo 2’de yer alan OECD’nin kurucu üyesi 18 ülke verilerini kapsayan çalışmada patentler ve patentlerin GSYH 
içindeki paylarına göre iki farklı model tahmin edilmiştir. Model (1)’de büyümeyi en çok etkileyen değişkenler 
sırasıyla yatırımların GSYH içindeki payı ve patentlerin GSYH içindeki payıdır. Model (2)’de ise sırasıyla patentler 
ve yatırımlar büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir.  

Tablo 2. FE modeli tahmin sonuçları 

 
𝑔  

(1) 
𝑔 

(2) 

𝐿𝑜𝑔 𝐼
𝑌⁄  

0.251** 
(5.47) 

0.175** 
(5.01) 

𝑑 𝑙𝑜𝑔(𝑛 + 𝑔 + 𝛿) 
-1.492* 
(-1.95) 

-0.568 
(-0.98) 

𝐿𝑜𝑔 𝑃  
0.202** 
(24.25) 

𝐿𝑜𝑔 𝑃/𝑌 
0.167** 
(12.73) 

 

𝐶 
6.360** 
(56.29) 

4.235** 
(110.22) 

𝑅2  0.64 

F istatistiği 185.99 579.10 

p-değeri 0.00 0.00 

Hausman 
p-değeri 

15.03 
0.00 

7.08 
0.00 

Pesaran CD Test 
p-değeri 

18.77 
0.00 

33.15 
0.00 

Not: Parantez içindekiler White değişen varyans düzeltmesi yapılmış t istatistikleridir.  * %5 düzeyinde ,** % 10 düzeyinde 
istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Yeniliklerin büyüme üzerindeki etkisini incelerken literatürde genel olarak AR-GE harcamaları üzerinden 
büyüme ilişkisi ölçülmektedir. Çünkü Romer’e göre ülkede yapılan AR-GE harcamaları sonucunda 
gerçekleştirilecek yeni fikirler patentlerle koruma altına alınıp ara mal sektörüne satılmakta ve monopolcü bu 
sektörde işlenen yenilikler nihai mal sektöründe satışı gerçekleştirilerek büyümeye katkısı sağlanabilecektir. AR-
GE faaliyetlerinin büyümenin dinamiği olarak görülmesinin sebebi de budur. Bu yapıya bağlı olarak örneğn 
Kırankabeş ve Erçakar (2012) çalışmasında AR-GE ve patentler arasındaki ilişkiyi incelemiş ve aralarında anlamlı 
ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Şu andaki çalışmaya benzer şekilde patentlerin direk olarak 
etkisinin analiz edildiği çalışmalarda da patent hangi formda kullanılırsa kullanılsın (patent, patent/işgücü, 
patent/GSHY vb.) büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Tablodan da 
görüldüğü gibi sonuçlar literatürde patentlerin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye yol açtığını ileri süren 
Jones and Williams (1998), Ülkü (2004), Chu (2007), Güloğlu ve Tekin (2012), Gülmez ve Akpolat (2014) ve Işık 
(2014)’ın sonuçlarıyla tutarlıdır. Çalışmada rapor edilmese de alternatif olarak denenmiş olan patent verilerinin 
gecikme değerleri ile tahmin edilen modellerde de sonuçlar değişmemiştir. 

5. Sonuç 

Üretim faktörlerinin etkinliğini arttırarak teknolojinin ülkeler arasında hedeflenen gelir farklılıklarını ortadan 
kaldırmada ne kadar gerekli olduğu literatürde vurgulanmaktadır. Buna dayalı olarak çalışmada 18 kurucu OECD 
ülke için AR-GE harcamalarının büyüme üzerinde nasıl bir etki yarattığına odaklanılmıştır. Tahmin sonuçlarına 
göre 1990-2013 yılları arasında patentlerin büyüme üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüştür. Literatürde de 
benzer şekilde sonuçlar bulunmaktadır. Örneğin Hu ve Png (2013), Falk (2007) ve Saraç (2009) AR-GE 
harcamalarının büyüme üzerinde olumlu etki yarattığını bulmuştur. Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını 
ortadan kaldırmayı amaçlayan programların bunu gidermek için teknoloji üzerine politikalar geliştirmeye 
yönelik süreçleri bütün ülkeler tarafından takip edilmektedir. Patentlere ilişkin gecikmelerin de benzer etkiler 
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doğurduğu düşünüldüğünde AR-GE’ye yapılacak yatırımların etkilerinin zaman içerisinde daha net bir şekilde 
ortaya çıkacağı düşünülebilir.  
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 Çalışan nüfus başı GSYH Yatırım/GSYH (n+g+δ) Patent Patent/GSYH 

Çalışan nüfus başı GSYH 1     

Yatırım/GSYH 0.08 1    

(n+g+δ) -0.12 0.23 1   

Patent 0.11 -0.09 0.00 1  

Patent/GSYH 0.31 0.08 -0.29 0.40 1 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1179 
 

Tarih Kenti Kocaeli’nin Önemli Nüfus Hareketliliği: Göç  

Sibel DEMİRARSLAN 

Kocaeli Üniversitesi, sibeldemirarslan@gmail.com 
 

Özet: Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir 
bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme 
hareketidir. Ülke içi yapılan göç iç göç adını almaktadır, ülke dışı gerçekleştirilen göçe ise dış göç denmektedir. 

Kocaeli tarihi boyunca daima stratejik olarak büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu konuda,  bulunduğu coğrafyanın önemi 
yadsınamaz. Geçiş yolu üzerinde bulunması nedeni ile tarih sürecinde tüm medeniyetlerde önemli roller üstlenmiştir. İlk 
göç, MÖ. 7yy.da Kocaeli bölgesine gelen Megaralılardır. MÖ. 4 yy.da Atinalıların göçü ve daha sonra Bithynlerin ise 
Trakya’dan geldikleri bilinir. Roma ve Bizans döneminde ise, Slavlar göç ettirilmişlerdir. Selçuklular döneminde de binlerce 
Türkmen bu bölgeye gönderilmişlerdir. Osmanlı döneminde ise 40.000 Ermeni’nin İstanbul ve Kocaeli dolaylarına 
yerleştirildikleri bilinmektedir. Ayrıca, Orta Macar Kralı İmre Tökeli ile birlikte gelenler de bu bölgede yerleşmişlerdir. 
Mübadele ile gelenlerin hem dağıtıldığı hem yerleştirildiği yer olarak da Kocaeli karşımıza çıkmaktadır. Çerkezler, Boşnaklar, 
Laz ve Gürcüler, Bulgaristan göçmenleri, Tatarlar da bölgeye göçle gelip yerleşenler arasındadırlar.  

İl, Cumhuriyetle birlikte aynı önemi sürdürmeye devam etmiştir. İzmit’in ilk kent planı, Hermann Jansen tarafından 
demiryolu ve sahil arası alan için korumacı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kocaeli bölgesinde kurulan fabrikalar ile sanayide 
ön plana geçmesi bir sanayi kenti olmasına neden olmuştur. Sanayinin gelişmesinde, ulaşım çeşitliliği ve merkezi konum çok 
önemli yer tutar. Bu nedenle özellikle iş bulma amacı ile çok fazla iç göç almıştır. Gelenler, maaşlı işlerde çalışmaya 
yöneldiklerinden İzmit içi gecekondu olarak kabul edilen yasal olmayan ve gayri nizami yapılaşma düzeni ile fazlaca 
karşılaşmamıştır. Günümüzde, Kocaeli ili zaman içerisinde Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu’dan göç almaya devam 
etmektedir.  

Bir ili oluşturan insan topluluğunun kendisini oraya ait hissetmesi, sahiplenmesini pekiştirecektir. Aksi takdirde tersine göç 
ile geldiği yere veya başka bir yere rahatlıkla gidecektir. Orada kalmak memnuniyet durumuna bağlı olarak şekillenecektir. 
Bir yerleşim yerinde yaşayanların sabit kalması, kültürün yerleşmesine ve aidiyet duygusuna sahip olma, koruma, gözetmeye 
neden olacaktır. 

Bu çalışmada, geçmiş dönem göçleri ile birlikte günümüz Kocaeli ilinin göç alma durumu, bugünkü demografik özellikleri, 
sektörel durum, işkolları ve Kocaeli ilinde yer alan il ismi ile anılan derneklerin incelenmesi ile araştırılması, 
değerlendirilmesi ve kozmopolit bir il olan Kocaeli’nin bu gün göçle ilgisinin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Yöntem 
olarak, literatür taraması, istatistiki veriler gibi bilgiler gözden geçirilecek, yöreselliği vurgulayan dernek ve birliklerin de 
nerelere ait olduğu araştırılacaktır. Sonuç olarak, Türkiye’nin büyük ve en çok göç alan illeri arasında önemli bir yere sahip 
olan, sanayi kenti Kocaeli ilinin, demografik özellikler açısından dünü ve yarını ile bir bağ kurulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kocaeli / Göç / Tarih / Sanayi / Aidiyet 

KeyWords: Kocaeli / Migration / History / Industry / Affiliation 

1. Giriş 

Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunu tanımlamak için uzun yıllardır kullanılan metaforlardan birisi 
“köprü”dür. Jeopolitik konumu itibari ile doğu-batı hattının en sık kullanılan güzergâhı Türkiye topraklarından 
geçer. İnsanlığın en eski çağlarından itibaren İpekyolu gibi klasik ticaret yolları Anadolu üzerinden işlemiştir 
(Sağıroğlu,2015) 

Ülke için geçerli olan köprü metaforunun bugünkü Kocaeli ili yerleşimi için de tarih sürecinde geçerli olduğu 
kaynaklardan izlenmektedir. Tarih boyunca daima farklı medeniyetler kurulmuş, coğrafi konumunun avantajı 
nedeni ile hem yerleşim hem geçiş yeri olmuştur. 

İzmit 1337’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Kocaeli 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu eyaleti dâhilinde 
iken bu tarihten sonra Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletine bağlanmıştır. Tanzimat döneminde Kastamonu ve 
Hüdavendigar vilayetine bağlı olan Kocaeli, 1888’de müstakil mutasarrıflığa, Cumhuriyet döneminde vilayete 
dönüştürülmüştür. Sınırları ise hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemlerinde birçok kez değiştirilmiştir.(İpek, 
2014) 
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Tablo 1. Kocaeli dâhilinde göçmen iskân edilen yerleşim birimleri(İpek,2014) 

         
 

Tarihsel süreçte Kocaeli iline zorunlu göç örneğinden birisi, Osmanlıların fethi ile Türkmenlerin 
yerleştirilmesidir. Yine Doğudan ve İran’dan gelen Ermenilerin de tercih ettiği bölge olmuştur.(Arı,2014 ) 
Kocaeli’ne gelen göçmenler kendilerinden önce gelenlerle kültürel bir bütünlük oluşturmuşlardır. Burada 
sözünü ettiğimiz kültürel oluşumda ana unsuru yerleşik Türkmenler teşkil etmektedir. Bunlara bölgede 
“Manav” adı verilmektedir. 

Bugün itibari ile farklı zaman dilimlerinde Kocaeli ’ye yerleşmiş ve yeni geleneler bir arada yaşamakta ve İl 
halkını oluşturmaktadırlar. 

2. Göç Kavramı 

Göçle, herhangi bir coğrafi bölge ekonomik olarak diğer bölgelere göre üstünlük yakalayamadığı durumda nüfus 
kaybetmektedir. Özellikle genç, dinamik ve üretken bir nüfus kendine hayat alanı bulmak üzere ekonomik 
üstünlük yakalamış merkez ve bölgelere göç etmektedir. Geride dinamizm ve girişimciliğini yitirmiş bir nüfus 
kalmaktadır. Ülkemiz nüfusu sürekli hareket halindedir. Tarımın mekanizasyonu sonucu bu sektörün ihtiyaç 
duymadığı insan gücü diğer taraftan, tarımda bir aileyi geçindirmeye yetmeyen işletme büyüklüğü, uzun yıllar 
süren terörün hareketlendirdiği nüfus, doğal afetler vb. Türkiye nüfusunun kentler ve bölgeler arasındaki 
hareketliliğinin nedenleridir.(Yılmaz, 2013) 

Göç kavramı bu çalışma içerisinde insan temelinde ele alınacaktır ama tüm canlılar için geçerli bir kavram 
olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, kuşların göçlerinin gizemi tartışılmazdır. Hatta ölüm için bile kullanılmaktadır, 
ahirete göç etti deyimi ile aslında bir kişinin vefatından bahsedilmektedir. Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe 
sözlükte göç kavramını:  

1) Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 
yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret,  

2) Evden eve taşınma, nakil, 

3) Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları,  

4) Hayvan ve kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne 
göre çevre değiştirmeleri şeklinde farklı içeriklerle tanımlanmaktadır. 

Göç, iç ve dış olmak üzere ulusal ya da uluslararası boyutta ele alınmayla birlikte, zorunlu, istekli, ekonomik, 
siyasi, aile ilişkileri(hısım-akraba yakınlığı), eğitim, iş gibi nedenlerle de yaşanmaktadır. Tarihsel süreçte de göç 
nedenlerinin pek de farklı olmadığı izlenir. 
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Göçü belirleyen en önemli faktörlerden biri de mesafedir. (Bucutoğlu, 1993:60 akt. Gürbüz, 2007). Çünkü 
mesafe, göçün ulaşım ve psikolojik maliyetini belirlemekte, bilgi akışını etkilemektedir. Yani, mesafe arttıkça göç 
eden ve göç edilen yerleşmeler arasında bilgi akışı azalmakta, ulaşım giderleri artmakta, psikolojik engeller 
ortaya çıkmakta ve göçler azalmaktadır. Bu nedenle insanlar kendilerine yakın mesafede olan ve daha iyi bildiği 
yerlere göç etme eğilimi göstermektedir.(Gürbüz,2007) 

Göç olabilmesi için yaşanılan yerde bir itici güç ve gidilecek yerde bir çekici gücün bulunması belirleyici 
olmaktadır.  

2.1. İç Göç-Dış Göç 

Göç kavramı, basit bir yer değiştirmeden çok öte bir olgudur. Yer değiştiren insanlar, sosyal, ekonomik, etnik, 
inanç, kültür, alışkanlık temel kavramları bağlamında hem kendileri hem de gidilen yer itibari ile bir harmoniye 
neden olmaktadırlar. Ya uyum sağlayıp entegre olmakta ya da bütün değerlerini koruyup içe dönük 
yaşamaktadırlar.  İç göçler, genelde kırdan kente doğru olmaktadır. İş için, sağlık için, eğitim için daimi veya 
mevsimlik göçler gerçekleşmektedir. Dış göçler, ülkeler arası gerçekleşmektedir. Zorunlu, örneğin Suriye’den 
Türkiye’ye yaşanan göç veya gönüllü/isteyerek gerçekleşebilmekte, yine çalışma imkânı, evlilik, eğitim gibi farklı 
nedenleri bulunmaktadır. 

Hiçbir canlı bulunduğu yerden sıkıldığı için göç etmez. Bu durum bütün canlılar için geçerlidir.(Alpagu, 2015) 

İtici güçler şu şekilde sıralanmaktadır: 1. Kırsal alandaki hızlı nüfus artısı. 2. Miras yoluyla tarım alanlarının 
daralması ve ailelerin geçimini karşılayamaması. 3. Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla 
toprağın verimsiz hale gelmesi. 4. Tarımda makineleşmenin artması buna bağlı olarak tarımsal is gücünün 
azalması. 5. Kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması. 6. Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler. 7. Eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği. 8. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri. 9. Kan davaları. 10. Terör, olarak 
özetlenebilir. 

Çekici güçler ise: 1. Kentlerdeki eğitim imkânları. 2. Kentlerdeki sağlık imkânları 3. Can güvenliği. 4. Kadınların 
ekonomik özgürlüğü. 5. Yaşam kalitesinin yüksek olması. 6. Kamuda istihdam(Bozan, 2014) 7.Özel sektörde 
istihdam 8.Akraba-hısım-eş-dost varlığı şeklinde sınıflandırılabilir. 

2.2. Endüstri Devrimi ve Sonrası Göç Olgusu 

Sanayinin ilerlemesi, insanların farklı yaşam beklentileri, yaşadıkları yerlerin koşullarının zorluğu, becerilerini 
başka alanda değerlendirme gibi nedenler sonucunda bir de arz-talep dengelerinin başka şekilde kurulabilme 
olasılığı göçlerin oluşmasına neden olmuştur.  

Kentlerin hızlı büyümesi ve göç miktarının şehirlerdeki iş gücü gereksiniminin çok üzerinde olması buraya göç 
edenlerin kentlere ve kentsel yaşama uyumlarını zorlaştırmakta (Emiroğlu, 1981) ve göç eden ailelerde şehir 
kültürünün oluşmasını geciktirmektedir(Gürbüz, 2007) 

Türkiye için nüfus yoğunluğun nüfus hareketi ile ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: − 1950’lerde kentsel nüfus 
oranı kırsal nüfus oranından daha fazladır. Nüfus çok yoğundan az yoğuna doğru hareket etmiştir. Bu durumda 

itici faktörler kırsalda, çekici faktörler ise kentlerde ön plana çıkmıştır. − 1950’lerden sonra kırsaldan kentlere 
doğru nüfus hareketi devam etmiş ve nüfus yoğunluğu neredeyse dengelenmiştir. Kentlerin çekiciliği artarak 

devam etmiş ve kırsalın iticiliğinden daha fazla kendisini göstermiştir. − 2000’li yıllara doğru; kırsaldan kentlere 
olan nüfus hareketi devam etmekte sonuçta kentsel nüfus oranı kırsaldan daha fazladır. Bu durumda, kentsel 
bölgelerde çekiciliğin yanı sıra iticilik faktörü de belirginleşmeye başlamıştır. Tekrar yoğun nüfustan az yoğun 
nüfusa doğru bir hareketlenme başlamıştır. Bu ise kentten köye göçlerin belirginleşmeye başlaması ile 
sonuçlanmıştır.(Güreşçi, 2010) 

3. Kocaeli  

İlk çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmid ve 
Kocaeli adlarını almıştır. Trakya'dan gelen Megaralılar M.Ö. 712'de İzmit Körfezi'nin güneyindeki Başiskele 
yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurmuşlardır. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugünkü İzmit’in 
bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya Krallığı'nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu kente, 
kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir.(KBB) 
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Bugünkü İzmit Körfezi, tarih içerisinde yerleşen medeniyetlere göre isimler almıştır, Astakos körfezi, Olbia 
körfezi, Nikomedia körfezi ve Osmanlı döneminde ise İznikimid boğazı olarak adlandırılmıştır.(Ulugün, 2006) 
Doğal bir liman olan İzmit körfezi tarihin bütün dönemlerinde bölge coğrafyasının ticareti açısından önemli bir 
bölge olarak kendisini göstermiştir. Kocaeli ili, ticaret açısından da oldukça elverişli bir coğrafi konuma 
sahiptir(Ulugün,D. 2006) 

Kocaeli ili, Marmara denizine kıyısı olan çizgisel bir kenttir. Bir tarafı yükselti, diğer tarafı ise deniz olduğundan 
aslında farklı avantajlara da sahip olmuştur. Kocaeli’nin konumu gereği medeniyetler boyu yaşadığı gelişimler 
Cumhuriyetin ilanı ve sanayi devrimi ile birlikte daha da yoğunluk kazanmış, fabrikaların kurulması ile birlikte en 
fazla göç alan iller arasında hep ilk üç arasında yer almaya başlamıştır.  

 

Kocaeli haritası (Cografyaharita.com) 

Mumford(2007) “yeni kent kompleksindeki ana unsurlar fabrika, demiryolu ve kenar mahalleydi. Bizatihi bu 
unsurlar sanayi kentini oluşturuyorlardı… Fabrika, yeni kent organizmasının çekirdeği haline geldi. Hayatın diğer 
bütün ayrıntıları ona tabiydi… Fabrika genellikle en iyi yerleri kaplıyordu, özellikle de pamuk sanayi, kimya 
sanayii ve demir sanayii su kenarına kuruluyordu; …zira işlemek için suya ihtiyaç vardı.” şeklinde kentleşme ve 
fabrikanın merkezde olması durumunu yorumlarken, sanki Kocaeli ilini tarif ediyor gibidir. 

Kocaeli’nde 2001 il yıllığına göre, Cumhuriyet öncesi Kocaeli sanayiinin varlığı İzmit’te, Latinler dönemine kadar 
dayanan uzun bir tarihi incelemeyi gerekli kılmaktadır. Kocaeli sanayinin ilk kuruluşlarından biri, Latinler 
döneminde hizmete sokulan ve dönem sonunda da önemini gitgide yitiren İzmit tersanesidir. Daha sonra Sultan 
Orhan zamanında, küçük deniz araçlarının yapımına, elverişli olanaklara kavuşturulan tersane, Kanuni devrinde, 
Karamürsel’de bulunan tersanelerle birlikte revizyondan geçirilerek çalışır duruma geçmiştir.(akt. Ulugün,D., 
2006) 

 
Kocaeli Sanayide Sektörler – (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2008 akt. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) 

Kurulan her fabrika veya sanayi tesisi ile göç edilecek yer haline gelen ilin kentsel dokusu da oluşmaya 
başlamıştır. Fabrikaların etrafında, yakın mesafede yerleşmek isteyen halk ile konut ve yerleşim bölgeleri de 
oluşmaya başlamıştır. 1800’lü yıllardan itibaren İzmit’te kurulan fabrikalardan bazıları olan Çuha, Hereke 
dokuma(1834), halı, Çimento, kağıt fabrikası, Petkim petrokimya fabrikaları, TÜPRAŞ (1960)  ile birlikte bugün 
için artık farklı sektörler ile tamamen bir sanayi kenti statüsündedir. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, 
teknoparkları ile bugün Kocaeli farklı bir konumdadır. TOBB’ un web sayfasından seçilen birkaç örnek ile 
çeşitliliği vurgulamak mümkün olacaktır; Boya sanayi, otomotiv, lastik sanayi, plastik, enerji üretimi, kozmetik, 
yapı kimyasalları, yalıtım, madencilik, ilaç gibi… 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi85Nf47YzSAhVCBBoKHaRyBMwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fcografyaharita.com%2Fturkiye_interaktif_haritalari.html&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNG-dNbWbRAH9C2eIvDHK2HgTGq44A&ust=1487067942797173
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Sanayi sektörü, kentin sosyo-kültürel sürdürülebilirlik sorunu açısından önemli etkilere sahip olacaktır. Sanayi 
sektöründe istihdam edilme, öncelikle makinelerle daha yoğun ilişki içinde olan bir emek gücünü vurgular. Bu 
açıdan sürekli monotonlaşan ve yalnızlaşan emek gücü, gelir olanaklarının gelişmesi sonucu yaygınlaşan 
modern tüketim kültürüyle birlikte, toplumsal iletişimin zayıflaması sorunuyla karşılaşma olumsuzluklarına 
maruz kalmaktadır. Bu sorunlar kendini kente ait hissetme ve/veya kente yabancılaşmama açısından kentlilik 
bilincinin ortaya çıkabilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Eğer sanayileşme ve fabrika kültürü insanın makineler 
düzeneği ile günlük ilişkisinin yoğun olmasına neden oluyorsa bu bilinçte kırılmalar ortaya çıkacak ve kenti 
sadece üretim araçlarıyla birlikte algılama yanılgısı ortaya çıkacaktır.( Aytekin, B., Şit, M, 2015) 

Kocaeli ili şehirleşme oranı toplam istihdam oranı bakımından Türkiye ortalamalarının üstündedir. Kocaeli, 
İstanbul' dan sonra gelen ikinci büyük sanayi metropolü olup, Türk İmalat Sanayi üretimine önemli katkı 
sağlamakta ve, bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır.(TUİK, 2013) 

3.1. Kocaeli ve Göç 

İl, farklı medeniyetlerde yaşanan göçlerden sonra 1950’lerden itibaren hızlanan sanayi hareketleri ile büyük bir 
nüfus akımına uğramıştır. İç göç hızlı bir şekilde yaşanmaya başlamıştır. İstatistiki çalışmalara bakıldığında, 1990 
larda,  İstanbul ile aynı hızda göç aldığı görülür. Çalışmak için gelen insanlar kendi doğalarına benzer köy ve 
ilçelere de yerleşerek, akraba veya tanıdıklarının da gelmelerine ön ayak olmuşlardır. Sanayide maaşlı iş 
bulabilenler doğru düzgün konutlarda yaşamak istediklerinden ve bunu finanse edebilecek gücü kendilerinde 
gördüklerinden o dönemlerde popüler olan konut üretim sistemlerinden faydalanmışlardır. Kooperatif konut 
üretimi sistemi 1970-80 lerde çok yaygınken, daha sonra yap-sat sistemi yaygın uygulamaya konulmuştur. 
Günümüzde Kocaeli ilinin çehresi kentsel dönüşüm uygulamaları ile, revizyon imar planı uygulamaları ile 
değiştirilmektedir. 

Kocaeli ’ye göçenler öncelikle çalıştıkları fabrikaların yakın çevresinde olmak üzere, geldikleri yerlerin doğasına 
benzerlik gösteren köy, ilçe vb. yerleşim yerlerini de tercih etmişler, hatta koloniler oluşturmuşlardır. Örneğin, 
Rizelilerin, Rizeye benzeyen Yuvacık’a yerleştikleri, Trabzon’dan gelenlerin de Kullar beldesini tercih ettikleri 
görülür. Ancak, son birkaç yıldır uygulanan yeni konut politikaları ile bu yapının bozulmaya başlandığı 
gözlemlenmektedir. 

             
Foto 1 Yuvacık https://www.panoramio.com/photo/111118220 

Foto 2 Rize http://www.fezaorganizasyon.com/resim-galerisi-282/rize-resimleri 

Kocaeli’nin büyük tersine göçü 1999 Marmara depreminde yaşanmış, içinde düşülen mağduriyet ve yaşanan 
büyük travmatik korku, yitirilen can kayıpları, eş/dost/akraba, evsiz kalan insanlar ve süregelen artçı 
depremlerle büyük bir nüfus deprem riskinin az olduğunu düşündükleri illere göç etmişlerdir. 

Bir müddet sonra, deprem travmasını atlatanlar iş, mülk, akraba bağlantıları nedeni ile Kocaeli ’ye geri 
dönmüşlerdir. Bu sırada modadan etkilenen konut projeleri, yaşanılan büyük depremin de korkusu ile değişen 
kat sayıları konut talep ve arzı ilişkisini etkilemiş, civar köy ve beldelerde inşa edilen kapalı konut sitelerine 
şehirden göç başlamıştır.  

https://www.panoramio.com/photo/111118220
http://www.fezaorganizasyon.com/resim-galerisi-282/rize-resimleri
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Bahçecik / Kocaeli (emlakjet,erişim 06.02.2017) 

2012-2013 yılları için Kocaeli ilinin ‰ 9,84 net göç hızı ile göç aldığı anlaşılmaktadır (tuik, 2013) 

 

Nüfus yoğunluğu, 2013 (kişi/km²)Türkiye ortalama değeri 100 iken, Kocaeli 464 ile bu değerin hayli üstündedir.( 
TUİK, 2013) 
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Yıllık nüfus artış hızı, 2012-2013 yılları istatistiklerine göre Türkiye ortalamasının üzerindedir. (TUİK, 2013) 

 
2012-13 net göç hızında yine göç alan iller arasında göç nüfusu ile büyümeye devam ettiği görülmektedir. (TUİK, 2013) 

Kocaeli’nde Üniversitenin varlığı ve yıllar içinde yeni açılan bölümler ile büyümesi de hem idari hem de 
akademik kadro çalışanlarının da buralı olmasına neden olmuştur. Ulusal ve uluslararası öğrencilerin de gelmesi 
ile birlikte yaşayanlar çeşitlilik kazanmıştır.  

Bir ilde sanayinin olması, üniversitenin olması gibi özellikleri diğer sektörlere de iş imkânı sağlamış, bankalar 
şube açmak, gıda, market vb. mağazalar da yer almak istemişlerdir.  Giyimden, konut sektörüne pek çok alanda 
farklılıklar arz-talep dengesine bağlı olarak değişmeye başlamıştır. Dubleks apartman, rezidans, bahçeli müstakil 
villa vb. büyük alanlı, çok hacimli konut projelerinin yanında artık bekâr yaşayan çalışanlar, öğrenciler gibi 
kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, stüdyo tipi veya 1+1 olarak planlanan küçük konutlar da inşa 
edilmeye başlamıştır. 

Suriye’de yaşanan karışıklıklar nedeni ile Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenlerden de nasibini alan İl’e gelenler 
genelde maddi durumu kötü olan kişiler olduğundan, kenti olumsuz etkiledikleri söylenebilir. 

Marmara Gazetesi(18.03.2015) haberine göre, TUİK’in 2014 yılında yaptığı çalışmada ise, Kocaeli ilinin Gebze 
ilçesinin göç verdiği, İstanbul ve Giresun’a giden bu göç nüfusunun tersine göç olarak tanımlandığı 
belirtilmektedir. 

Darıca gazetesi(10.02.2016) haberine göre, “Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan bilgiye göre Trabzon, 
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinde diğere illere göç eden kişi sayısı 2015 yılında 121 bin 186 kişi 
olarak gerçekleşti. Özellikle Giresun, Artvin ve Gümüşhanelilerin en fazla tercih ettiği illerin başında ise Kocaeli 
geliyor. 2015 yılında Bin 860 Giresunlu Kocaeli ‘ye göç etti. Giresun’a Kocaeli’nde tersine göçte oldukça fazla 
oldu. Bin 297 kişi Kocaeli’nden Giresun’a döndü. 10 969 kişinin göç ettiği Artvin’den ilimize gelen kişi sayısı ise 
590 kişi oldu. 694 kişide Kocaeli’nden Artvin’e göç etti. Doğu Karadeniz’in en fazla göç veren illerinden olan 
Gümüşhane’den ise 2015 yılında göç eden bin 81 kişi Kocaeli ‘ye geldi. Öte yandan Kocaeli’nde ikamet eden 425 
kişi ise tekrar Gümüşhane’ye döndüğü öğrenildi.” 

Yapılan istatistiki çalışmalardan görüleceği üzere az da olsa bir geri dönüş söz konusu gibi durmaktadır. Bu 
konunu nedenleri başka bir çalışmanın konusu olabilecek niteliktedir, ama yine de gelinen yerin koşullarının 
yıllar içerisinde değişmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulabilir. 

3.2. Kocaeli ‘ye Göçle Gelenlerin Sıla ile Bağları: Dernekler 

Göçle gelenlerin yerli halk / oralı insanlarla olan öteki olma ilişkisi birlikte kendine yer edinme çabası iki boyuta 
sahiptir.  Yardım(2015)’ın dediği gibi “Ötekinden korkma, şüpheyle bakma yeni bir olgu değildir”.  

Göç etmek, başka bir yerde yaşama devam etmek kararı zor bir karardır. Oralı olmaktan vazgeçmek veya gittiğin 
yere de ait olmak için çaba sarf etmek… Doğduğun yer değil, doyduğun yer atasözü bu durumda motivasyonu 
arttırmak için söylenmiş olsa gerektir. Unutmak veya unutmamak, unutamamak… 
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İnsanlar unutmamak için çabalayabilir. Tıpkı göç edenlerin nereden geldiklerini ve hangi öyküye tabi olduklarını 
unutmamak için çabalamasında olduğu gibi. Unutmama çabasının en belirgin yolu ise hatırlanmak istenen şeye 
dair bir kodlama yapmaktır. Onun için göç edenlerin olmazsa olmazı kendilerine göç ettikleri yeri hatırlatacak 
taşınması kolay bir eşyadır. . Bunlar, geriye dönüşün umududur. Geri dönmesi gerektiğini göç ettiği yerde ona 
ait olan, ondan olan birçok şey olduğunu kişinin kendi yüzüne vurmasıdır (Karaarslan, 2015) 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet 
olarak sözlüğünde tanımlanan kelime, aslında bir tüzel kişiliktir. Resmi bir birlik oluşturur. Bu nedenle kurulması 
ve idame ettirilmesi bazı koşulların sağlanmasına bağlıdır. Emek ve zahmet gerektiren dernek kurma işinde en 
önemli motivasyon hemşerilik ve aidiyet duygusunun yaşatılmasıdır. Tüm kültürel alt yapıda uyum 
sağlayacağınız insanlarla birlikte olmak rahatlatıcı ve huzur vericidir. Aşağıda listelenen Kocaeli ilinde kurulmuş 
olan başlıca dernek listesi incelendiğinde, ilin Türkiye’nin her yerinden gelen bir demografik yapıya sahip olduğu 
görülür. Ancak göç olayı, homojen veya heterojen bir yapıya da neden olabilir. İğreti duran, oralı olamadan 
sadece orada yaşayan bir nüfus oluşumu veya Kendilerini Kocaelili sayan bir nüfus yapısı… Resmi veya dini 
tatillerde ulaşım araçlarının yoğunluğuna bakıldığında büyük bir hareket olduğu, herkesin “memleketine” gitme, 
oranın özlemi ile yaşama duygusu içerisinde olduğu, bu durumun da yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin 
kurulduğu, defalarca başkent olmuş Kocaeli ili için büyük bir haksızlık olduğu duygusu yaşatmaktadır. 

• Kocaeli Tunceliler Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma Ve Kültür Derneği 

• Diyarbakırlılar Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 

• Taşköprülüler Derneği 

• Kocaeli Rizeliler Derneği 

• Sivaslılar Eğitim, Kültür Ve Yardımlaşma Derneği 

• Erzurum Dernekler Federasyonu 

• Kocaeli Ardahan Göle Yiğit Konağı Köyü Kültür Ve Dayanışma Derneği 

• Aydın İli Ve İlçeleri Eğitim Kültür Dayanışma Derneği 

• Artvin Kültür Ve Dayanışma Derneği 

• Bayburt Kültür Ve Dayanışma Derneği 

• Kocaeli Abhaz Derneği 

• Kocaeli Azerbaycan Kültür evi Derneği 

• Kocaeli Tuncelililer Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma Ve Kültür Derneği 

• Romanlar Federasyonu 

• Kocaeli Makedonya Göçmenleri Derneği 

• Balkan Türkleri kültür ve dayanışma derneği 

• Kocaeli Gürcistan ve Kafkas Göçmenleri Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği 

• Gölcük Artvin Ve Batum Havalesi Muhacirleri Kültür Ve Dayanışma Derneği 

3.3. Göç ve Etkileri 

Göç, sosyolojik bir olaydır. Aynı zamanda ekonomik, demografik, psikolojik, toplumsal, hukuki, yerleşimle ve 
diğer pek çok alanla ilgili daha yansıma bulmaktadır. Bu nedenle, yapılan çalışmalarda göç, gidilen, yer, bırakılan 
yer, birey, toplum, ekonomi vb. yönlerden ele alınmakta ve incelenmeye çalışılmaktadır. Yapılan tüm 
çalışmalarda amaç insanın iyi bir yaşama sahip olması ile ilgilidir. Her meslekte birinci girdi insandır ve ilk amaç 
insan mutluluğudur. 

Kocaeli ili, farklı yerlerden gelmiş pek çok insanı farklı amaçlar için bir arada tutmaya, kaos oluşturmadan, 
ötekileştirmeden yaşamalarını sağlamaya çalışan bir alandır aslında. Orada vatandaş olarak, oralı olarak ya da 
misafir olarak yer alan herkes de anlık katkılarda bulunmakta ve kenti bir yerden başka bir yere götürmektedir. 
Geliştirebilir, geriletebilir, huzursuzluk yaratabilir, sağlıklı veya sağlıksız yapabilir.  
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Göç haberi  (Kocaeli Barış Gazetesi,2016)  

Farklı yerlerden bir araya gelen insanların sahip olduğu kültürel alt yapı ve yeni bulunan platformdaki kültür 
alışverişi bazen kültürlenme, yeni şeyler öğrenme açısından iyi olmakta ama bazen de sorunlara neden 
olmaktadır. Avrupa ülkelerinde yaşayan, gurbetçi diye nitelendirilen vatandaşlarımızın ayrı bir mahalle de koloni 
oluşturup, Türkiye’de gibi yaşamak arzularını Türk bakkaldan alışveriş yaparak, düğün vb. cemiyetlerini 
vatanlarındaymış gibi hatta abartılı bir şekilde yaşayarak hayatlarını idame ettikleri bilinen bir gerçektir. İçinde 
bulunan zaman dilimi için, sanayideki gelişmelerden sonra, gidilecek yere karar vermek genelde iş için olmakta, 
gelenlerin akraba veya yakınları da aynı amaçla ve orada bir yakının bulunması rahatlığı ile daha da sıkı olabilen 
aile ilişkileri ile ev sahipliği yapma yükü de ilk gelenlerin sırtına yüklenmektedir genelde… Sağlıkla ilgili bir 
problemi olan uzaktaki akraba bile çözüm için göçle gidenin yanına gidebilmekte ve ilgi beklemektedir. Bu tip 
örneklerin çoğaltılabileceği göçün bireysel sonuçları yanında yerleşim yerine ait de pek çok konu 
bulunmaktadır. Kentin mevcut binaları, dolayısı ile eğitim, sağlık gibi sosyal ve yol, otopark, su, pis su, elektrik, 
doğalgaz, internet vb. teknik alt yapı imkânları yetersiz kalmakta, yatayda büyüyen kentin ulaşım ağı ihtiyaçlara 
cevap vermemektedir. Yeni konut arzlarında fiyatlar da yükselmektedir. Yeni market, yeni bankalar vb. 
ihtiyaçlarla yeni çalışanlar gelmekte ve bu bir kısırdöngü gibi birbirini doğurarak büyümektedir. 

4. Sonuç 

 Gitmekle gidilmiyor ki… 
Gitmekle gitmiş olamazsın; 

Gönlün kalır, 
Aklın kalır, 

Anıların kalır. 
 

C.Süreya 

Kocaeli ili Türkiye içerisindeki konumunun sağladığı ve sağlayacağının ön görüldüğü avantajları nedeni ile 
bilinen tarih boyunca hep yaşayan, hep kalabalık bir alan olmuştur. Coğrafyasının deniz, dağ ve geçişe müsait 
düz alandan oluştuğu, yerleşim yeri olarak kullanılacak düz alanı, korunmalı konumu, her türlü ulaşım sistemine 
imkân sağlaması, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan güzergahta yer alması, geçiş yolları ve ticaret yolları 
üzerinde bulunması, medeniyetlerin tercih ettiği yerler üzerinde başrol oynaması gibi büyük ve özel bir geçmişe 
ve görüldüğü o ki geleceğe sahiptir. Bugün için de, Kocaeli ili yürütülen imar politikaları ile sanayi ağırlıklı bir 
kent olmuştur. Fabrikaların beraberinde ihtiyaç duyduğu diğer sektörler de bu nedenle ilde yer almaya 
başlamışlardır. Organize sanayi bölgeleri, teknoparklarla birlikte endüstri desteklenmektedir. Alt yapı çalışmaları 
ile de ulaşım da oluşan kaos çözülmeye çalışılmaktadır. Otoyol, Orhangazi köprüsü, trafikle ilgili alınan kararlar 
ile ilin, artan nüfus yoğunluğu, nakliye araçları gibi etkenlerle yoğunlaşan trafiğine çözümler bulunmaya 
çalışılmaktadır.   Artık, Kocaeli ’ye ve demografik özelliklere bakıldığında, sadece sanayi çalışanı belli meslek 
kollarının değil, beyaz yakalı denilen diğer meslek sahiplerinin de iş için ilde yerleştikleri görülür. Böylece 
çalışma amaçlı gelecek kişilerin profili değişmiş ve yelpaze büyümüştür.  
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Aslında, üzerinde durulan, bir ili oluşturan tarihin, konumun, iklimin, coğrafyanın, ulaşım imkânlarının,  iş 
alanlarının oranın kimliğini ve karakterini oluşturduğudur. Kocaeli ili kozmopolit bir ildir. Göçle nüfus almıştır, 
almaya devam edecektir. Stabil bir nüfus değil, ekmeğini bulduğu yere gitmek; çalışma hayatını 
sonlandırdığında sılaya dönmek arzusu olan bir nüfus, kendisini Kocaeli’li olarak hissedememekte ve ilin 
sorunlarına çok da sıkı bir şekilde sahip çıkmamaktadırlar. 

Göçle gelenlerin bina tercihleri de bir harmoni oluşturmada, arz-talep doğrultusunda kentin yapılaşmasını 
etkilemektedir. Yerleşilen yer, yaşam tarzı, zevkler, beklentiler, estetik anlayışı beklentileri kentin planını, 
mimarisini, bina fonksiyonlarını etkilemektedir. 

Kocaeli, başka bir şekilde gelişebilir miydi, başka bir yöne gidebilir miydi? Şeklinde sorulacak sorular da ilin 
bugününü ve yarınını şekillendirecek sorulardır ve cevap, evet olacaktır. Aslında, çalışma içerisinde bahsi geçen 
tüm özellikler turizm amaçlı değerlendirilebilirdi. İl sınırları içerisinde ve çevre illerle komşuluğu nedeni ile bu 
sektör geliştirilse bugün başka bir Kocaeli il konuşuluyor olurdu. 

Son söz olarak, sanayi ile büyüyen, üniversitesi olan, komşu illere yakınlığı avantajı, her türlü ulaşım imkânı 
bulunan, doğal güzelliklere sahip ve öylece bir nüfusa sahip olan illerden olan Kocaeli ilinde yaşayanların 
kendilerini İl’e ait hissetmelerini sağlayacak, aidiyet duygularını, sahiplenmelerini pekiştirecek önlemler 
alınmalıdır. 
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Tasavvuf ve Mimari Mekân: Trakya Tekkeleri 

Sibel DEMİRARSLAN 

Kocaeli Üniversitesi, sibeldemirarslan@gmail.com 
 

Özet: Tasavvuf yolu özel bir yol, tasavvuf ehli özel insanlardır. Bir seçiştir, bir bakıştır öze. İslamiyet’le ilişkilendirilse de, 
dinler üstü bir kavramdır. Allah’ı özünde bulmak, hiçlik, birlik gibi arayış yoludur, yani bir süreçtir. Bu süreci yaşayabilmek 
için, farklı mekânlar inşa edilmiştir ve bu mekânlar, bulundukları yer, özellik ve büyüklüklerine göre farklı isimler almışlardır, 
Tekke, zaviye, asitane, han kâh, dergâh gibi.  

Dergâh ve tekke en çok kullanılan mekan ismi olarak karşımıza çıkarlar;  Prof. Dr. Cebecioğlu’nun tasavvuf terimleri 
sözlüğünde dergah; kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam gibi manalara sahiptir. Tarikat mensubu şeyhlerle, 
dervişlerin ikametgâhı olan büyük tekkeler bu ismi almaktadırlar. Hürmeti arttırmak için şerif sıfatı eklenerek Dergâh-ı Şerîf 
de denilmektedir. Aynı eserde, Tasavvuf erbabının, oturup kalkmalarına, sülük çıkarmalarına, âyin yapmalarına mahsus yer 
de tekke olarak tanımlanmaktadır.  

Amaç, doğaçlama olarak, tamamen ihtiyaçtan şekillenmiş olan bu özelleşmiş mekânların ve onları mekân haline getiren 
yaşam biçimlerinin, arkalarındaki felsefeleri ile ele alınmaları gerektiğinin ortaya konulmasıdır. İnsanların Allaha ulaşmaları 
için nefs terbiyesinin gerektiği bu süreçte özelleştirilmiş, minimum ölçülerde mekânlar bulunmakta; bir post bile saygın bir 
makamı temsil edebilmektedir. Mutfak dâhil her mekânın bir sembolik anlamı olmakta, dervişler yemek pişirirken kendileri 
de pişmektedirler. Saygı, hürmet, özbilinç terbiyesi için ehil kişilerden eğitim alma, belli aşamalardan geçmek için eğitim 
içinde bulunma ile birlikte sanatla iç içe bir yaşam sürüldüğü de bilinmektedir.  

Sadece Anadolu’da değil, bugün kü Yunanistan, Romanya, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan gibi Osmanlı 
imparatorluğunun hâkimiyet sürdüğü her yerde görülmüştür. Tarikat, gidilen yol, usul anlamındadır ve Halvetilik, Mevlevilik, 
Bektaşilik, Kadirilik, Celvetilik gibi farklı tarikatlar kendilerini göstermiştir. 

 Çalışmada, tasavvuf kavramı, tarikat mekanları, binalarının gelişim özellikleri literatür çalışması ile ele alınarak, Trakya’da 
yer almış örneklerin mimari özelliklerinden de bahsedilecektir. Edirne, Tekirdağ, Gelibolu, Keşan, Çorlu, Kırklareli gibi 
yerleşim bölgelerinde tekkelerin varlığı bilinir. 

Sonuç olarak, her insanın hayatta sorgulaması gereken tek amacı, dünyaya geliş nedeni ile birlikte bu dünyanın sonrası 
hakkında bir arayış yoludur. Tarih sürecinde, derviş/sufi yolu inanç bağlamında ve şeyhlerin yol göstericiliğinde sürdürüle 
gelmiştir. Bu yol için biçimlenen binalar ve çevresi, yani tasavvuf mekânları çok fazla mesaja sahiptirler. Kültür olarak ele 
alınacak bu bilgi ve birikimlerin, günümüz yaşamında mimarlık ve kültür ilişkisinin sorgulanmasında önemi hissettirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf / Dergâh / Derviş / Mekân / Trakya 

Key Words : Mysticism / Dervish Lodge / Dervish / Space / Thrace 

1. Giriş 

Tasavvuf, “Allah’ın seni senden öldürüp kendisiyle diriltmesidir” diye tarif edilebilir. Bu da kötü huylardan 
kurtulup, iyi huylarla huylanmak, yani Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. (Filiz, 2014) Tasavvuf nefs 
terbiyesi, sabır, hakikat üzerine olmak, ölmeden ölmek gibi kabulleri içerir. Bu nedenle bir mürşide / şeyhe 
bağlanmak ve mürit olmak yolun gereği olarak görülmüş ve uygulanmıştır.  

Tasavvufta şeyhe bağlılık, şeyhle ruhsal birleşme, onunla özdeş hale gelme, bir nevi şeyhte yok olma 
(fenafişşeyh), Allah'la birleşmek için ruhsal bir hazırlık denilebilir.(Peker, 1993) İnsanlara ihtiyaç duymama, 
kanaat, az yemeğe, içeceğe ve elbiseye razı olma, fakirleri gözetme, az uyuma ve az konuşma, gayreti toplama, 
insanlardan uzak durma, uykuyu yenme gibi şartların yerine getirilmesi gerekir.(Es Sülemi, 2014) Tasavvufun 
özünü oluşturan bu düşünce ve yaşam tarzı sonucunda tasavvuf yolunda gideceklerin usul ve adap içerisinde 
yaşayacakları mekânlara ihtiyaçları olmuş ve bir araya gelecekleri bina ve çevreleri oluşmuştur. 
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2. Tasavvuf ve Eğitim 

Eylesen tũtiye talim-i edâ –yı kelimat 

Sözü insan olur amma özü insan olamaz 

Fuzuli 

İslamiyet’te eğitim şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olmak üzere dört seviyeden meydana gelmektedir. Şeriat 
kelimesinin lügatlerdeki anlamı, doğru yoldur. Kısaca, “İlahi düzendir” demek de mümkündür. Tarikat ise yol, 
meslek, Tanrı’ya ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları ve ayinleri bulunan yoldur. Tüm tarikatların amacı, 
insana ufacık bir şey olmayıp, kâinatı kapsayan bir varlık olduğunu anlatmaktır. Hakikat, şeriatın iç yüzü, iç âlem 
veya gönül âlemidir. Marifet, ise uzmanlıktır. Marifete ulaşmak, dinde ustabaşı olmak demektir, Bunun yolu da 
çıraklıktan geçer.(Filiz, 2014) 

 Tasavvufta eğitim temeldir, Mevlana’nın yaşamını özetlediği  “Hamdım, Piştim, Yandım” sözünde ne derin 
manalar gizlidir. Bu nedenle, tasavvuf için bir araya gelinen tekke, zaviye, hankâh, asitane gibi farklı özelliklerine 
göre farklı isimlerle anılan binalarda ciddi bir eğitim/öğretim sürecinin, hiç’liğe erişme, kâmil insan olabilmenin 
yolundan geçebilmek için hayatı paylaşma ile bir izden ve öğretiden gitmenin temel olduğu görülür. İnsana 
saygı, her işi paylaşarak egoyu törpüleme, minimumda yaşayarak hayatı anlamlandırma gibi pek çok özellik 
hamlıktan yanmaya giden yolu oluşturmaya çalışır.  

 
Derviş…ve özellikle kapı yüksekliğinin tevazu temelli yüksekliğinin az oluşuna dikkat etmek gerekir.(dünyabizim.com) 

Bizim söyleyeceklerimiz arayarak bulunmaz, yine de onu yalnızca arayanlar bulabilirler. 

Bayazıd- ı Bestami     (Frager,2014) 

Tasavvuf eğitiminin, dünyevi meselelerin çok üstünde olduğu vurgulanmaktadır. 

Tasavvufta ki eğitim süreci seyr-u sülũk olarak isimlendirilir. Tasavvuf ıstılahında seyr, cehaletten ilme, kötü 
huylardan güzel ahlaka, kulun fâni varlığından Hakk’ın varlığına yönelmektir. Sülũk, tasavvuf yoluna girmiş kişiyi 
Hakk’a vuslata hazırlayan ahlaki eğitimdir. Bir başka ifadeyle seyr-u sülũk, tasavvuf ve tarikata giren kimsenin 
manevi makamlarını tamamlayıncaya kadar geçeceği sahaların adıdır. (Kuddusi İhsan Efendi, 2013) 

Tasavvuf her şeyden önce maddî-manevî bir eğitim işidir. Eğitilmeye muhtaç insanın ilk işi, kendisine yol 
göstermeye muktedir (mürşid-i kâmil) birini bulmaktır. İnsanlar farklı mizaç ve tabiatlarda yaratılmışlardır. Bu 
nedenle onların eğitim yolları da farklılık arz eder. Bilhassa bu bakımdan bir rehber ve üstada olan ihtiyaç 
üzerinde ne kadar ısrar edilse yeridir. İnsanoğlu kendi noksanlarını nadiren görebilir, hele noksanlarını derhal 
düzeltmesi haline daha az rastlanır. Bu işi sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve çabuklaştırmak için bir üstad 
lazımdır. İnsanda var olan devamlı tekâmül sırasında üstad onu birçok lüzumsuz gayretlerden alıkoyacaktır. 
Yalnızca okumak ve dinlemekle öğrenilemeyecek nice hususların tecrübeli bir üstadın nezareti altında pratik 
olarak tatbik edilmesi faydalı, hatta zarûrîdir. Çünkü bilmek kâfî değildir, onun hazmedilmesi ve tabiat-ı sânîye 
yani huy ve alışkanlık haline getirilmesi lazımdır(Hamidullah, 1965. Akt. Altıntaş, 1986) 

2.1. Tekke / Zaviye / Dergâh / Asitane / Han kâh 

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açmasından sonra, 
Türkistan'da yaşayan Türk nüfusun Anadolu'ya göçü başladı. Selçuklu "Umera" ve "Ulema"sı devletin tüm 
imkanlarını seferber ederken, devlete yardım eden, devletle işbirliği eden çeşitli tarikat, bunlara bağlı olarak 
faaliyet gösteren "Tekye"' .."Zaviye" ve "Dergah"lan da yardıma çağırmayı ihmal etmediler. Özellikle hem dini 
hem de mesleki özelliği olan "Ahi Zaviyeleri" Anadolu'nun çeşitli bölgelerine hızla yayıldı. Selçuklu ve Beyliklerin 
takip ettiği siyaseti Osmanlı Beyliği de aynen takip ettirdi. Anadolu'daki Türk-İslam kültürünün tebliğine hız 
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vermekte, diğer taraftan ise yeni toprakların fethi için Balkanlara geçmekte idi. Bu hizmetleri yürüten Osmanlı 
Yönetimi "Tekye ve Zaviyeler" konusunda iki yol izledi. Bunlardan birincisi Selçuklu ve Beyliklerden intikal eden 
"Tekye ve Zaviyeler"in varlığını koruyup haklarını tanımak, ikincisi ise küffardan alınan topraklarda yeni "Tekye 
ve Zaviyeler" kurmaktı. (Özdemir, R.) Böylece yayıldıkları gözlenir.  

 
Eyüp Karasüleyman Tekkesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Atölye Binası(Akanttasarım, 2010-11) 

Araştırmacı Refik Engin(2006), web sayfasında, 2010 yılında güncellediği çalışmasındaki sayısal verileri 
sunmakta “Toplam 860 sayfayı aşan bu çalışmamın Balkanlar kısmı 500 Trakya kısmı da 360 sayfa 
civarlarındadır.” Bilgisini vermektedir. 

Mutasavvıflarca, içinde bulunulan hal ve makam gereği olarak, çeşitli biçimlerde tarif edilen tasavvuf, ilahi 
kaynaklı bir hikmetin bu düşünce sistemine katılmış olanlar tarafından yeni gelenlere onu aktarma geleneğidir. 
(Altıntaş1986) 

Bir eğitim işi olması hasebiyle tasavvuf bir usta-çırak, öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde başlayıp devam eder ki 
çırağın ustasından, öğrencinin öğretmeninden tam olarak istifade edebilmesi için ona iyice güvenmesi ve onu 
benimsemesi icap eder. Burada bir kişilik kaybı söz konusu değildir (Konur, H.) 

Bu eğitim işinin sağlanabilmesi için minimum düzeyde de olsa,   nevniyazların, dervişlerin, şeyhin ve hatta 
günlük gelen ziyaretçilerin her türlü yaşamsal faaliyetlerine cevap vermesi gereklidir. Bu nedenle binanın 
mimari yapısı önem taşımaktadır. Bu nedenle kaç kişinin bulunacağı, konumlandığı yer gibi pek çok veriye bağlı 
olarak yani fonksiyon ve büyüklüklerine göre adlandırılmışlardır.  

 Prof. Dr. Cebecioğlu’nun tasavvuf terimleri sözlüğünde mekânsal kavramlar şu şekilde açıklanmaktadır; 
Sûfilerin toplandığı yerler, küçükten büyüğe, zaviye, tekke ve han-gâh şeklindedir. Bektaşîlerde ve bazı 
tarikatlarda han-gâh şeyhin maddî ve manevî yönetimi altında bulunurdu. Mevlevîlikteki gibi, merkez han-
gâhda, diğer bağlı tekke ve zaviyelerin kaydı tutulurdu. Osman Ergin'in ifadesiyle, bu müesseseler şu şekilde 
özetlenebilir: "Dinî birer müessese sayılan, birer içtimaî yardım, hayır ve şefkat kaynağı, birer toplantı yeri, hattâ 
şimdiki tâbirle, birer kulüp olan bu han-kahlardır". Asitane, tekke aynı zamanda eşik anlamındadır. Bu eşikten 
girip uyum sağlanılmazsa arka kapısından da çık/arıl/mak söz konudur elbette. Bu süreci, bu hayat tarzını, bu 
vaz geçişi, bu Allah yolunu istemek önemlidir. 

Tasavvufta semboller vardır, anlatılmak istenenler, onların mecâzi anlamları ile anlatılır. Kuşdili diye de ifade 
edilen bir semboller ve kavramlar ilişkisi ve naiflik söz konusudur. 

Mantıku-t Tayr’un lügat-ı muğlakından söylerüz 

Herkes anlamaz bizi bizler muamma olmuşuz. 

Niyazi Mısri 

Bu nedenle kapı metaforu da farklı ifadeleri anlamlandırmak için kullanılmaktadır. ‘Ana rahmi’ ve ‘mezarları’ 
birer kapı olarak değerlendirmek, ilahi bir yolculuğun bir odasından diğerine geçilen – bir başka deyişle bir 
frekans boyutundan diğerine geçişi sağlayan – kapılar şeklinde anlamak yanlış olmaz. (sayader.org, 2015) 

Dört kapı kırk makam kavramları da tasavvufun özünü oluşturmaktadır, bu kapılar, Dervişan, Çelebiyan, 
Küstahan, Hamuşan kapıları olarak isimlendirilirler. Dergâha yeni gelenlerin olan biteni izlemesi için mutfaktan 
başlaması uygun görülürdü. Sandıkçıoğlu (2016) nun da aktardığı üzere, can, çektiği çile sırasında gerektikçe 
sınanır, bazen aynı iş defalarca yaptırılır, emirler üst üste verilir, gelişi gidişi, hali ahvali kontrol edilir, sabır ehli 
olup olmadığını anlamak için çeşitli imtihanlardan geçirilirdi. Eğer bu imtihana daha fazla dayanamayacağına 
karar verirse “çile kırar” ve dergâhı terk ederdi. Eğer Dedeler canını bu imtihanı başaramayacağını düşünürse 
ayakkabılarının burnunun kapıya çevirirlerdi. Böylece can, dergahtan gitmesi gerektiğini anlardı. Eğer dervişlik 
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ahlakına uymayan bir kusur işlerse, dergâhın arkasındaki “küstah kapısından” yolcu edilirdi. (Sandıkçıoğlu, 2016, 
179) 

Tarihî metinler incelendiği zaman genellikle XIV-XV. yüzyıla kadar olanlarda, şehir, kasaba ve köylerde veya 
yollar üzerinde kurulmuş olup içinde belli bir tarikata mensup şeyh ve dervişlerin yaşadığı ve gelip geçen 
yolcuların bedava misafir edildikleri belli bir müesseseyi ifade için zaman ve mekâna göre değişik terimlerin 
kullanıldığı müşahede olunur. Bunlardan en çok geçeni olan "zaviye"nin yanında,"ribat"  "hângâh" veya 
"hânikah" "buk'a" "savmaa" "düveyre""medrese" terimlerine de rastlanır. XIV-XV. yüzyıldan itibaren ise, 
yine"zâviye" kelimesiyle birlikte bu defa seyrek olarak "hânigâh" ve en çok da "imâret, 'tekke-tekye"  "dergâlı” 
ve "âsitâne" terimlerine rastlanır.(Ocak, A.Y.) 

Farklı isimlerle anılan binalar bulundukları yer ve büyüklüklerine göre o isimleri almaktadırlar ama amaç aynıdır. 
Tekkeler şehir veya kasabalarda ya da yol kenarlarında kurulurlar. Zaviyeler, tekkenin küçüğüdürler, daha 
mütevazıdırlar. Asitane ve han kâh denilen binalar, daha büyüktürler. . Başta semahane olmak üzere dede ve 
derviş hücreleri, haremlik ve selamlık, türbe, mescit, matbah-ı şerif, meydan-ı şerif gibi pek çok mekân ve 
birimlerden oluşarak bir külliye özelliği taşırlar (Demirarslan, 2015) 

2.2. Mekânlar  

Mimari yapılaşmada ihtiyaca bağlı olarak gelişmiş, ritüellerin göz önünde bulundurulduğu, nefs-i arzuların 
törpülenmesi için, bir hırka-bir lokma düsturunun da unutulmadığı mekânlar ve bina ya da bina kompleksinin 
ortaya çıktığı görülür. Mevlevihanelerde, gönül veren canların oturacağı postlardan, hücre sahibi olduğunda 
geçeceği hücreye kadar minimum boyutta yapılmış bir yaşam alanı izlenir. Mevlevihanelerde, büyüklüğüne bağlı 
olarak yaşam ve hizmet alanları ile birlikte, servis ve sarnıç, kuyu gibi bölümler de mevcuttur. Tefrişte, 
Mevleviliğin ruhuna ve öğretisine ters düşmeyecek, ihtiyacın fazlasına kaçılmadan yerleştirilen eşyalar yer alır 
(Demirarslan,2015) 

Tasavvuf, mensuplarını Allah’a yaklaştırmayı gaye edinen bir anlayıştır. Bu anlayışın kurumsallaşmış şekli olan 
tarikatlar ise bir mektep hüviyetindedir. Tarikata ait erkânnâmeler ise mensupların tabi olacağı eğitim 
programları ve müfredatları konumundadır (Özcan, 2012) 

Tarikatların barındığı mekânlarda günlük yaşamın da devam ettiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, orada yaşayan 
ya da günlük olarak gelen herkes bir görevle görevlendirilmekte ve böylece “ben”lik yönünde eğitilmektedirler. 

18.ci yüzyılda tekke ve zaviyelerde genellikle şu personelleri barındıkları görülmektedir:  Dini Görevliler. Şeyh, 
Dervişler, Virt Okuyanlar, Zakir, Kelime-İ Tevhit Han, Hatip Han, Aşır Han, İmam, Müezzinler. Hizmetliler. Aşçı, 
Helvacı, Vekilharç, Bevvap, Bakıcı, Hizmetçi ve Çerağcı.(Engin, 2006) 

Çilehanede çile / erbain çıkarmak, tekke/dergâhtaki yaşamı paylaşmak için saki, ateşbaz gibi tüm işleri 
bölüşmek de bu yolun anlam kazanmasını sağlamaktadır. Eğitim de günlük yaşamdan, adaba; Hakka yolculuktan 
sanata kadar ayrılmaz bir bütünlük göstermiştir. Sanat denilince, tekke edebiyatı olarak başlayan gelişmelerle 
çok önemli eserler günümüze kadar gelmiştir. Müzik ve enstrüman çalımı da önemli bir yer tutmuştur. Sanatla 
yoğrulan Hakka doğru gönül yolculuğu süreci için huzur sağlanmaya çalışılmıştır.  

Dervişlerin birbirine saygısı, su içmekten yemek yemeğe, konuşma sırasına kadar kurallara bağlıdır. 
Odalara/hücrelere girerken baş kesmek için kapı yüksekliklerinin alçak oluşu ve boynu, başı eğik girmeye 
zorlaması ve bunu alışkanlık haline getirtme yani tevazuunun yerleştirilmesi mekân tasarımlarına yansımıştır.  

Bu binalarda bulunan birimler şu şekilde sınıflandırılabilirler (Demirarslan,2015) 

• Tevhidhane: Tarikat ayinlerinin yapıldığı, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği, namaz kılınan, çeşitli 
cemiyetlerin yapıldığı, Bektaşilikte meydan, Mevlevîlikte semahane olan, diğer farklı tarikat 
hareketlerinde ise tevhidhane olarak adlandırılmış, bir tekkenin ibadet-ayin birimi diyebileceğimiz en 
geniş mekânıdır(Çibik, 2014) 

• Matbah ı şerif, mutfaktır. Dergâha yeni gelen nevniyaz, önce mutfaktan giriş yapardı. Orada verilen 
görevleri yerine getirirken, diğer yandan da yaşamı gözlemlerdi. 

• Çilehane: Erbain çıkarmak olarak da kullanılan çile terimi, kırk gün, kapalı, küçük bir mekândan sadece 
zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkmak ve çok az beslenmek şartı ile ibadet ve tefekkür ile günlerini 
geçirmesi eylemidir. Bu mekânlara da çilehane denmektedir. 
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• Meydanı şerif 

 

Meydan ı şerif odası (Semazen) 

 

• Mutrib hâne, Ney, kudüm çalan ve ayin okuyan (ayinhan) ların bulunduğu özel yer (mahfil)e 
denir.(Cebecioğlu,E.) 

• Hücre - i dervişane, Bir veya iki kişinin kalabileceği küçük oda. Hücre-i fakirane ifadesi de, aynı mânâ da 
kullanılır. Tekke hücreleri, böyle küçük olurdu.(Cebecioğlu, E) 

• Meşkhane, Musikinin icra edildiği mekândır.  

• Harem Dairesi, Şeyhin ailesi ile birlikte kaldığı bölümdür. 

• Selamlık, Misafirlerin ağırlandığı bölüdür. 

• Tilavet Odası, Kuran ı kerim okunan bölümdür.  

• Taamhane, Yemek yenilen bölümdür. 

• Türbe, başta kurucu Şeyh olmak üzere  mezarların bulunduğu bölümdür.. 

• Somathane, Matbah'ta (mutfakta) ocakların bulunduğu bölümden yüksekte yer alan tekkenin 
yemekhane bölümüdür.  

• Muvakkithane Muvakkit kelimesi “vakit”ten gelmekte ve böylece, vakti tayin kişilere “muvakkit” 
denilmektedir.  

• Kütüphane, eğitime ve ilme, sanata verilen önemin göstergesidir. 

• Hamuşan, Sessizler evi demek olan mezarlık bölümüdür. 

• Sarnıç, Su depolamaya uygun kapalı bölümdür. 

• Kuyu, Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar 
örülen, suyundan yararlanılan çukurdur. (TDK) 

• Şadırvan, üzeri kubbeli ya da açık, etrafındaki musluklardan abdest almaya yarayan su haznesidir. 

Tekke, zaviye, dergah, han kâh ne dersek diyelim, zamanında talep görmüş, içerik olarak zengin, fikir olarak fakr 
hayatın sürdürüldüğü bu mekanlar, günümüze hem dini, hem kültürel hem de mimari miras olarak kalmışlardır. 
Ancak, bu binaları korumak ve günümüze değin getirebilmek pek çoğu için kısmet olmamıştır. 
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 Körükçü dergâhının dünü ve bugünü – Silivri kapı (Yüksel, 2016) 

3. Trakya’da Tekkeler 

Selçuklu medeniyeti ile başlayan tasavvuf faaliyeti, tekke ve zaviyelerin yer alması süreci, Osmanlı döneminde, 
İmparatorluğun hüküm sürdüğü her yerde devam etmiş, tasavvuf mekânları inşa edilmiş ve yaşatılmıştır. Issız 
yol üzerlerinde dahi, yoldan geçen kervanlara hizmet olsun diye kurulmuş olanları bulunmaktadır. Osmanlı’nın 
hüküm sürdüğü tüm günümüz ülkelerinde tekkelere rastlanılmaktadır. Türkiye sınırları içinde de binaların bir 
bölümü korunmuş, ama büyük bir bölümü hasarlanmış, yıkılmış ya da zaman içerisinde farklı fonksiyonlara 
dönüştürülerek unutulmuştur. 

Edirne’nin fethiyle birlikte şehrin mimari ve kültür hayatına katkıda bulunan tekkeler Bayramiyye, 
Bedreddiniyye, Bektaşîyye, Celvetîyye, Halvetîyye, Kadirîye, Mevlevîyye, Nakşîbendîyye, Rifâîyye, Sadiyye, 
Semerkandiyye ve Zeyniyye olmak üzere on iki ana tarikat ve bunlara bağlı farklı kollar tarafından temsil 
edilmişlerdir.(Akçıl, 2009) 

Öğretmen Orhan Suat(2012) bey bloğunda “Bektâşîlik araştırmaları ile tanınmış olan Batılı bilgin Hasluck, 
Seyyah Slade’den naklen, 1826’da Edirne civarında II. Mahmud tarafından 16 tekkenin kapatılıp eşyasının 
müsadere edildiğini belirterek bir kısmının adını vermektedir. Edirne başta olmak üzere, Gelibolu, Uzunköprü, 
Keşan, Enez, Kırklareli, Babaeski, Pınarhisar, Karacaoğlan, Tekirdağ civarında varlığını haber verdiği bu 
tekkelerin şeyhleri ve ne tür faaliyetlerde bulundukları hakkında ise herhangi bir malumat vermemektedir. 

 

Hasan Sezaî Tekkesi, plan, ön-arka görünüş, kesit (2007, EKVTVKBK.Arşivi akt. Akçıl, 2009) 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1195 
 

 

Veli Dede Tekkesi, (1957, EKVTVKBK.Arşivi akt. Akçıl, 2009) 
 

Kırklareli il Kültür Turizm Müdürlüğü web sayfasında Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden Babaeski ‘deki 
mimari yapılaşma ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır;  

"Şehrin doğu girişinde ve su kenarındaki Ali Paşa Camii, Medrese, İmaret, Han ve dükkânların hepsi Semiz Ali 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bunlardan başka yedi mescit, yedi çocuk mektebi, yedi han, yüz kadar dükkân, bir 
aşevi, bir hamam, üç adet tekke ve çarşı içinde hayat suyu akan bir çeşmesi vardır. Ayrıca Saltuk Baba ziyaret 
yeri ve Şeyh Mahmud Şuhudi Türbesi buradadır."  

 Babaeski Sarı Saltuk (Eski Baba) Tekkesi ve Pınarhisar Binbir Oklu Tekkesi işte bu yıktırılan tekkelerdendir. Eski 
Baba Tekkesi, Kırklareli Babaeski’de olup, Bektaşiliğin meşhur ermişlerinden Sarı Saltuk’la özdeşleştirilmiştir. 
Burada yatan derviş Selçuklular döneminde yaşadığından, Eski Baba adını almıştır. Asıl adı Şerif Hızır 
Muhammed Buharî’dir. Sarı Saltuk olarak tanınır. Ayrıca burada bir de Kaygusuz Tekkesi vardır. 

 

Babaeski Müsellim Eski köy Camii Haziresi(Kırklareli envanter) 
 

Pınarhisar Binbir Oklu Tekkesi’ne gelince, bu tekke Kırklareli’nin otuz kilometre yakınındadır. Bugünkü Erenler 
Köyü’ndedir. 1826 yılında II. Mahmud bu Bektâşî tekkesini de kaldırtmıştır. Ancak buradaki Binbir Oklu Ahmed 
Baba’nın türbesi son zamanlara kadar bir ziyaret yeri olmuştur. Tekke, XX. asrın başlarında çiftliktir.” şeklinde 
bilgilerini aktarmaktadır. 

Trakya’da, Kırklareli ve çevresine tasavvuf tarihi açısından bakılacak olursa, Edirne, Tekirdağ, Gelibolu kadar 
olmasa bile yine de pek çok sûfî, tarikat ve tekkeye ev sahipliği yaptığını müşahede edilmektedir:  (Şimşek,2007)  

Halvetiyye, Babaeski’de Halvetîliği Şuhûdî Muhammed adını taşıyan iki zât temsil etmiştir. 

Nakşibendiyye, Kırklareli merkezde ve Lüleburgaz ilçesinde kendisini göstermiştir. 

Melâmiyye-i Bayrâmiyye, Melâmiyye-i Bayrâmiyye26, Kırklareli’nin Vize ilçesinde oldukça etkili olmuştur. 

Bektâşiyye, Pınarhisar Binbir Oklu Tekkesi’ne gelince, bu tekke Kırklaeli’nin birkaç kilometre yakınındadır. 
Bugünkü Erenler Köyü’ndedir. 1826 yılında II. Mahmud bu Bektâşî tekkesini de kaldırtmıştır. 

Sadiyye ,  Kırklar Tekkesi olup, bu tekkeyi 1260/1844 tarihinde Kırkkilise Muhassılı Hacı Ali Paşa bina 
ettirmiştir.( (Şimşek,2007) 
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Serhâd şehri Edirne’de bir zamanlar otuza yakın tekkenin vâr olduğu bilinmektedir. Bu tekkeler istisnâları 
dışında müstakil binalardan meydana gelmekteydi. Merkezi konumunda olan tekke binalarının bir çoğu 
günümüze ulaşamamıştır. Bu binaların bir kısmı bakımsızlıktan bir kısmı ise belediye tarafından icrâ edilen yol 
açma faaliyetleri sonucunda ortadan kalkmış bir kısmı ise ortada hiç bir neden yok iken yıktırılmıştır.(Ünver, 
2012)   

 

Kadiriler Tekkesi (Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi)(Akt.Ünver, 2012) 
 

Şehirde tasavvufi hayatı yaymanın yanında ortak kültür, konaklama, güvenlik, sağlık, ilim, sanat, spor 
ihtiyaçlarını karşılayarak, toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan ve sürdüren kurumların başında tekkeler 
gelmektedir. Edirne tekkeleri arasında özel bir yere sahip olan Muradiye Mevlevihanesi, Konya ve İstanbul 
Mevlevihanelerinden sonra ise inşa edilen en önemli Mevlevi tekkesidir.(Akçıl, 2012) 

 

Muradiye Mevlevîhanesi kroki çizimi (Onur, 1999, akt.Akçıl,2012) 
 

Akçıl(2012), yüksek lisans tezi çalışmasında, sadece ismi olan tekkeleri aşağıdaki şekilde listelemiştir:   

Şeyh Muslihiddin Tekkesi, İbrahim Paşa Tekkesi, Bedreddin Zaviyesi, Sultan Hacı Bayram Tekkesi, Hindiler 
Tekkesi, Miskinler Tekkesi, Osman Dede Tekkesi, Sadık Baba Tekkesi, Hacı Zekeriya Tekkesi, Halil Paşa Tekkesi, 
Yediler Tekkesi, Ahi Baba Dergahı, Aygır Baba Tekkesi, Bahri Baba Dergahı, Beylerbeyi Tekkesi, Çelebi Şeyh 
Tekkesi, Çizmeci Şeyh Tekkesi, Defterdar Yusuf Bey Tekkesi, Germekapı Tekkesi, Halezade Tekkesi, Halkı Ana 
Zaviyesi, Halvetî Tekkesi, İsmail Rumî Efendi Tekkesi, Kadirî Tekkesi, Karabaş Süleyman Ağa Tekkesi, Karaca 
Ahmet Sultan Tekkesi, Kasapbaşı Tekkesi, Kızıldeli Tekkesi, Mehmed Halife Zaviyesi, Müezzin Sultan Tekkesi, 
Rahmi Dede Tekkesi,  Rifâî Tekkesi, Sa’dî Tekkesi, Seyyid Celal Tekkesi, Sezaî Efendi Tekkesi, Sitti Sultan Tekkesi, 
Sivasi Tekkesi: Abdülaziz Tekkesi619 adıyla da bilinen Sivasî Tekkesi; Şaraplar Tekkesi, Şeyh Bekir Efendi Tekkesi, 
Şeyh Bayezıt Tekkesi, Şeyh Sinan Tekkesi, Şeyh Tahir Efendi Tekkesi. 

Edirne ve çevresinde, Bektaşi tekkeleri olarak da; Hacı Bektaş Velî’nin halifelerinden kabul edilen Sarı Saltık ve 
Sefer Şâh Sultan tarafından Kalenderi tekkeleri açıldı. Bu tekkeler XVI. yüzyılda itibaren birer Bektaşî merkezine 
dönüştü. Zamanla Edirne vilâyetinde Bektaşî faaliyetleri yoğunlaştı. Başta merkez olmak üzere Keşan, İpsala, 
Havsa ve Lalapaşa’da Bektaşî tekke ve türbelerinin sayısı hızla çoğaldı. Bu tekkeler 1826 yılında Yeniçeri 
Ocağı’nın ilgası sırasında Bektaşîliğinde yasaklanmasına kadar faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüler. Lalapaşa 
ilçesine bağlı Sarı Danişment köyünde XVII. yüzyılda Muhyiddin Baba’nın mamur bir türbesi ve irfan ehli pek çok 
Bektaşî dervişinin ikamet ettiği tekkesi vardı. Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli (Beyli) köyünde ise Hacı Baba 
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tekkesi vardı. Büklüce köyündeki Büklüce Baba tekkesi, türbedâr Bektaşî Ali Efendi tarafından inşa ettirildi ve 
tekkenin ihtiyaçlarının karşılanması için bir vakıf kuruldu. Tekkede uzun süre Bektaşî Ali Efendi şeyhlik yaptı. 
Rüstem Baba, 1398 tarihinde Yıldırım Bayezit döneminde Horasan’dan Anadolu’ya gelip, 1402 tarihinde 
Keşan’da padişâhın bağışladığı arazi üzerinde tekkesini kurduktan sonra 1421 yılında vefat etti.  Evhad Baba ve 
Erşen Baba Tekkesi, Keşan kazasındaki Erşen Baba tekkesi, İpsala ilçesinde Fülfül Baba tekkesi, Havsa’ya bağlı 
Tekkeşeyhler köyünde Arız Baba, Kanber Baba ve Gaibler tekkeleri faaliyetteydi. Sultan II. Mahmut döneminden 
sonra 1826 yılında faaliyetlerine son verilen Bektaşî tekkeleri tekrar açıldı. Bu tekkeler 1925 yılına kadar açık 
kaldı. .(Maden, 2012) 

Bazılarında arıcılık, bazılarında tarımla ilgilenildiği, arazilerinin olduğu bilinir. Kalabalık bir nüfusa sahip 
tekkelerin de olduğu, hem alanlardan hem de mutfakta olduğu belgelenen kap kacak sayısından da 
belirlenmiştir. Meselâ Trakya-Paşaeli'nde ünlü Bektaşi şeyhi Otman Baba Zaviyesinde Kanunî devrinin ortalarına 
doğru kaç cins ve ne kadar kap kacak bulunduğu bir fikir verebilir"'(Ocak, A.Y.) 

Cinsi        Adet 

Kazan 16 

Sahan 43 

Tepsi 73 

Bakraç 32 

Tava 7 

Kepçe 10 

Büyük tos 6 

 

Araştırmacı Refik Engin’in web sayfasında sunduğu araştırmalarda, II.ci Mahmut’un 1826 Yılında Bektaşi Tekke 
ve zaviyelerinin kapatmak, Bektaşilerin mal, arazi ve vakıflarına el koymak ve Bektaşileri idamla cezalandırmak 
için Tekirdağ naibine buyruk gönderdiği belirtilmektedir.  

Çanakkale ve Gelibolu, velileri ile anılmaktadırlar. Kilitbahir’ de, İrşadi Baba tekkesi, Halvetiye tarikatının 
Uşşakiye koluna mensup olup, burada Cahidiye kolunu kurmuş olan Ahmed Cahidi Sultan, Nara Tekkesi 
bazılarıdır. (Elif, 2013) 

   

İrşadi Baba Tekkesi (Elif, H., 2013), Cahidi Sultan Türbesi (Çanakkaletravel) 
Gelibolu’nun en önemli eserlerinden birisi Mevlevihane’sidir. Aslında sadece semahanesi kalmıştır ama 
semahane ziyarete ve sema gösterilerine açıktır. Mevlevihane’nin semahanesi, En büyük semahane olarak 
bilinmektedir. 

 

Gelibolu Mevlevihanesi, (Demirarslan. S., Yazar arşivi) 
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Mevlevihane’nin banisi ve ilk postnişini Yeniçeri Ağalarından Kara Hasan Ağa’nın oğlu Azade Mehmet Hakiki 
Dede’dir. Mevlevihane’nin eski durumu XX. yüzyılın başlarında çekilmiş resimlerden anlaşılmaktadır. Oldukça 
geniş bir avlu içerisindeki Mevlevihane’nin kuzeyinde kesme taştan kiremit örtülü semahane-türbe binası, onun 
güneyinde hamuşan (dedeler mezarlığı) bulunuyordu. Hamuşanın doğusundaki taç kapıdan mescit, derviş 
hücreleri, selamlık ve harem dairesine geçiliyordu. Semahane-türbe 28.6x35.00 ölçüsünde dikdörtgen planlı 
olup, diğer bölümlerden ayrılmıştır. 

4. Sonuç 

Üzerine hem doğrunun hem günahkârın bastığı toprak gibi olmadıkça ve her şeyi gizleyen bulut gibi olmadıkça 
ve sevsin sevmesin her şeye ab-ı hayat sunan yağmur gibi olmadıkça Derviş olamazsın. 

Bayazıd-ı Bestami 

Dönemlerinde, dini bir yorumlama, yaşama biçimi olan, mürşide/şeyhe/dedeye bağlı mürit/derviş veya daha 
evrensel ismi ile sufilerin ham’ken pişmek ve yanmak mertebesine erişmek için izledikleri yol olan tasavvuf 
yolunda gitmek için bir nevi eğitim aldıkları, sanat konusunda da yetenekleri doğrultusunda yetiştikleri, dünya 
malından ve her türlü nefse ait duygulardan kurtulmak için çabalayıp, Allaha ulaşmak, bir olmak hiç olmak için 
çaba sarf ettikleri yerlerdi Tekkeler… Dil kökenine ve aynı zamanda bulundukları yer ve büyüklüklerine göre 
farklı isimler de alsalar amaç hep aynıydı… Selçuklu İmparatorluğu, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında gelişme göstermiş ve destek görmüşlerdir. Mahalle içlerinden, yol üzerlerine; köyden kente; küçük 
alanda veya oldukça geniş alanda kurulmuş tiplerine rastlanmıştır. 1826 da faaliyetlerine son verilmiş, daha 
sonra yine açılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte tamamen faaliyetlerine son verilmiştir. 

Gerek Osmanlı’nın en geniş alanlara sahip olduğu bugün başka ülkelerin sınırları içinde kalan alanlarda, gerekse 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde çok sağlıklı bir şekilde korunmuş olan örnekler ne yazık ki fazlaca 
bulunmamaktadır. Zamanında, yaygın yapım yöntemi olarak, yöresel malzemelerle inşa edilen bu binaların 
fonksiyon değişikliği, yıkılma ve günümüze doğru da korumacı olmayan imar planlamaları ile yerlerini bile 
belirlemek zor hale gelmiştir. En fazla, mezar/türbe yeri veya hamuşan ile kendini belli etmektedirler. 

Felsefesinde ve işleyiş dönemlerinde, dini Allah’tan korkmadan, korkutmadan yaşamayı öğreten, Allah’a 
erişmeyi, ölmeden ölmeyi(fenafillah) deneyimlemek için farklı yol ve yöntemleri olan, böylece nefsi terbiye 
eden, azla yetinen, saygının, ahlakın öne çıktığı, işlerin paylaşılarak yaşandığı, sahip olunan en değerli giysinin 
hırka en büyük makamın post olduğu bir yaşam, ahlak, bilgelik ve din öğretisinin yaşandığı dönemlerini temsil 
eden binaların yok olması mimarlık açısından büyük kayıptır. 
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Çalıştıranlar Gözüyle Toplum Yararına Programının Etkinliği: Sakarya İlinde Bir 
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Özet: İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için büyük sorunlardan birini oluşturmaktadır. Son yıllarda sosyo-
ekonomik bir sorun olan işsizliği önlemede aktif istihdam politikaları araçları etkin olarak kullanılmaktadır. Aktif istihdam 
politikalarının bir aracı olan Toplum Yararına Programı’nın (TYP), Türkiye'de küresel ekonomik krizin etkisini göstermeye 
başladığı 2008 yılında yasal olarak düzenlendiği ve 2009 yılında uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışma, işsizlikle 
mücadelede yeni bir yöntem olarak sunulan Toplum Yararına Programının Sakarya ilindeki kurum yöneticileri tarafından 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Kurum yöneticilerinin, programın etkinliği konusunda olumsuz görüşlere sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Aktif istihdam politikası, Toplum Yararına Program, Sakarya 

Efficiency of the Public Workfare Program: The Perspective of Administrators in 
Sakarya 

Abstract: Unemployment is the one of the biggest problems in both developed and develping countries. In recent years, 
active employment policy instruments are effectively used for preventing the socio-economic problems of unemployment. 
The Public Workfare  Programs which is one of the tools of active employment policies was regulated legally in 2008, which 
is the year when the effect of global economic crisis became visible in Turkey and it was launched in 2009. This study aims 
to evaluate The Public Workfare Program which is introduced to a new method for eradicating unemployment by the views 
of managers in Sakarya. It has been determined that administrators have negative opinions about the effectiveness of the 
program. 

Keywords: Unemployment, Active employment policy, The public workfare program, Sakarya 

1. Giriş 

Sosyo ekonomik sorunların başında gelen işsizlik günümüz dünyasının acil çözüm bekleyen sorunları arasında 
yer almaktadır. Türkiye’de de çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alan işsizlik ile mücadelede aktif istihdam 
politikası ve aktif istihdam politikası araçları önemli bir mücadele yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aktif 
istihdam politikası araçlarından biri olan Toplum Yararına Programı (TYP), Türkiye İş Kurumu Aktif İşgücü 
Hizmetleri Yönetmeliği’nde işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile 
toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin 
çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve 
bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefini  (İŞKUR,2016a) taşıdığını belirtmektedir. 

Yönetmelikte bu şekilde tanımlanan ve hedefi belirtilen toplum yararına çalışma, aktif işgücü piyasası 
politikaları arasında yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ancak yeni taşeron sistemi olarak da ifade edilen TYP için 
işsizlikle ve yoksullukla mücadele altında yeni bir istihdam rejiminin oluşturulduğu eleştirilerini de beraberinde 
getirmektedir. Bu çalışmada Sakarya’da toplum yararına programı kapsamında işçi çalıştıran kurum 
yöneticilerinin, toplum yararına programı ile istihdam edilmeye ve programın etkinliğine ilişkin görüşlerinin 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sakarya’da toplum yararına programı kapsamında geçici 
işçi çalıştıran kurum yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
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2. İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları  

20. yüzyılla birlikte işsizliğin bireysel tembellik veya yetersizlikten kaynaklanmadığı, çalışmak istemelerine 
rağmen bireylerin işsiz kaldıkları ve işsizlik sorununun toplumca çözülmesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. İşsizlik sorununa bakış açısında yaşanan bu önemli değişim devletin işsizliğe ilişkin duruşunu da 
etkileyerek, devletleri işsizlik ile mücadele etmeye teşvik etmiştir (Işığıçok,2014:148). Günümüzde gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikaları büyük önem taşımaktadır.  

1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde, tam istihdam politikası ile birlikte anılan, işgücü sunumunu artırmayı, emek 
arz-talebini meslek, işyeri, sektör ve bölge bazında uyumlu hale getirmeye çalışan aktif istihdam politikaları 
(Kapar,2006:243-244), 1960 yılından sonra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından işgücü 
piyasası politikaları içinde ayrı bir tür olarak kabul edilerek, önem kazanmaya başlamıştır ( Kluve,2014). 

İşsizlerin iş bulma zorluklarını giderme, yeni istihdam alanları açma, kurumsal yapılanmalar ile emek arz ve 
talebini buluşturarak emek piyasasına girişi kolaylaştırma gibi ilkeler üzerine kurulu olan (Işığıçok, 2011:177) 
aktif istihdam politikaları OECD tarafından “emek piyasasını ve işçilerin işle ilgili niteliklerini geliştirmeye ve 
daha etkin bir emek piyasasını teşvik etmeye yönelik önlemler” (Kluve,2014) olarak tanımlamaktadır. 

Aktif istihdam politikaları, “işsizliği önlemeye yönelik tedbirler” ve “işsizliği sınırlamaya yönelik tedbirler”  
(Korkmaz ve Mahiroğulları, 2007:90) şeklinde iki grup altında toplanabilecek önlemler bütünü olarak ifade 
edilirken, bu önlemlerin “işsizlere yönelik önlemler” ve “risk grubuna yönelik önlemler” şeklinde başlıca iki grup 
altında toplandığı da görülmektedir. Genellikle işsizlikten en fazla etkilenen gruplara ve bölgelere yönelik olan 
aktif istihdam politikalarının, öncelikli hedef kitlesini uzun dönemli, genç, kadın, göçmen ve engelli işsizler gibi 
emek piyasasında iş bulma şansları oldukça zayıf olan gruplar oluşturmaktadır (Uşen, 2007:70-83). 

Doğrudan işsizlik oranlarını azaltmayı amaçlayan aktif istihdam politikaları, işsizlere yalnızca gelir desteği 
sağlamak yerine onların çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmayı (Uşen, 2007: 66) hedeflemektedir. Aktif 
istihdam politikaları, mesleki eğitim programları, istihdam arttırıcı sübvansiyonlar, kendi işini kurmak 
isteyenlere yardımlar, istihdam danışmanlığı hizmetleri ve kamunun yeni istihdam alanları oluşturması şeklinde 
işsizliği önlemeye yönelik tedbirler içermektedir. Bunun yanı sıra haftalık çalışma sürelerinin kısaltılması, esnek 
çalışmanın yaygınlaştırılması, işgücü hareketliliğinin arttırılması ve erken emeklilik uygulamaları şeklinde işsizliği 
sınırlamaya yönelik tedbirleri (Korkmaz ve Mahiroğulları, 2007: 90-97) de kapsadığı görülmektedir.  

Dolayısıyla devlet tarafından uygulanan aktif istihdam politikaları, “uygulamada çok sayıda ve birbirinden farklı 
programların oluşturduğu bir bütünü” ifade etmekte (Işıçok,2014:151) ve çeşitli araçlar sayesinde hayata 
geçirilmektedir. Eğitim programları, istihdam teşvikleri, istihdam desteği, doğrudan iş yaratma ve iş bulma 
yardımı aktif istihdam politikası araçları olarak işsizlikle mücadelede kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin her dönem karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan işsizlik ile mücadelede de aktif 
istihdam politikaları ve araçları kullanılmaktadır. Türkiye’de “istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 
yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini 
yürütmek” amacıyla kurulan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yasal olarak Türkiye’de aktif istihdam politikalarının 
uygulayıcısıdır.  

2000’li yıllardan itibaren işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikalarına ağırlık verilen Türkiye’de, 8. Beş Yıllık 
Kalkınma Planında (2001-2005) aktif istihdam politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara 
detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma planı ve 2014-2018 yıllarını kapsayan 
10. Kalkınma planında da yer verilen aktif istihdam politikaları ile işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına 
amaçlanmış ve aktif istihdam politikalarının önemi vurgulanmıştır (Işığıçok,2014:154-155). 

3. Türkiye’de Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Toplum Yararına Programı 

Türkiye İş Kurumu Kanunu’na (4904 sayılı) göre aktif istihdam politikası araçlarından biri olan Toplum Yararına 
Programları, Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki 
niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına 
kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında yer almaktadır. İşsizliğin 
yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin 
gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden 
uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği 
sağlamak hedefini taşıyan (İŞKUR,2014) program 2008 yılında yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum 
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Hizmetleri Yönetmeliği ile hukuki bir zemine oturtulmuştur (Gün,2013:83). İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği, 
12.03.2013 tarihinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği olarak değiştirilmiş ve bu değişiklikle birlikte “Toplum 
Yararına Çalışma Programı” olan programın adı da “Toplum Yararına Programı” şeklinde güncellenmiştir.  

TYP’nın kamu yararına yönelik olması gerekmektedir. Bu bağlamda TYP, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
temizlik işleri, bakım onarım, çevre düzenlemesi yapılması, tarihi ve kültürel mirasın korunması, kamusal alt 
yapının yenilenmesi, çevre temizliği, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine katkı maksadıyla fidan üretimi, 
ağaçlandırma, fidan dikimi ve ormanların bakımı faaliyetleri, vadi-dere ıslahı, erozyon çalışmaları gibi alanlarda 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla TYP ile Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı gibi kamu kurumlarının kamu yararına iş alanlarında görevlendirme yapılmaktadır. 2011 yılında 
yapılan değişiklikle TYP’den yararlananların büro hizmetlerinde çalıştırılmama hükmü kaldırılmıştır. Ayrıca 
TYP’na konu olacak alanlar belirlenirken, ilin genel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kamunun ortak 
kullandığı alanlar içinden kamu yararının daha yüksek olduğu programlara öncelik verilmesi öngörülmektedir 
(Sanal,2014).  

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almayan, açık öğretim dışında öğrenci 
olmayan, herhangi bir yerden sosyal yardım almayan işsizlerin programdan yararlanması amaçlanırken 2014 ve 
2016 yılında yapılan değişikliklerle, sosyal yardım ve dul, yetim aylığı alanlara da TYP’den yararlanma hakkı 
getirilmiştir. Öte yandan TYP’den yararlanan katılımcılar, programdan ilk yararlanmaya başladıkları günden 
itibaren on iki ay içerisinde ayrı ayrı veya bir defada en fazla dokuz ay yararlanabilmektedirler. Katılımcıların 
programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğmaktadır. Türkiye İş Kurumu 
tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma hizmetlerinin finansal kaynağı, İşsizlik Sigortası Fonu’dur. Sigorta 
primleri İŞKUR tarafından karşılanan katılımcılara günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile 
çarpımı sonucu bulunan miktarda ödeme yapılmaktadır (İŞKUR,2016a). 

Yıllar itibariyle yararlanan işsiz sayısının artış gösterdiği TYP’nın 2008 ekonomik krizi sonrasında yoğun olarak 
uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Son dönemlerde önemli bir iş imkanı sağlayan program olarak Türkiye 
genelinde hızla artış gösteren Toplum Yararına Programında en yüksek artışın 2015 yılında gerçekleştiği 
görülmektedir. Türkiye’de 2015 yılında TYP sayısı 9 bin 596 iken programa katılımcı sayısı toplam 523 bin 225 
kişidir (İŞKUR,2016b). 

4. Çalıştıranlar Gözüyle Toplum Yararına Programına İlişkin Bir Değerlendirme: Sakarya İli 
Örneği 

4.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

İşsizlerin çalışma yaşamına girişini kolaylaştırmayı amaçlayan aktif istihdam politikalarının önemli bir aracı 
olarak yaygınlık kazanan toplum yararına programına ilişkin alanda çalışmalar yapılmaya başlandığı 
izlenmektedir. Alana önemli katkı sağlayan bu çalışmaların programdan yararlananlar ile gerçekleştirilmesi, 
programın işsizliği önleme yönündeki etkisini inceleme açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise toplum 
yararına programına ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi ve alana, programın bir diğer 
kullanıcı tarafını oluşturan “çalıştıranlar ya da orta ve üst düzey kurum yöneticileri” gözüyle bakılarak katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın alandaki önemli bir boşluğu da doldurması 
beklenmektedir. 

Bir politikanın, programın uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması, bu suretle maddi, manevi kayıpların, 
israfın önlenebilmesi için bu politikadan ya da programdan yararlananların görüşlerini, sorunlarını, 
beklentilerini bilmek önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak Sakarya’da 2015 yılında 5 bin 651 kişinin 
faydalandığı 79 Toplum Yararına Programı (İŞKUR,2016c)  kapsamında işçi çalıştıran kurum yöneticileri ile 
görüşülerek, biçimsel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, programın verimliliği, işçilerin sahip oldukları 
beceri/ uyum düzeyinin kurumun ihtiyaçlarını karşılama derecesi, programın işsizliği önlemeye katkısı, kurumlar 
açısından avantaj ve dezavantajını içeren temel sorular sorulmuştur.  
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4.2. Araştırmanın Bulguları 

Çalışma kapsamında Sakarya’da kamu kurumlarında 1 ila 10 yıldır orta ve üst düzey yöneticilik yapan 
katılımcılarla biçimsel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat yapılan katılımcıların yüzde 50’sinin 2 yıldır, yüzde 
10’unun 1 yıldır ve yüzde 40’ının ise 2 yıldan uzun süredir toplum yararına programı kapsamında işçi çalıştırdığı 
tespit edilmiştir.  

Katılımcıların, Toplum Yararına Programının verimliliğine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde yüzde 90’ınının 
programın verimli olmadığı, yüzde 10’unun ise verim konusunda kararsız olduğunu ifade eden görüşleri 
bulunmaktadır. Programın verimli olmadığına ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, nitelikli işçi alımı yapılmadığı, 
TYP kapsamında alınanlara iş yaptırmada zorluk çekildiği, program kapsamında gelen işçinin işe karşı sorumluluk 
ve motivasyon hissetmediği, yapılan işin geçici görülerek sahiplenilmediği gibi temel başlıklara yer verildiği 
görülmektedir. Programın verimliliği konusunda kararsız olanlar ise kendi kurumlarında programın veriminin 
düşük olduğunu ancak program için bu tarz bir değerlendirmenin TYP kapsamındaki tüm işler ve Türkiye geneli 
açısından durumu bilmeden yapılamayacağı yönünde cevap vermişlerdir.  

“…piyasaya, kurumlara bu programın bir verimlilik sağladığını düşünmüyorum. Çünkü 
alınan işçiler kalifiye değiller. Girdikleri şartlar sebebiyle motivasyonları da yok” 

“İşin niteliğine ve durumuna uygun işçi alımı yapılmadığından iş yaptırılma sırasında zorluk 
çekilmektedir. Bu verimliliği olumsuz etkiliyor, düşürüyor.” 

“…işe başlamadan eğitim verilse bile süre kısıtlılığı nedeniyle başarılı olamıyorlar. Verimlilik 
söz konusu olmuyor.” 

“ insanların çalışma verimliliği açısından olumlu bir görüşüm yok. Tam tersi işi tam olarak 
sahiplenmemeleri, geçici olduklarını bilmeleriyle sebebiyle haklı olarak işi öğrenmeye 
meyilli değiller. Verimli olamıyorlar….” 

“geçici olduklarını biliyorlar, işi öğrenmeye hevesli değiller. alımlar da bizim de seçme 
şansımız yok, işimizi yarayacak nitelikte kişi de alamıyoruz. Verim bekleyemiyoruz zaten.” 

“ kendi kurumuma gelenlere bakınca verimli olduklarını söyleyemem. Ama onları da 
dinleseniz zaten geçiciyiz burada psikolojisi ile davrandıklarını görürsünüz. Ama tabii bunu 
genele yaymak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Tüm işler için değerlendirmek lazım 
hatta tüm illerdekilere bakmak lazım” 

“Şimdi bu program uygulanıyorsa yıllardır, bir verim alınmış demektir. Benim gördüğüm bir 
verim yok ama programın geneli için verimsizdir demek afaki olur.” 

TYP alımı ile ilgili işlemlere bakıldığında, “Noter kurası yöntemi, Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve 
meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, 
yüzde yirmi liste yöntemi “ olmak üzere üç temel katılımcı seçimi yöntemi kullanıldığı görülmektedir. İlgili İl 
Müdürlüğü, bu yöntemlerden hangisini katılımcı seçiminde kullanacağını duyurularında belirtmekle görevli 
kılınmıştır (İŞKUR,2016a). Verilen cevaplar incelendiğinde görüşülen kurumlara ağırlıklı olarak kura yöntemi ile 
alım yapıldığı görülmektedir. 

Görüşme yapılan katılımcılara, TYP kapsamında gelen işçilerin beceri ve niteliklerinin, ihtiyaç duyulan alanı 
karşılayıp karşılamadığı sorulmuş ve verilen cevaplar incelendiğinde, kurum yöneticilerinin TYP konusunda en 
fazla sıkıntı duydukları konunun ihtiyaç duyulan alan ile işçilerin sahip oldukları nitelik arasındaki uyumsuzluk 
olduğu tespit edilmiştir. İşçilerin beceri ve niteliklerine uygun alım yapılmadığı buna bağlı olarak ihtiyaçlarının 
karşılanmadığını ifade eden katılımcılar, bu durumun programın süresi de göz önünde tutulduğunda verilen 
eğitimlerle de giderilemediğini vurgulamaktadırlar.  

“…Kura seçimi ile geldiler. İşi bilmiyorlar, tabii çok nitelik gerektirmeyen bir iş gibi 
görünebilir yaptıkları ancak incelikleri var bu işin de. Öğrenmeye de heves yok ama biz yine 
de eğitmeye anlatmaya çalışıyoruz. Ancak işin en sıkıntılı tarafı bu nitelik meselesi. Nitelikli 
kişiler gelse kurum içinde değerlendirmek de kolay olur.” 

“ gelen işçinin niteliği ile kurumun ihtiyacı uyuşuyor mu diye bakılmıyor. Belki zaten 
yaptırılacak işinde çok nitelik gerektirmediği düşünülüyor. Ama bu sefer biz çalışanlar için 
sıkıntı başlıyor, onlara anlatmaya çalışıyoruz, yapamadıklarını yapmaya çalışıyoruz hatta 
zayi ettikleriyle de uğraşıyoruz. Bu zaman kaybı, israf, kaynak kaybı…” 
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“ uyumlu değil ama bu gelen işçi eğitimsiz olduğu için değil. İşin gerektirdiğinden fazla bir 
eğitim alması da uyumsuz. Yani sadece ilkokul mezunu, hiçbir niteliği olmayan insan 
geliyor denmesi yanlış olur. İçlerinde eğitimli olanlar da var. Onları daha farklı işlerde 
kullanabiliriz ama onu da isteyen aralarından az çıkıyor. Kolay gelirse işi başka bir işi daha 
yapmamak için oyalanıyor mesela. Bazen işi beğenmiyor bunu mu yapıcam diyor. Ya da 
ben zaten geçici süre buradayım kadrolu yapsın gibilerinden davranıyor…” 

“ Eğitimi var ama hiç deneyimi yok, iş disiplini yok, bu da uyumsuzluk oluşturuyor. Bu 
programın bence bel kemiği bu konu. Bizim işimize yatkın birileri gelse verimlilik de artar, 
işlerimiz de kolaylaşır, bu insanlar da belki o zaman gerçekten işe sahip çıkar, birşeyler 
öğrenmek ister, sonra başka iş arayacakken iyi olabilir yani.” 

TYP’nın işsizliği önlemeye yönelik değerlendirmesine verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcılar programın 
işsizliğin kalıcı olarak çözümünde etkisi olmayacağını ancak kısa süreli bir istihdam alanı oluşturması sebebiyle 
“işsizlik oranlarında düşüş var gibi” bir tablo çıkabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunmuşlardır. TYP’nin 
günü kurtarmaya yönelik bir program olarak ifade edildiği cevaplarda, program kapsamında geçirilen sürenin ve 
yapılan işlerin program sonrası istihdam edilebilirliğe de katkı sağlayamayacağı belirtilmektedir. İfadeler ayrıntılı 
olarak incelendiğinde, TYP’nin uzun süreli işsizliği düşürmeyeceği yönünde kanaatlerin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Öte yandan yararlanıcıların büyük çoğunluğunun kadın olduğu da belirtilerek, kadınların geçici 
bir süre de olsa gelir elde etmelerinin kadın yoksulluğu açısından anlamlı olduğunu ifade etmektedirler. Hatta 
TYP ile gelenler arasında kadınların çoğunun durumlarından mutlu ve TYP ‘nin kendilerine fayda sağlayacağı 
yönünde umut taşıdığı da vurgulanmaktadır. 

“ İşsizliği kısa süreli önlüyor olabilir ama işsizlik daha kalıcı politikalarla önüne geçilmesi 
gereken bir sorun. Program kapsamında geçirilen süre, 9 ay, az zaman değil ama yaptıkları 
işler çoğunlukla çok nitelik gerektirmeyen ve daha önemlisi, program bittiğinde kendilerine 
bir iş imkanı sunmayacak, deneyimden sayılmayacak işler. Kamuda onlara verilen işler, 
özel sektörde çok aranan işler değil ki. Temizlik, ağaç-fidan dikimi gibi işler biliyorsunuz. Bu 
yüzden işsizlik açısından bana çok geçici geliyor bu uygulama” 

“…geçici bir süre evet önleyebilir, kalıcı bir çözüm kesinlikle değil. Ama bir süre gelir elde 
eden kadınlar açısından katkı sağlayıcı yanı inkar edilemez “ 

“ Program sadece günü kurtarmak amaçlı bir program, kurum da arkadaşlarla da 
konuşuyoruz. Tecrübeden sayılırsa kadınların iş bulmasında faydalı olabilir ama o da zor” 

“İşsizliği önlemeye katkısı bulunmamakta gençlerden çok orta yaş üstü çalışıyor ve kısa 
süreli olduğundan genelde ev hanımlarına yönelik oluyor. Bir süre maaş alırım biraz da 
sigortam yatar mantığı bulunmaktadır.” 

“bence aslında işsizliği önlemiyor ama geçici bir süre de olsa bu insanlara buralarda 
istihdam sağlanarak, işsizlik bir süre azalmış gibi görünüyor…” 

“işsizliğin kalıcı olarak önlenebilmesi için programın daha faydalı hale getirilmesi gerekli. 
Mesela süre biraz daha uzatılsa, seçimler işe uygun yapılsa gibi düzenlemeler olsa sonra 
belki kadroya alma şansı verilse, o zaman hem işte yetişirler hem kurumlar ihtiyaçlarını 
karşılar gibi düşünüyorum. Bu haliyle işsizliği önlemiyor ki, biliyor birkaç ay sonra yine iş 
olmayacak.”  

Biçimsel mülakatın uygulandığı katılımcılara programın kurumlara sağladığı avantaj ve dezavantaj da sorulmuş 
ve alınan yanıtlarda özellikle kişisel ilişkilerde yaşanan sorunların, çalışma huzurunu olumsuz etkilemesi 
yönünde farklı bir boyut ortaya çıkmıştır. Buna göre TYP’nın kurumlara sağladığı avantaj iki temel görüş 
etrafında şekillenmektedir. Bunlar; kadrolu işçinin veriminde kısmi bir artışa sebep olması ve TYP ile gelenlerin 
içlerinde çalışmaya hevesli olanların kendilerine verilen işin yanı sıra kurumun diğer işlerine de destek sağlaması 
olarak ifade edilmektedir. Kadrolu işçilerin, TYP ile gelenlerin geçici olduklarını bilmelerine rağmen, işlerini 
kaptırma, kaybetme endişesi duyabildikleri vurgulanırken, kendisine verilen görev dışında özellikle ofis/büro 
işleri sayılan fotokopi, evrak getirip-götürme gibi farklı işlerde çalışarak kuruma katkı sağlayan TYP çalışanlarının 
avantaj sağladığı belirtilmektedir.  

Dezavantaj konusunda ise kurumlara manevi olarak büyük sorun getirdiği, yük oluşturduğu, farklı statülerde 
çalışanlar arasında huzursuzlukların ortaya çıktığı, zaman ve kaynak israfına sebep olduğu ifade edilmektedir. 
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İfadeler arasında özellikle kişisel ilişkilerde yaşanan sorunlara ve işin aksamasına yönelik vurgulara ağırlık 
verildiği görülmektedir. Kadrolu çalışanlar ve  TYP ile gelen geçici işçilerin arasında işin yürütümü konusunda sık 
sık anlaşmazlıklar çıktığı, ayrımcı davranışların da sergilendiği belirtilmektedir. 

“…kurumlar da bazen günlük rutinde zaman alan basit işler oluyor,  işlerde bu 
arkadaşlarımızdan yardım alıyoruz. bazı zamanlarda bu avantaj olabiliyor. dezavantajı ise 
kurumlar da çalışanların ikiye ayrıldığını görüyoruz, birbirlerine farklı bir bakışları var 
kadrolularla geçici gelenlerin. birbirlerine seslenmelerine bile yansıyor bu. kadrolu olanların 
bir kısmı işi onlara öğretmekle vakit geçirmek, kendi işini aksatmaktan rahatsız olduğunu 
dile getiriyor. ..” 

“…çoğunlukla TYP ile gelenleri tembel olmakla boş oturup para kazanmakla suçluyorlar. 
Kurum içindeki bağları zedeliyor sanki. Kadroda olanlar TYP  ile gelenlere iş vermek 
istediklerinde TYP çalışanları "siz amir değilsiniz eşit statüdeyiz" gibi çıkışlarda 
bulunabiliyor. Bu tarz kişisel sıkıntılar yaşanabiliyor….” 

“TYP ile gelenler küçümsenmekten yakınıyorlar, kendilerine iyi davranılmadığı yönünde 
şikayette bulunanlar bile oluyor. Aralarında her iş bize yaptırılıyor diyenler var. Bu da 
olmayacak gerginliklere tatsızlıklara yol açabiliyor.” 

Katılımcıların bakış açısıyla değerlendirildiğinde TYP, işsizliğe geçici de olsa son vermesi, belirli bir süre gelir 
desteği sağlaması olumlu değerlendirilmektedir. Başlıca eleştirilerin arasında ise yönetmelik ile uygulama 
arasındaki farklılıklar, sosyal hakların kullanımı konusunda yaşanan sorunlar, program kapsamındaki işlerin 
program süresi bittikten sonraki iş arama sürecine katkısının bulunmaması, program süresince beceri gelişimine 
katkı sağlayıcı mesleki eğitim gibi uygulamaların olmaması yer almaktadır.  

5. Sonuç 

İŞKUR tarafından yürütülen bir aktif istihdam politikası aracı olan Toplum Yararına Programının 2008 ekonomik 
krizi sonrası artmaya başladığı görülmektedir. Kadınlar, otuzbeş yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, 
terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlara öncelik verilen programın giderleri, asgari ücret 
üzerinden ödenen ücretler, sigorta primleri, vergiler ve diğer yasal kesintiler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanmaktadır. Son dönemlerde ciddi bir iş imkanı oluşturan İŞKUR programlarından biri olarak tanıtılan 
Toplum Yararına Programı’nın özellikle devlet kurumlarında personel istihdam edilmesi açısından pek çok işsize 
belirli periyotlarda iş kapısı açtığı vurgulanmaktadır. 

Bu çalışma, Sakarya ilinde Toplum Yararına Programından faydalanan kurum yöneticileri tarafından programın 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Biçimsel mülakat yöntemiyle elde edilen araştırma bulguları 
incelendiğinde orta ve üst düzey kurum yetkililerince Toplum Yararına Programı verimsiz, programdan 
faydalananlar ile kurumların ihtiyacı olan niteliğin karşılanması açısından uyumsuz, işsizliği kalıcı olarak 
önleyebilecek potansiyeli taşımayan, güvence sunmayan, kurumlara manevi yük getiren bir program olarak 
değerlendirilmektedir. Başlıca eleştirilerin arasında ise yönetmelik ile uygulama arasındaki farklılıklar, sosyal 
hakların kullanımı konusunda yaşanan bazı sorunlar, program kapsamındaki işlerin program süresi bittikten 
sonraki iş arama sürecine katkısının bulunmaması, program süresince beceri gelişimine katkı sağlayıcı mesleki 
eğitim gibi uygulamaların olmaması yer almaktadır.  Öte yandan katılımcıların bakış açısıyla değerlendirildiğinde 
TYP, işsizliğe geçici de olsa son vermesi, özellikle kadınlara belirli bir süre gelir desteği sağlaması, çalışma 
hayatından uzak kalmama açısından olumlu değerlendirilmektedir. 

Görüşme yapılan yöneticiler tarafından programın etkinliğini arttırmaya yönelik tavsiyeler ve programın 
aksaklık gösteren yanları irdelendiğinde bazı hususların dikkat çektiği, çözüm beklediği görülmektedir. Buna 
göre, programın süresinin uzatılması, programdan yararlanıcıların sayısının azaltılması, kurumlara hep aynı 
kişilerin alınması ve seçim, alım aşamasında nitelik, beceri yönünde değerlendirme yapılması, programın 
istihdam garantisi olan alanlarda ve gerçekten ihtiyaç duyulan işlerde uygulanması, program bitiminde istihdam 
sağlaması programın istihdama katkısını arttıracaktır. Ayrıca, Toplum Yararına Programının, makro ekonomik 
politikalar göz önünde bulundurularak uygulanması da programın başarısı açısından önem arz etmektedir. 
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Özet: Bu çalışmada, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalarda yönetici ve firma özellikleri ile adaptasyon 
stratejileri ve ihracat performansı üzerinde ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda mücevher 
sektöründe yer alan yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 554 firmaya anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola 
çıkılarak firma ve yönetici özellikleri ile adaptasyon stratejileri ve ihracat performansı arasındaki ilişkiler tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bunun için, ilgili değerlerin ortalamaları alınmış, bu ortalama değerler ile firma ve yönetici özellikleri arasındaki 
Spearman sıra korelasyonları hesaplanarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama Karması, Adaptasyon Stratejileri, Firma ve Yönetici Özellikleri,  İhracat 
Performansı,  Mücevher Sektörü  

1. Giriş 

Genel olarak ihracat, firmaların küreselleşmelerinin ilk aşamasıdır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin dış ticaret fazlası vermesi, firmaların istikrarlı bir şekilde rekabet etmesine ve ülke ekonomisinin 
büyümesine bağlıdır (Morgan vd., 2011; Cadogan vd., 2001). Bununla birlikte, Türkiye gibi ülkelerdeki firmaların 
uluslararası pazarlardaki birçok engeli aşabilmeleri adaptasyon stratejilerinin uygulanması ile mümkün 
görünmektedir (Costa, 2013).  

Bu çalışmadaki genel amaç, uluslararası pazarlara yönelik adaptasyon stratejileri üzerinden firma ve yönetici 
yeteneklerini analiz ederek Türkiye’deki mücevher ihracatçıları aracılığıyla bu sektördeki ihracat performansını 
belirlemektir. Yapılan literatür taramaları adaptasyon stratejisi ile ihracat performansının birbirinin 
tamamlayıcısı olduğunu ortaya koyduğundan bu iki faktör tercih edilmiştir (Cassiman ve Golovko, 2011). 
Özellikle, bir firmanın adaptasyon stratejilerinin uygulanması ile ihracat performansındaki artış arasında ilişki 
pozitif iken, tersi durumda ise ilişkinin negatif yönde olduğu ampirik destek bulmaktadır (Golovko ve Valentini 
2011). 

Bu çalışmada bir taraftan mücevher sektör bazında çalışma yapılırken, diğer taraftan pazarlama karması 
unsurlarının her birine uygulanan adaptasyon stratejilerinin ihracat performansına etkileri incelenmiştir. Aynı 
zamanda Türkiye’de ihracat konusunda yapılan çalışmaları zenginleştirip ihracat performansı belirleyicileri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ihracat performansına etkisi olduğu düşünülen, uluslararası pazarlama 
karması adaptasyon stratejilerinin ihracat performansı ile ilişkisi ve ihracat performansına etkileri belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Yapılan bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; giriş yer almaktadır. İkinci bölümde; ihracat 
performansı belirleyicileri, firma ve yönetici özellikleri ile uluslararası pazarlama karması adaptasyon stratejileri 
ve ihracat performansı ele alınmıştır.  Üçüncü bölümde ise mücevher sektörü ve Türkiye’de mücevher 
sektörünün işleyişi ve ihracatı incelenmiş, dördüncü bölümde firma ve yönetici özellikleri ile adaptasyon 
stratejileri ve ihracat performansı arasındaki korelasyonlar ile sonuç bölümü yer almaktadır. 

2. İhracat Peformansı Yönetim Ve Firma Özellikleri İlişkisi 

2.1. İhracat Performansı Belirleyicileri 

İhracat performansını belirleyicileri iç ve dış faktörler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Zou ve Stan, 
1998: 355; Sousa, 2008: 318-319; Shamsuddoha, 2005:20): İç faktörler, firma içi faktörlerden oluşup 4 alt 
bölümden meydana gelmektedir: 
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Firma Özellikleri: Firma büyüklüğü, yaşı, teknolojisi ve ihracat deneyimi, 

Yönetici Özellikleri: Yöneticinin eğitimi ve yabancı dil bilgisi, ihracat deneyimi ve yöneticinin yaşı, 

Yöneticilerin Algı ve Davranışları: Proaktif ihracat motivasyonu ve algılanan ihracat avantajları, 

İhracat Pazarlama  Stratejileri: Ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım stratejileri 

Bu çalışmada ele alınan firma özellikleri; ihracat yapılan ülke sayısı, firmada çalışan sayısı, firmanın sahip olduğu 
teknoloji yoğunluğu derecesi, firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, firmanın ihracat tecrübesi, ihracat 
departmanında görevli kişi sayısıdır. Yönetici özellikleri ise; yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı, yöneticinin en 
iyi bildiği yabancı dil seviyesi, yöneticinin ihracat deneyimi olarak belirlenmiştir. 

2.2. Adaptasyon Stratejileri  

Adaptasyon, firmanın uluslararası pazarlama karması programının bir veya daha çok öğesinde farklılaşma 
yaparak bir ülke pazarındaki farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme gayretidir. İşletmelerin, uluslararası 
pazarlama karması stratejilerini müşteri satın alma davranışlarına uyarlama çalışmasıdır.  Yerel şartlara ve 
ihtiyaçlara cevap vermeyi temsil eden adaptasyon, girilecek hedef pazarda yasa, yaşam koşulları, kültürel 
farklılıklar, ürün gereksinimlerinde farklılıklar olduğunda izlenmesi gereken bir stratejidir (Çavuşgil vd., 2008: 
519). 

Wind (1986) tarafından yapılan çalışmada, küresel pazar stratejisi geliştirildiğinde “küresel düşün, yerel davran” 
yaklaşımı önerilmektedir. Bir küresel pazar stratejisinin dinamik pazar şartları ve rekabetin küresel 
perspektifinin bulunması ve her bir ülkenin benzerlik ve farklılıklarının göz önüne alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Adaptasyon stratejisi, standardizasyonun yeterli olmadığı durumlarda kullanılmakta ve gerekli 
düzeylerde yapılan uyarlama çalışmaları ile hedef müşterilerin tatmininin sağlanması amaçlanmaktadır. 
Uluslararası pazarlama karması adaptasyon türleri; ürün adaptasyonu, fiyat adaptasyonu, tutundurma 
adaptasyonu ve dağıtım adaptasyonu olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 

2.3. İhracat Performansı Ölçümü  

İhracat literatüründe, ihracat performansının ölçümünde kullanılan finansal göstergelerden en çok dikkate 
alınan göstergeler, karlılık (Bilkey, 1982; Çavuşgil ve Zou, 1994; Madsen, 1989), satış hacmi (Cooper ve 
Kleinschmidth, 1985, Madsen 1989) ve ihracat büyümesidir (Çavusşgil ve Zou, 1994; Shoham, 1996). Ayrıca 
ihracat satışlarının toplam satışlara oranı, ihracat karlılığının toplam kârlılığa oranı da en çok dikkate alınan 
ihracat kriterlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. İhracat performansının ölçülmesinde kullanılan bir diğer 
yöntem ise finansal olmayan göstergelerdir.  Bunlar; ulaşılan amaçlar (Cavusgil ve Zou, 1994; Katsikeas vd., 
1996; Naidu ve Praisad, 1994), tatmin (Evangelista, 1994; Patterson vd., 1997; Seifert and Ford, 1989; Shoham, 
1996), başarı algısı (Çavuşgil and Zou, 1994; Raven et al., 1994; Singer and Czinkota, 1994) ve De Luz, (1993)’a 
göre değer algısıdır. 

3. Türkiyede Mücevher Sektörü 

3.1. Mücevher Sektörü 

Mücevher sektörü, içerdiği ürünler itibari ile imalat sektöründe,  ticaret ve istihdam hacmi ile ekonomik 
anlamda katkı sağlayan en önemli alt sektörlerden biri olarak kabul edilir. Mücevher sektörü altın, gümüş, platin 
ve yarı kıymetli taş araçlarından oluşan ve özellikle altın ve gümüşün maden özelliğinden çıkıp mücevher 
özelliğini kazanmasındaki geçiş sürecini sağlayan kıymetli madenleri işleme ve tasarlama faaliyetlerinden oluşan 
bir sektör olarak tanımlanması mümkündür. 

Türk mücevher sektörü çok eskilere dayandırılmaktadır. Tarihsel süreçte mücevher sektöründe Anadolu’da yer 
alan uygarlıkların örneğin; Hititler, Urartular, Frigyalılar, İyonyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular 
ve Osmanlılar, dini ve estetik amaçlı kendi takı modellerini geliştirme boyutuyla belirleyici bir role sahip 
oldukları görülmektedir (Öktem, 2005: 207). 

Türkiye'de mücevher ihracatı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışla Türkiye'nin endüstrideki sıralaması 
yükselmiş ve Türkiye bu konuda lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de mücevher sektörünün elinde 
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her yıl yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesi bulunmaktadır. 
Ancak bu kapasitenin tamamı kullanılmamaktadır (http://www.ekonomi.gov.tr). 

3.2. Türkiye’de Mücevher Sektörünün İşleyişi ve İhracatı 

Mücevher sektöründeki büyüme, içinde yer aldığı maden ve metal endüstrisindeki büyümeyi beraberinde 
getirmektedir. Türkiye’nin ihracat kapasitesinde büyümeyi sağlayan sektörün ihracat işleyişi aşağıda ifade 
edildiği gibi üç yönlü olarak geçekleşmektedir. 

✓ Yurtdışına yapılan resmi ihracat, 

✓ Laleli’den yapılan bavul ticareti, 

✓ *Turistlerin kendileri için aldıkları ürünler. 

Mücevher sektörü sahip olduğu yurtiçi potansiyeli ile son yıllarda ihracatta büyüme sağlayarak üst sıralara 
yerleşmiştir. 

Aşağıdaki Tablo 3.1.’de beşer yıllık aralar ile mücevher sektörünün ihracatı ve toplam ihracat içindeki payı yer 
almaktadır. 

Tablo 3.1.Türkiye Mücevher Sektörü İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı 

Kaynak:http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=2&param2=0&sitcrev=0& isicrev=3&sayac=5804 

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler doğrultusunda Türkiye’de 1990 yılında mücevher ihracatı 4 milyon dolar 
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında ihracat miktarı 3.109 milyon dolara yükselmiştir. Mücevher sektörü ihracatı 
önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de üretilen mücevherler özelikle kişi başına düşen milli gelir seviyesi yüksek olan ABD, Almanya, Birleşik 
Arap Emirliği gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır. Türkiye’de mücevher sektörünün yoğun olarak yer aldığı iller;  
İstanbul, Ankara ve İzmir'dir (http://www.jtr.org.tr).  

4. Firma ve Yönetici Özellikleri İhracat Performansı İlişkisi 

4.1. Firma ve Yönetici Özellikleri ile Adaptasyon Stratejileri ve İhracat Performansı Arasındaki 
Korelasyonlar  

Firma ve yönetici özellikleri ile adaptasyon stratejileri ve ihracat performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
için, adaptasyon stratejileri ve ihracat performansına ilişkin maddelerin ortalamaları alınarak, bu ortalama 
değerler ile firma ve yönetici özellikleri arasındaki Spearman sıra korelasyonları yurtiçi ve yurtdışı firmalar için 
hesaplanmış ve sırasıyla Tablo 4.1’de ve Tablo 4.2’de verilmiştir. 
Tablo 4.1 incelendiğinde, anlamlı bulunan ilişkilerin tümünün pozitif olduğu görülmektedir. Yani firma ve 
yöneticinin ilgili değişkendeki değeri arttıkça adaptasyon stratejileri ve ihracat performansı artmaktadır.  Ürün 
adaptasyonu ile firma özellikleri arasında pozitif ve 0.01 seviyesinde anlamlı korelasyonlar mevcutken, yönetici 
özellikleri ile ürün adaptasyonu arasında ilişki bulunamamıştır. Fiyat adaptasyonu ile firma özelliklerinden 
firmada çalışan sayısı, firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, firmanın ihracat tecrübesi ve ihracat 
departmanında görevli kişi sayısı değişkenleri arasında pozitif ve 0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Tutundurma adaptasyonu ile korelasyonlar incelendiğinde, sadece firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluk 
derecesi 0.01 seviyesinde ve firmanın ihracat tecrübesi 0.05 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Dağıtım 
adaptasyonu ile firma özelliklerinden İhracat yapılan ülke sayısı, firmada çalışan sayısı, firmanın ihracat 
tecrübesi, ihracat departmanın da görevli kişi sayısı değişkenleri arasındaki korelasyonlar 0.01 seviyesinde 
anlamlı iken, yönetici özelliklerinden yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi 0.05 seviyesinde anlamlıdır. 
İhracat performansı ile ilişkiler incelendiğinde, ihracat yapılan ülke sayısı, firmada çalışan sayısı, ihracat 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Mücevher Sektörü ihracatı (milyon Dolar) 4.0 65.0 394.4 1168 1538 3109 

Toplam İhracat içindeki Payı (%) 0,03% 0,30% 1,42% 1,59% 1,35% 1,97% 
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departmanında görevli kişi sayısı, yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı arasında 0.01 seviyesinde; firmanın sahip 
olduğu teknoloji yoğunluğu derecesi, firmanın ihracat tecrübesi ve yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi 
arasında 0.05 seviyesinde istatistiki olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yurtiçi firmalar için firmanın faaliyette 
bulunduğu yıl sayısı ve yöneticinin ihracat deneyimi hariç, diğer bütün değişkenlerle ihracat performansı 
arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.1. Yurtiçi Firmalar İçin Firma ve Yönetici Özellikleri ile Adaptasyon Stratejileri ve İhracat Performansı 
Arasındaki Korelasyonlar 

Firma ve Yönetici Özellikleri 
Ürün 

Adaptasyonu 
Fiyat 

Adaptasyonu 
Tutundurma 
Adaptasyonu 

Dağıtım 
Adaptasyonu 

İhracat 
Performansı 

İhracat yapılan ülke sayısı .162(**) .033 .088 .200(**) .220(**) 

Firmada çalışan sayısı .176(**) .143(**) .076 .170(**) .172(**) 
Firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu 
derecesi 

.141(**) -.033 .152(**) .059 .120(*) 

Firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı .121(*) .192(**) .057 .095 .087 

Firmanın ihracat tecrübesi .149(**) .175(**) .108(*) .203(**) .101(*) 

İhracat departmanında görevli kişi sayısı .158(**) .130(**) .033 .200(**) .192(**) 

Yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı .079 -.012 .067 .049 .148(**) 

Yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi .081 -.038 .081 .097(*) .111(*) 

Yöneticinin ihracat deneyimi -.004 -.002 -.005 .043 .037 

*  p<0.05 , **  p<0.01 

Tablo 4.2. Yurtdışı Firmalar İçin Firma ve Yönetici Özellikleri ile Adaptasyon Stratejileri ve İhracat Performansı 
Arasındaki Korelasyonlar 

Firma ve yönetici özellikleri 
Ürün 

Adaptasyonu 
Fiyat 

Adaptasyonu 
Tutundurma 
Adaptasyonu 

Dağıtım 
Adaptasyonu 

İhracat 
Performansı 

İhracat yapılan ülke sayısı .160 .131 .341(**) .242(**) .355(**) 

Firmada çalışan sayısı .206(*) .298(**) .184(*) .254(**) .230(**) 

Firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu 
derecesi 

.400(**) .431(**) .371(**) .275(**) .443(**) 

Firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı .156 .303(**) .131 .288(**) .261(**) 

Firmanın ihracat tecrübesi .178(*) .232(**) .085 .176(*) .226(**) 

İhracat departmanında görevli kişi sayısı .389(**) .292(**) .286(**) .246(**) .395(**) 

Yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı .172(*) .199(*) .112 .156 .160 

Yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi -.061 .063 .099 .221(**) .153 

Yöneticinin ihracat deneyimi -.021 -.234(**) -.010 .012 .077 

*  p<0.05 , **  p<0.01 

Yurtdışı firmalar için korelasyonlar incelendiğinde, ürün adaptasyonu ile firma özellikleri arasındaki en güçlü 
korelasyonun 0.400 ile firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu derecesi olduğu görülmektedir. Bunu 0.389 
ile ihracat departmanında görevli kişi sayısı izlemektedir. Yurtdışı firmalar için, ürün adaptasyonu ile firmada 
çalışan sayısı ve yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı arasında da 0.05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 
Fiyat adaptasyonu ile firma özelliklerinden firmada çalışan sayısı, firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu 
derecesi, firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, firmanın ihracat tecrübesi, ihracat departmanında görevli kişi 
sayısı değişkenleri arasında pozitif 0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmasına rağmen yönetici özelliklerinde 
yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı 0.05 seviyesinde anlamlıdır. Tutundurma Adaptasyonu ile korelasyonlar 
incelendiğinde, firma özelliklerinden ihracat yapılan ülke sayısı, firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluk 
derecesi ve ihracat departmanında görevli kişi sayısı 0.01 seviyesinde ve firmada çalışan sayısı 0.05 seviyesinde 
anlamlı bulunmuştur. Dağıtım adaptasyonu ile korelasyon incelendiğinde, firma özelliklerinden ihracat yapılan 
ülke sayısı, firmada çalışan sayısı,  firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu derecesi, firmanın faaliyette 
bulunduğu yıl sayısı, ihracat departmanında görevli kişi sayısı ve yönetici özelliklerinde yöneticinin en iyi bildiği 
yabancı dil seviyesi değişkenleri arasındaki korelasyonlar 0.01 seviyesinde anlamlı iken, firma özelliklerinden 
firmanın ihracat tecrübesi 0.05 seviyesinde anlamlıdır. İhracat performansı ile ilişkiler incelendiğinde, firma 
özelliklerinden ihracat yapılan ülke sayısı, firmada çalışan sayısı, firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu 
derecesi, firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, firmanın ihracat tecrübesi ve ihracat departmanında görevli 
kişi sayısı arasında 0.01 seviyesinde ilişki olduğu görülmektedir. Yurtdışı firmalar için yöneticinin en iyi bildiği 
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yabancı dil seviyesi ve yöneticinin ihracat deneyimi hariç, diğer bütün değişkenlerle ihracat performansı 
arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmektedir.  

5. Sonuç 

İhracat performansı, işletmenin giriş yaptığı dış pazarın dinamikleri kadar işletmenin iç dinamiklerine de bağlı 
olarak değişme gösterebilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda genel olarak, yönetici davranış ve 
algılarının, firma yeteneklerinin, firma stratejilerinin, firma özelliklerinin, ürün özelliklerinin, sektör özelliklerinin 
ve pazar özelliklerinin ihracat performansı üzerine etkilerinin araştırıldığı görülmektedir (Aaby ve Slater, 1989: 
9; Çavuşgil ve Zou, 1994: 3; Zou ve Stan, 1998: 343; Leonidou vd., 2002: 52). Bu çalışmada da ihracat 
performansı, firma ve yönetici özellikleri ve adaptasyon stratejileri arasında olumlu ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  

İhracat performansını etkileyen firma büyüklüğü değişkeni çeşitli faktörler ile ele alınmaktadır. Bu çalışmada 
firma büyüklüğü; firmada çalışan sayısı ve ihracat departmanında görevli kişi sayısı. Literatürde genel kabul 
edilen ve araştırmalarda test edilen ilişki, firma büyüklüğü ile ihracat performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olmasıdır (Aaby ve Slater, 1989: 17; Bonaccorsi, 1992).  

Bu araştırmada hem yurtiçi hem de yurtdışı firmalar için hesaplanan ürün, fiyat ve dağıtım adaptasyonu ile 
firma özellikleri arasında literatür ile paralel olarak anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Buna karşılık yurt içi 
firmalarda yönetici özellikleri (yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı, yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi 
ve yönetici ihracat deneyimi) ile ürün adaptasyonu arasında ilişki bulunamamıştır. Yurtdışı firmalar için 
tutundurma adaptasyonu ile korelasyonlar incelendiğinde, firma özelliklerinden ihracat yapılan ülke sayısı, 
firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluk derecesi, ihracat departmanında görevli kişi sayısı ve firmada çalışan 
sayısı anlamlı bulunmuştur. Ancak yurtiçi firmalarda tutundurma adaptasyonu ile ihracat yapılan ülke sayısı, 
firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı, ihracat departmanında görevli kişi sayısı, yöneticinin bildiği yabancı dil 
sayısı, yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi ve yöneticinin ihracat deneyimi arasındaki ilişki literatür ile 
benzerlik göstermemiştir. Korelasyon hesaplamaları sonucunda yurtiçi firmalarda her bir hedef pazara ilişkin 
ürün standartları,  tüketici alışkanlıkları, yasal düzenlemeler ve kültürel yapıdaki farklılıkları algılayacak bilgi 
birikimine sahip yöneticilerin bulunmaması eksiklik olarak söylenebilir. Ürün ve tutundurma adaptasyon 
stratejisinin öneminden yola çıkarak hem yönetici hem de firma özelliklerinin, ürün ve tutundurma adaptasyon 
stratejileri açısından bu eksikliğin eğitim olanakları ile aşılması mümkündür. 

İhracat performansını etkileyen bir diğer değişken firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı ve firmanın ihracat 
tecrübesidir. Literatürde genç firmaların, kendilerinden yıl olarak daha fazla iş dünyasında bulunan firmalardan 
ihracat performansı bağlamında daha başarılı olduğu yolundadır. Bir başka deyişle firma yaşı ile ihracat 
performansı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır (Bodur, 1994: 192). Baldauf vd (2000: 71) uzun süre 
uluslararası aktif olan firmaların daha yüksek ihracat yoğunluğuna sahip olduğunu fakat deneyimle ihracat 
etkinliği arasında bir ilişki kurulamadığını rapor etmektedir.  

Bu araştırma da hem yurtiçi hem de yurtdışı firmalar için ihracat performansı ile ihracat yapılan ülke sayısı, 
firmada çalışan sayısı, ihracat departmanında görevli kişi sayısı, yöneticinin bildiği yabancı dil sayısı, firmanın 
ihracat tecrübesi ve yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi arasında istatistiki olarak literatürü doğrular 
şekilde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna karşılık, yurtiçi firmalar açısından firmaların faaliyette bulunduğu yıl 
sayısı, yöneticinin ihracat deneyimi ile ihracat performansı arasında olumlu ilişki kurulamazken aynı şekilde 
yurtdışı firmalar açısından da yöneticinin en iyi bildiği yabancı dil seviyesi ve yöneticinin ihracat deneyimi 
arasında pozitif yönlü ilişki ortaya konamamıştır. Bunun nedeni olarak özellikle yurtiçi firmaların uluslararası 
pazarlama alanında yetişmiş işgücüne sahip olmamaları söylenebilir. 

 Diğer taraftan piyasa yapısının, tüketici karakteristik özelliklerinin, kültürel yapının farklıklarının daha fazla 
dikkate alınması gerekmektedir. Buna bağlı olarak ihracat performansının artışında firmanın faaliyette 
bulunduğu yıl sayısı ve yöneticinin ihracat deneyimi gibi niteliklerin kazanılmasına yönelik firma çabalarının 
artırılması önerilebilir.  

İhracat performansını etkileyen başka bir değişken firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu derecesidir. 
Moini (1995: 17) ve Danışman ve Sökmen (2007: 223) teknoloji ile ihracat performansı arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu belirtmektedir. Ito ve Pucik (1993: 70) teknoloji konusunu Ar-Ge harcamaları bağlamında ele 
almıştır ve ihracat satışları ile Ar-Ge harcamaları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur.  
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Bu araştırma da hem yurtiçi hem de yurtdışı firmalar için ihracat performansı ile ilişkiler incelendiğinde, 
firmanın sahip olduğu teknoloji yoğunluğu derecesi, firmanın ihracat tecrübesi ve yöneticinin en iyi bildiği 
yabancı dil seviyesi arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

Hesaplanan korelasyonlar sonucunda yurtiçi firmaların yurtdışı firmalara kıyasla ürün adaptasyonu, tutundurma 
adaptasyonu ve ihracat performansı ile yönetici ve firma özellikleri arasındaki ilişkiler anlamsız olduğu 
görülmektedir. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için yurtiçi firmalar ürün ve tutundurma adaptasyonuna 
önem vermeleri gerekmektedir. Bunun için ihracatta başarılı yurtdışı firmaların ürün ve fiyat adaptasyon 
stratejileri incelenmelidir. 

Yurtiçi firmalarının ihracat performanslarını artırmak için performansı artıracak şekilde planlamalar yapmaları 
gerekmektedir. Bu konuda strateji geliştirmek ve uygulamaları bu yönde artırmak önemlidir. Ayrıca her bir 
hedef pazara özgü ürün tasarımının yapılması ihracat performansında etkili olacaktır. Yurtiçi firmalarının ihracat 
yaptığı ülke pazarını iyi tanıması ve adaptasyon stratejilerini buna göre şekillendirmesi gerekmektedir. Yurtiçi 
firmalarının mücevher sektöründeki payını artırmak için hedef pazara yönelik rekabet edebilecek ürünler 
geliştirmeleri gerekmektedir. Yurtiçi firmaların küresel pazarda rekabet edebilmek için mücevher alanında 
tecrübeli dış pazarı iyi bilen profesyonel yöneticilere ihtiyaçları bulunmaktadır.  
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Eksik Istihdam ve Kapsamı 

Ayşegül UÇAN 

Özet: Eksik istihdam tüm ülkelerin genel sorunları arasında yer almaktadır. Bir ülkede işsizlik sorunu nedenli önemli ise eksik 
istihdamında o kadar önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü günümüzde işsizlik giderek artmakta iken eksik 
istihdamında onu başabaş şekilde kovalamakta olduğu bir gerçektir. 

Eksik istihdam, bir ülkenin elindeki imkanlarını bilinçsizce kullanması anlamına gelir. Nitekim üniversite mezunu bir kişinin 
kalkıp da işsizlik nedeniyle kendi donanımlarına göre değil de çalışmak zorunda olduğu için gidip bir lokantada garsonluk 
yapması bir ülkedeki eksik istihdama örnek verilebilir. Bu örnek ile aynı zamanda ülkenin üretken kapasitenin olması 
gereken şekilde kullanılmadığını da görmüş olmaktayız. 

Eksik istihdamın iktisadi boyutunun yanı sıra toplum içindeki sosyal boyutunun da önemi büyüktür. Öyle ki eksik istihdam 
edilenlerin işsiz kalan kesimde de olduğu gibi psikolojik durumlarında birçok olumsuzluklar yaşandığı olasıdır. Çalışma hayatı 
bir bireyi ne kadar olumlu motive ediyorsa eksik istihdam edilmiş bir bireyinde olumsuz motivasyonu o denli artar. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi eksik istihdam bir ülkenin ekonomisinde, kalkınmasında kanayan bir yara iken toplumsal 
yaşamda da -sosyoloji ve psikoloji açısından- bireylerin refahı ve mutlu yaşam tablolarını olumsuz etkiler. Peki bu soruna 
neden olan etkenler nelerdir, bu sorunun çözüm yolları nasıldır?  Bu çalışmamda bunları inceleyip üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Eksik İstihdam, İşsizlik, İşsizlik Ödeneği, Aktif İstihdam Programları. 

1. Giriş 

Eksik istihdam, işgücünün ‘işsiz’ olmayan ancak işgücü kapasitesinin altında çalıştırılan kısmıdır. 

Eksik istihdamı tüm sektörlerde görmek mümkündür. Örneğin 1980 öncesi dönemde devletlerin kitlerde ve 
kendi bünyesinde çalıştırdığı personel fazlalığı. Ayrıca Kırdan Kente yapılan göçlerde kişilerin vasıflarına uygun 
işleri bulup da çalışması zaman alacağından geçim kaygısında olan bireylerin tabir caizse; ‘Ne iş olursa yaparım.’ 
İfadesi ile eksik istihdam gün geçtikçe büyümüştür. 

Günümüzde üretim elemanları, satış elemanları, tarım ve hayvancılıkta çalışanlar ile bir kısım büro elemanları 
eksik istihdam sorunu yaşamaktadırlar. 

Eksik istihdamın aza indirilebilmesi için bir takım çalışmaların yapılması şarttır. Ayrıca eksik istihdamın 
azaltılabilmesi için detaylı bir şekilde incelenmesi, araştırılması gereklidir. Artan nüfusun ekonomideki çalışma 
potansiyelini nasıl etkilediği, hangi alanlarda istihdam yaratılabileceği gibi sorular cevap bulmalıdır. Böylelikle 
ILO (2010) tarafından da ifade edildiği gibi eksik istihdamın incelenmesi ve değerlendirilmesi; işgücü piyasası 
sorunlarına yönelik analizlerin daha verimli ve daha sağlıklı yapılmasını, kısa ve uzun vadeli politikaların daha 
doğru geliştirilmesine katkı sağlar. (Taşçı ve Darıcı, 2010). 

2. Eksik Istihdam ve Kapsamı 

Eksik İstihdam; “İstihdam edilen emeğin üretken kapasitesinden çeşitli nedenlerle tam olarak 
yararlanamamasıdır.” ( Işığıçok,2014). 

Eksik istihdam kavramını değerlendirmek için öncelikle ulusal istatistik kurumlarının tanımlarını ele almalıyız. 
Ulusal istatistik kurumları da genellikle Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ)  yaptığı tanımı temel alır. 
UÇÖ,16.Uluslararası Çalışma İstatistikçileri konferansında belirlenen eksik istihdam tanımını kabul etmektedir. 
Buna göre eksik istihdam 2 boyutu vardır. Bunlar;  

a) Zamana Dayalı Eksik İstihdam: Kişinin belli bir saatten az çalışması, daha fazla çalışmak istemesi ve 
buna hazır olmasıdır. 

b) Yetersiz istihdam: “Alternatif bir istihdam durumu ile karşılaşıldığında işçilerin iyilik hali ve 
kapasitelerini azaltan işyeri durumlarıdır.” (Seçer, 2013). 

Diğer taraftan Türkiye istatistik Kurumu (TUİK) eksik istihdam üzerine yapmış olduğu tanımı da UÇÖ’nun 
kriterlerini kıstas almıştır. Şöyle ki;  
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Hane Halkı İşgücü Anketi soru kağıdın da 2009 yılında düzenlemeler yapılarak, 2009 yılı Şubat dönemi 
sonuçlarından itibaren, “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” diye iki ayrı konu üzerinde bilgiler 
yayınlanmıştır.  

Zamana Bağlı Eksik İstihdam: Referans haftasında istihdamda bulunan ve işinin başında toplam olarak 40 
saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu takdir de 
daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.  

Yetersiz İstihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak şartıyla, referans haftasında 
istihdamda içinde olup, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek ya da mevcut işine ek olarak bir iş aramış 
olan ve böyle bir iş bulunduğunda 2 hafta içinde çalışabilecek olan kişilerdir. (TUİK,2011). 

Yukarıdaki tanımlarda da bahsedildiği gibi eksik istihdamı iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisini çalışma süresinin 
yetersiz oluşu yani çalışma saatlerinin eksikliği; İkincisi ise işgücünün kendi içinde dengesiz dağılımı sunucu 
oluşan durumdur, diyebiliriz.  

2.1. Eksik İstihdamın Boyutları 

Eksik istihdamın boyutlarını aşağıdaki tabloda hem iktisadi açıdan hem de davranışsal yaklaşımlar açısından 
ayrıntılı inceleyeceğiz. (Seçer, 2013). 

Tablo 1. Eksik İstihdamın Boyutları 

İKTİSADİ AÇIDAN EKSİK İSTİHDAMIN BOYUTLARI 
DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN EKSİK İSTİHDAM 
BOYUTLARI 

1.Kişi işin gerektirdiğinden fazla eğitim düzeyine sahiptir.  
1.Kişilerin iş ile uyumları, çeşitli iş tutumlarını etkileme 
sürecidir. 

2.Kişi Eğitim alanının dışındaki bir alanda gönülsüz olarak 
istihdam edilmektedir. 

2.Göreli yoksunluk; kişilerin algılama farklarını ve işleri ile 
ilgili kriterlerine dikkat çekmektedir. 

3.Kişi işin gerektirdiğinden daha yüksek düzeyde niteliğe 
ve yoğun iş tecrübesine sahiptir. 

3.İş gücü kullanımında, işçilerin niteliklerine uygun işler 
verilmediğinde eksik istihdam yaşanacağını vurgular. 

4.Kişi gönülsüz olarak kısmi-süreli, geçici veya sürekli 
olmayan biçimde istihdam edilmektedir. 

4. Beşeri sermaye, kişilerin eğitimlerini ön plana çıkarır. 
Eksik İstihdamla bu yatırımlarının karşılığının alınmadığını 
gösterir. 

5.Kişi önceki işinden %20 veya daha az ücret 
kazanmaktadır. 

5.Atıf Kuramı, Kişilerin gelecekteki davranış biçimlerini 
belirlemek için şimdiki zamanda gösterdikleri tepkiler ile 
eksik istihdam konusunda önceden bilgi edinilmesini sağlar. 

 
6.Kişilik Kuramı, Kişilik özellikleri belirlenerek eksik 
istihdama verilebilecek tepkileri saptar. 

 
7.Kaynakların Korunması, İşçinin sahip olduğu çeşitli 
kaynakları elde etme ve harcama açısından eksik istihdamı 
değerlendirir. 

 

8.Diğer Kuramlar, post-endüstriyel dönüşüm olan yüksek 
nitelikte işçi ihtiyacının artışı ile ücretli işin koşulları 
üzerinde egemen ve alt sosyal pozisyonlardaki pazarlık ve 
mücadelenin sonuçlarıdır. 

 

2.2. Eksik Istihdamin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler 

Eksik istihdam hem bireyin sosyo-ekonomik hayatını hem de toplumların gelişmesindeki ekonomik ve 
davranışsal yapılarını olumsuz etkiler. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ise kamu ve özel kurumların 
inceleyerek almış oldukları birtakım önlemler vardır. Bunların neler olduğunu aşağıda inceleyeceğiz. 

2.2.1. İşsizlik Ödeneği 

İşsizlik ödeneği, pasif istihdam politikaları içerisinde yer almaktadır. Amaç işsiz olan işçinin ekonomik kaybını aza 
indirmektir. 
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İşsizlik ödeneğinin kapsamına baktığımızda, 

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki 
sigortalılar, 

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi 
sigortalılar, 

c) İstekleri halinde; 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardır. 

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; 

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, 

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, 

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, 

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik 
ortamda başvurmak, gerekmektedir. 

İşsizlik ödeneğinin süresi 

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile 
işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir. 

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller 

İşsizlik ödeneği almakta iken; 

- İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklere uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına 
yakın ve ikamet edilen yerin sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri 
tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 

- Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine sahip müfettişlerce veya kamu idarelerinin 
denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde İşkur’dan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak 
çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.  

- İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya 
başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir. 

- İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden 
göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın haklı bir nedene dayanmaksızın devam etmeyenlerin işsizlik 
ödenekleri kesilmektedir.(www.iskur.gov.tr) 

Yukarıda ayrıntılı olarak verilen işsizlik ödeneğinin amacı kendi donanımlarına ilişkin bir işte çalışmayanların iş 
arama süresinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ödenektir. Ancak bahsedilen hususlar o kadar dengede 
tutulmalı ki ne kişinin aradığı işi buluncaya kadar geçirdiği sürede onu mağdur edecek maddi kayıp içerisinde 
olmalı ne de kişiyi rahata kavuşturur gibi iş aramaktan vazgeçirmelidir.(Seçer, 2013) 

Ayrıca devlet bünyesinden sağlanan işsizlik yardımı ise işsizlik ödeneği birbirine karıştırılmamalıdır. İşsizlik 
yardımı işsiz olan kimsenin muhtaçlık durumuna göre kişiye devlet tarafından belirlenen süre içerisinde yapılan 
yardımdır. (Işığıçok, 2014) 

2.2.2. Aktif İstihdam Programları 

Aktif istihdam programlarını Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları, Kendi işini kuranlara Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) Yardımları, Kamu İstihdamı, Mesleki Eğitim ve Devlet 
Danışmanlık Programları, İşkur Staj Programlarını olarak ayırmamız mümkündür. 
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Ücret ve İstihdam Sübvansiyonlarını işverenler açısından ele alınan vergi indirimi veya prim desteği sağlar iken 
KOSGEP Yardımları ise tamamiyle girişimciliğe yönelik bir teşvik paketidir. Kamu istihdamı ise işsizliği ortadan 
kaldırmaya yönelik olup eksik istihdamı geri planda bırakmaktadır. Ancak bu programın asıl hedefi iş bulmakta 
dezavantajlı gruptakilerin işsizliğini önlemektir. Örneğin eski hükümlü veya engelli gruptakiler. (Işığıçok, 2014) 

Gelelim bizim konumuz olan eksik istihdamı önlemeye yönelik çalışmalardan biri olan Mesleki Eğitim ve Devlet 
Danışmanlık Programları, bu programlar ile mevcut işinden ayrılmış olanlara veyahut yeni iş hayatına 
atılacaklara kendilerine uygun mesleki eğitim vererek kişilerin niteliklerini geliştirmek ve meslek edinmelerine 
yardımcı olmak adına açılmış kurslardır.  

Devlet Danışmanlık Hizmeti ile de kişilere kendilerine uygun mesleklerde iş bulmalarını sağlayıcı iş ilanları ile 
yönlendirme yapılmaktadır. Bu hizmeti kamu kurumu olarak İŞKUR sağladığı gibi özel kurumlarında internet 
siteleri aracılığıyla bu hizmet verilmektedir. 

Ayrıca İŞKUR Staj Programları ile öğrencilik hayatından çıkan veya çıkacak olanların iş hayatına geçerken 
karşılaşacakları bir takım sorunların üstesinden gelmek, onları iş hayatına alıştırarak, iş yaşamlarında bir 
başlangıç yapmalarını sağlamaktır. Bu program iş hayatına yeni başlayacaklar için olduğu kadar işverenler 
açısından da önemlidir. Çünkü işveren çalışma ortamında işçiyi gözlemleyerek denetleyebilme şansına sahip 
olmaktadır. (http://www.iskur.gov.tr). 

Aktif istihdam programları ile işsizliğin engellenmesi amaçlanmıştır. Bununla beraber aynı zamanda bu 
programlar ile eksik istihdamında önüne geçilebilmesi hedeflenmiştir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Eksik istihdam işsizliğin gölgesinde kalmış gibi görünse de bir ülke için oldukça önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. Kendini işine yeterli görmeyen birey veyahut işini kendine uygun bulmayan birey içinde bulunduğu 
çıkmazda boğuşurken hem kendine hem iş sahibine hem de ülkesine dolaylı yoldan da olsa zarar vermiş olur. 

Temennimiz gelişen ekonomilerin ışığında bireylerin kendilerine, içinde bulundukları topluma ve ülkelerine 
yakışır şekilde tam ve doğru istihdam edilebilmeleridir. Bu amaçla yapılan tüm çalışmalar hedeflenen noktada 
birleşmektedir. Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde rol oynayan tüm sektörel çalışmalar hızla devam 
ederken meydana gelen eksik istihdam ve işsizlik nedeniyle oluşan kayıplar aza indirgenerek tekrar 
düzenlenmektedir. 

Bu çalışmada da görüldüğü gibi ama devlet kontrolünde ama özel sektör bünyesindeki işsizlik ve eksik istihdam 
önleyici tedbirler ivedilikle hayata geçirilmektedir. 
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Özet: 1990'lı yılların son çeyreğinde Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı adına önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 
4688 sayılı kanun örgütlenme, toplu pazarlık, grev hakkı gibi konularda kamu çalışanlarına yeni düzenlemeler getirmektedir. 
Bu bağlamda son 20 yıl içerisinde kamu sendikacılığı birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışma kamudaki 
işgörenlerin sendikada üyeliklerini sürdürme konusunda kuvvetli bir istek duyması, bağlı olduğu sendika için çaba sarf 
etmesi olarak tanımlanan "sendikaya bağlılık" kavramından hareketle kamu çalışanlarının sendikal bağlılık düzeylerini bir 
kamu kurumu örneği ile açıklamayı amaçlamıştır. Sendikaya bağlılık kavramı bu kavramı açıklayan dört farklı tema 
tarafından (sendikaya sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalı olmanın gerekliliğine 
inanma) ölçülmüştür. Çalışmada uluslararası alanda geçerliliği, güvenilirliği kabul görmüş "The Union Commitment Scale / 
Sendikaya Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri analiz tekniklerinden biçimsel mülakat şeklinde 
uygulanmıştır. Özellikle literatürde sendikal bağlılık üzerine akademik çalışma sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda çalışmanın 
keşfedici bir yönü bulunmaktadır. Keşfedici çalışmaların araştırmaya ön bilgi sağlamak ve sonraki çalışmalar için 
kullanılabilecek veri toplama araçlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmada nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Çalışmada sonuç olarak kamu çalışanlarının 
sendikal bağlılık düzeyleri, sendikaya sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalı 
olmanın gerekliliğine inanç düzeylerinin düşüklüğü vurgulanarak bunun nedenleri sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sendikacılık, Kamu Sendikacılığı, Sendikal Bağlılık 

Union Commitment in Civil Servants: An Example of Public İnstitute 

Abstract: In the last quarter of 1990’s, on behalf of public unionism, important developments had been experienced in 
Turkey. Expecially the law no. 4688 have brought about new rearrangement to civil servants in such organisation, labor 
negotiations, right to strike as cases. İn this sense, public of unionism be discusseded to a lot of academic study in the last 
20 year.  This study have aimed to explain level of union commitment of civil servants with a example of public institute 
based on civil servants who desire extremely on keeping subject to their’s membership in onion, commitment to union 
which is described as their’s effors to union whose they depend on.  “Union commitment” notion as measured by four 
different theme (loyalty to union, responsibility toward union, willingness to working toward union and to believe in 
necessity of to be union member) that explain this notion. “The Union Commitment Scale”, that gain acceptance it’s 
validity, reliability in international area, was used. Question in scale was practice in the form of formal interview that is 
analysis technical of qualitative data.  Expecially number of academic study on union commitment in literature are quite 
few. İn this sense, there is a exploratory feature in study.  When it is considered that exploratory studies are studies which 
are towards to devolop data collection tool in an effort to provide rudiment for search and to devolop data collection tool 
that to are used for subsequent study, in this study it was thought that using qualitative data collection tool to be more 
feasible. Consequently, in study, by emphasizing lowness of belief level towards levels of union commitment of civil 
servants, loyalty to union, responsibility toward union, willingness to working toward union and to believe in necessity of to 
be union member, its reasons was question.  

Keywords: Unionism, Public of Unionism, Union Commitment 

1. Giriş 

Sendikalar çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Emeğin üretim faktörü olduğu dönemden günümüze 
çalışma hayatı üzerinde önemli işlevler üstlenmişlerdir. Sendikaların etkinliği şüphesiz üye sayılarının çokluğu, 
üyelerinin sadakati, sorumlulukları ile ilişkilidir. Şüphesiz bir sendikadaki üyelerin sendikal bağlılık derecesinin 
yüksekliği sendikaların başarısı üzerine doğrudan etki edebilen faktörlerdendir. Bu nedenle sendikalar niceliksel 
güç kadar, niteliksel güce de önem vererek, üyelerini elde tutmalı, bağlılıklarını arttırmalıdır.  

Çalışmanın ilk bölümünde sendikal bağlılık kavramı tanımlanarak, literatürde sendikal bağlılık üzerine yapılmış 
çalışmalara yer verilecektir. Uygulama bölümü olan ikinci bölümde ise sendikaya bağlılık ölçeğinden oluşturulan 
mülakat sorularından hareketle kamu çalışanlarının sendikal bağlılık düzeyleri ortaya konulacaktır. 
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Bu çalışmada; sendika üyelerinin sendikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumları, 
sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. Kavramsal Boyut ve Literatür İncelemesi 

Sendikaların temel amacı olarak üyelerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak olduğu ifade 
edilebilir (Barutçugil;2004). Dolayısıyla sendika üyeliğinin temel amacının çıkarların korunması ve geliştirilmesi 
olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Sendikaların üyelerinin çıkarlarını koruma ve geliştirmeye yönelik ortaya 
koyacağı tutum ve davranışlar şüphesiz bir sendikal yapı içindeki sendikal bağlılık düzeyini arttıracaktır 
(Köknel;1986). Özellikle günümüz sendikalarının niteliksel ve niceliksel olarak üye ihtiyacı duyduğu çalışma 
hayatında sendikal bağlılık konusu son derece önemli bir yere sahiptir. 

Sendikal bağlılık, üyenin sendikayı ne derece, nasıl ve hangi koşullar altında desteklemeye hazır olduğunu 
gösteren bir kavram olarak tanımlanabilir (Akt. Bayar;2016:190).  

Başka bir tanımlamada sendikal bağlılık; üyenin sendikada kalma konusunda güçlü bir isteklilik duyması, 
sendikaya sadakati, sendika için gönüllü çalışma istekliliği, sendikaya karşı sorumluluk hissi, sendikanın 
hedeflerine ve çalışanların birlikteliğine inanç hali olarak ifade edilmiştir (Akt. Bayar;2016:190).  

Sendikalar, belirli amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş toplumsal yapılanmalardır. Bu 
yapılanmalarda en önemli aktörü şüphesiz insandır (Solmuş;2004). Dolayısıyla sendikaların belirlenmiş 
amaçlarına ulaşabilmesi, faaliyetlerine devam edebilmesi için sendikaların değerlerini benimsemiş ve bu 
değerlere gönülden bağlı olan, kurumun amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleri gibi benimseyen üyelerin 
varlığına bağlıdır. Buradan hareketle sendikal bağlılık “üyelerin sendikanın üyesi olarak kalma arzusu, 
sendikanın amaç, hedef, misyon ve vizyonunu benimseme ve bunlara hizmet etme arzusu” olarak 
tanımlanabilir (Meyer ve Allen, 2004:2).  

Literatürde bu konuyla ilgili çalışmalar sendikaların etkinliğinin tartışıldığı son dönemlerde bir artış göstermiştir. 
Sendikal bağlılık konusunda somut değerlendirmeler Gordon, Philpot, Burt, Thompson ve Spiller (1980) 
tarafından 48 maddeden oluşan Sendikal Bağlılık Ölçeğinin geliştirilmesi ile birlikte yapılmaya başlanmıştır.  

Bu ölçek sonrasında Ledd ve arkadaşları (1982) tarafından kısaltılarak 28 maddeye indirilmiştir. Gerek ilk ölçek 
gerekse revize edilen ölçeğin kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Gordon ve arkadaşları (1980) bu ölçeği 
uluslararası bir sendikanın 1377 üyesi üzerinde uygulamışlardır. Çıkan sonuçlara bakıldığında deneklerin büyük 
kısmı üyesi oldukları sendika ile aralarında bir bağ olmadığını, sendikaya karşı sorumluluk hissetmediklerini 
(hisseden %19), sendika için çalışmaya isteklilik duymadıklarını (duyan %17) ifade etmişlerdir. Bu çalışmada da 
benzer bir yöntemle kamu çalışanlarının sendikal bağlılık düzeyleri bir kamu kurumu örneği üzerinden 
değerlendirilmiştir. 

Türkiye’de Bilgin (2003) tarafından yapılan çalışmada ise Eskişehir’de özel ve kamu sektörüne ait işyerlerinde 
çalışan Türk-İş’e bağlı sendikalarda üyelikleri bulunan çalışanlar değerlendirilmiştir. Türk-İş’in dört farklı 
sendikasına üye olan 119 çalışan üzerine yapılan çalışma sonucunda sendikal bağlılık düzeyleri düşük çıkmıştır. 
Bilgin (2003) bu çalışmasıyla orijinal adı “The Union Commitment Scale” olan Sendikal Bağlılık Ölçeği’nin 
Türkçeleşmesini sağlamıştır. Yine Karaca (2011:65-78) “Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile 
Geçerlik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma” çalışmasında öğretmenlerin 
sendikal bağlılık düzeylerinin düşüklüğüne dikkat çekmiştir. Demir (2009) “İlköğretim Okullarında Çalışan 
Öğretmenlerin Sendikal Bağlılıklarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde 
öğretmenlerin sendikal bağlılık düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. 

3. Kamu Çalışanlarında Sendikal Bağlılık: Bir Kamu Kurumu Örneği 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Özellikle üyelerin sendika faaliyetlerine katılmaları, aktif görev almaları sendikal bağlılık düzeyleri ile doğrudan 
bir ilişki içerisindedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı çalışanların sendikal bağlılık düzeylerini ölçmektir. Bu 
değerlendirme kamu sektörü çalışanları üzerine yapılacaktır. Sendikaya bağlılık kavramı bu kavramı açıklayan 
dört farklı tema tarafından (sendikaya sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve 
sendikalı olmanın gerekliliğine inanma) ölçülmüştür. Çalışmada uluslararası alanda geçerliliği, güvenilirliği kabul 
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görmüş "The Union Commitment Scale / Sendikaya Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri 
analiz tekniklerinden biçimsel mülakat şeklinde uygulanmıştır. 

Sendikal Bağlılık Ölçeğinin ölçtüğü dört farklı boyutun her biri bu çalışmada mülakat verilerinin 
değerlendirilmesi ve analizi için birer tema haline dönüştürülmüştür. Belirlenen temalar: 

a)Sendikaya Sadakat 

b)Sendikaya Karşı Sorumluluk 

c)Sendikalığın Önemine İnanma 

d)Sendika için Çalışmaya İsteklilik 

şeklindedir.  

Burada “Sendikaya Sadakat” teması sendikanın üyesi olmakla gurur duyma ve üyeliğin sağladığı yararların 
farkında olmayla ilişkilidir. “Sendikaya Karşı Sorumluluk” teması üyeliğin gerektirdiği görevleri yerine getirme ve 
sendikanın çıkarlarını koruma eğilimi ile ilişkilidir. “Sendikalığın Önemine İnanma” teması ise üyelerin 
sendikanın genel ideolojik yapısına ne kadar inandığı ile ilgilidir. Son olarak “Sendika için Çalışmaya İsteklilik” 
teması ise üyenin sendika için kendisinden beklenenden daha fazlasını verme çabası olarak tanımlanabilir.  

Çalışmada bir kamu kurumunda çalışan sendikanın o kamu kurumundaki şubesinin beş yöneticisi ile 
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakat soruları geçerliliği ve güvenilirliği (%85) yüksek olan Sendikaya 
Bağlılık Ölçeğinden alınmıştır.  

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Çalışma kapsamında Türkiye genelinde bir kamu kurumunda sendika şubesinin yedi üst düzey yöneticisi ile yarı 
biçimsel mülakat tekniğine bağlı olarak derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler belirlenen 
temalardan hareketle içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Tablo 1: Sendika Yöneticilerine Ait Demografik Bilgiler 

Kişi Yaş Eğitim Durumu Sendikaya Üyelik Süresi 

Kişi 1 40 Lisans 7 Yıl 
Kişi 2 29 Lise 6 Yıl 
Kişi 3 34 Lisans 4 Yıl 
Kişi 4 48 Lisans 7 Yıl 
Kişi 5 37 Lisans 7 Yıl 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan kamu sektöründeki sendika yöneticilerinin genel demografik özelliklerine yer 
verilmiştir. Yöneticilerin çoğu lisans eğitimi almış 29-48 yaş aralığında en az 4 yıldır da sendikaya üye oldukları 
görülmektedir. 

TEMA 1- Sendikaya Sadakat 

Tablo 2: Kamu Sektöründeki Sendika Yöneticilerinin Sendikaya Sadakat Düzeyleri 

Kişi 1 
Sendikaya tamamen gelecek ile ilgili beklentilerim olduğu için üye oldum. Birçok kişinin de özellikle 
kamu kurumunda bir sendikaya üye olma amacı bir yerlere gelebilmek bunu samimi olarak ifade 
edebilirim.  

Kişi 2 
Açıkçası sendikaya şube başkanını kıramadığım için üye oldum. Kendisi iyi arkadaşımdır. Tam olarak 
sendikaya üye olmanın getirilerini bilmiyorum. 

Kişi 3 Üyeliğimin bana tam anlamıyla bir yarar sağladığını söyleyemem. 
Kişi 4 Sendikaya üye olmak aslında öyle çok gurur verici bir şey değil. Tam olarak haklarımızı bilmiyoruz. 
Kişi 5 Çok aktif olduğumuz söylenemez arkadaşlarla üye olduk.  

Tablo 2’de verilen yanıtlar göz önüne alındığında, kamu sektöründe sendika yöneticilerinin üye oldukları 
sendikaya sadakat düzeylerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir. Çoğunlukla sendika üyeliklerinin kendilerine ne 
gibi yararlar sağladığını bilememektedirler. Bir terfi almak için temsil hakkı alan sendikaya üye olmanın önemini 
ifade etmişlerdir 
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TEMA 2- Sendikaya Karşı Sorumluluk 

Tablo 3: Kamu Sektöründeki Sendika Yöneticilerinin Sendikaya Karşı Sorumlulukları 

Kişi 1  Sendikanın çıkarlarını korumaya gayret gösteririm.  
Kişi 2 Verilen görevleri yerine getiririm ve tabi ki üyesi olduğum sendikanın çıkarlarını korurum. 
Kişi 3 Mensubu olduğum sendikanın çıkarlarını sonuna kadar korur gözetirim. Görevleri yerine getiririm. 
Kişi 4 İnandığım görevleri yerine getiririm. Sendikanın çıkarlarını korurum 
Kişi 5 Üyesi olduğum sendikanın çıkarlarını korur şahsıma verilen görevleri yerine getiririm.  

Tablo 3’de yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlara bakıldığında görüşme yapılan yöneticilerin hepsi 
sendikanın çıkarlarını koruyacağını ve verilen görevleri yerine getireceklerini ifade etmişlerdir. Bu durum 
sendikaya karşı sorumluluk düzeylerinin yüksekliğini göstermektedir.  

TEMA 3- Sendikalığın Önemine İnanma 

Tablo 4: Kamu Sektöründeki Sendika Yöneticilerinin Sendikalığın Önemine İnanma Düzeyleri 

Kişi 1 Sendikanın genel ideolojik yapısını tam olarak benimsemiyorum ancak en güçlü sendika bu. 
Kişi 2 Üyesi olduğum sendikanın ideolojik görüşünü tam olarak bilmiyorum. 
Kişi 3 Sendikanın ideolojisini bilmiyorum. 
Kişi 4 Bence sendikalar hangi ideoloji güçlüyse onun yanında yer alırlar. Bizim sendikada öyle. 
Kişi 5 Üyesi olduğum sendikanın ideolojisini bilmiyorum. 

Tablo 4’de yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, çalışma kapsamında örnek 
olarak belirlenen kamu kurumundaki sendika yöneticileri üyesi oldukları sendikanın ideolojisini bilmemekte ve 
inanmamaktadırlar. Bu durum onların sendikalığın önemine inanma düzeylerinin düşüklüğünü göstermektedir.  

TEMA 4- Sendika İçin Çalışmaya İsteklilik 

Tablo 5: Kamu Sektöründeki Sendika Yöneticilerinin Sendika için Çalışmaya İsteklilik Düzeyleri 

Kişi 1 Rutin çalışır verilen görevi yerine getiririm.  
Kişi 2 Daha fazlasını yapsanız da kimseye yaranamazsınız. O yüzden çok fazla çaba harcamam. 
Kişi 3 Sendika için elimden geleni yaparım. 
Kişi 4 Sadece verilen görevi yaparım. 
Kişi 5 Çok çaba harcamak gereksiz. Senden isteneni yap yeterli.  

Tablo 5’de yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, çalışma kapsamında örnek 
olarak belirlenen kamu kurumundaki sendika yöneticileri üyesi oldukları sendika için kendisinden beklenenden 
daha fazlasını ortaya koymanın gereksizliğine inanmaktadırlar. Kendilerine verilen görevin yeterli olacağını ifade 
etmişlerdir. Bu durum sendika için çalışmaya isteklilik düzeylerinin düşüklüğünü göstermektedir 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Sendikaya bağlılık kavramı bu kavramı açıklayan dört farklı tema tarafından (sendikaya sadakat, sendikaya karşı 
sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalı olmanın gerekliliğine inanma) ölçülmüştür. Çalışmada 
uluslararası alanda geçerliliği, güvenilirliği kabul görmüş "The Union Commitment Scale / Sendikaya Bağlılık 
Ölçeği" kullanılmıştır. 

Çalışmada genel olarak; sendika üyelerinin sendikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık 
durumları, sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda bir kamu kurumundaki temsil yetkisini almış sendikanın yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.  

Görüşülen kişiler sendika şubesinin yönetim kurulunda oldukları için sendikal bağlılık düzeylerinin yüksek 
olacağı gibi bir ön değerlendirme yapılabilir; ancak tam tersi elde edilen bulgular yöneticilerin sendikal bağlılık 
düzeylerinin düşüklüğünü göstermektedir. Özellikle sendikaya sadakat, sendikalığın önemine İnanma, sendika 
için çalışmaya isteklilik düzeyleri düşüktür. Sadece görüşme yapılan yöneticiler sendikaya karşı 
sorumluluklarının farkında olduklarını ve buna önem verdiklerine dikkat çekmişlerdir. 
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Abstract: The study was conducted in Kampala metropolitan area Uganda, during October 2016. It focused on estimating 
profits, conducting a  benefit cost analysis (BCR) and return on investment (ROI),  identifying the constraints of mushroom 
farming from the perspective of farmers as well as the possible solutions to the constraints as a basis of boosting 
mushroom production in Uganda. 52 respondents were interviewed face to face through use of questionnaires. The study 
revealed average net profit of 2,833.99 US dollars per farm in a period of three months, BCR of 4.08 and ROI of 3.08. The 
study revealed that mushroom production is a profitable enterprise. The problems faced by farmers were ranked from the 
most pressing problem to the least pressing problem in this order; Low market prices per kilogram of mushroom, scarcity of 
cotton during some seasons, poor quality mushroom spawn supplied to farmers by breeders, inadequate extension and 
advisory services, unfavorable (high) temperatures, less capital to expand their businesses, termites, snails, fungus and 
infections, perishability nature of mushroom and difficulty in obtaining water were the most observed problems. The 
suggested solutions were organizing farmers into groups or cooperatives in order to negotiate for better markets locally 
and abroad together with the help of government, promoting input producers like cotton farmers and spawn breeders to 
produce high quality mushroom spawn in adequate quantity and on time, re-equipping local extension workers with 
knowledge regarding mushroom production, providing water all over the country to ensure adequate production of 
mushroom during hot seasons and researchers to carry out more research to find out other suitable inputs other than 
relying on only cotton.    

Keywords: Kampala, Profitability, Mushroom Production, Benefit Cost Ratio (BCR), Costs and Return On Investment (ROI). 

1. Introduction 

The climate of Uganda is mildly tropical and temperatures range from 17 - 30oC with the northern regions 
generally warmer and drier than the southern regions. Generally Kampala in the central region is a bit warmer 
during the day and cooler at night and it has a slightly milder climate due to its location near Lake Victoria.  

Traditionally, people pick mushrooms in forests, grasslands and woodlands including around termite mounds 
where conditions favour their growth. Mushrooms are still considered a delicacy because of their scarcity and 
unique flavor (Malakar, 2016). Commercial introduction of mushrooms in Uganda started in 1989 following the 
government introduction of Oyster mushrooms from Egypt to National Agriculture Research Laboratories 
(NARL) Kawanda (Kyobutungi, 2014). 

There are few farmers involved in its cultivation and the actual number of mushroom growers in Uganda is not 
known since no reliable census has been undertaken (Malakar, 2016). All Ugandans, except the nomadic 
pastoralists, appreciate mushrooms as a food delicacy and some tribes even use them as medicine and as 
fertility enhancers. There is a thriving market for local edible wild mushrooms, especially along motorways 
(Nshemereirwe, 2004). The uniqueness of mushroom growing is, that it can be done with low capital 
investment, it requires minimal space and it is a home based activity that is environmentally friendly 
(Anonymous, 2009).  

Farmers in Uganda have increasingly taken up growing mushrooms in order to meet increasing demand as 
more consumers discover their nutritive and medicinal values, which include easy digestibility and an excellent 
source of protein, vitamins and minerals. Oyster mushrooms are the most commonly grown mushroom species 
due to the relative ease of cultivation (Malakar, 2016). 

In Uganda the perception of mushroom growing as a profitable enterprise is commonplace, as mushroom 
production requires an initial low capital investment, small land requirement, and requires no input of 
fertilizers and is therefore considered environmentally friendly. Mushrooms can be grown indoors in a simple 
enclosed structure and potential mushroom growth substrates in Uganda include all major crop residues of 
cereals and legumes, corncobs, tree leaves, sawdust, coffee hulls, banana leaves, sugar cane bagasse, cotton 
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waste, cotton seed hulls, brewers waste, papyrus reeds and elephant grass however the most used substrate is 
cotton seed hulls. 

Although, the government is sensitizing people especially in the peri-urban areas to involve in mushroom 
production to boost household income and create employment opportunities to fight poverty, there is no 
study which has been done to find out the profitability of mushroom cultivation in Kampala Metropolitan area 
and Uganda in general.  Frempong (2000) argued that generally, farmers especially illiterate ones only consider 
as important, the actual amount of additional income they expect to receive and ignore the measures of 
project worth and hence end up engaging themselves in unprofitable ventures (as cited by Gittinger, 1982). 
With the active promotion of mushroom cultivation, therefore, there is the need to find out whether the 
investment is worthwhile to ensure that the individual farmers reap enough profit for consumption and re-
investment. This study provides information to various stakeholders especially farmers or potential investors 
whether investing in mushroom cultivation is profitable and also provides information to the government as a 
basis for proper allocation of resources in improving people’s standards of living through agriculture. The major 
objectives of the study were: to analyze the costs involved in mushroom production, to identify the constraints 
to mushroom production from the perspective of farmers and to analyze the trends in mushroom production 
in the world. 

In developed countries such as Europe and America advanced technologies are used which are at a high level of 
mechanization and automation in the production of mushrooms. Mushroom farming is an important source of 
livelihood for some countries (Sing, 2011). The major types of mushrooms grown all over the world were 
estimated to be Agaricus 30%, Pleurotus 27%, Lentinula17%, Auricularia 6%, Flammulina 5% and other species 
15% (Royse, 2014). Mushrooms provide important nutrients, including selenium, potassium, riboflavin, niacin, 
vitamin D, proteins, and fiber. All together with a long history as food source, mushrooms are important for 
their healing capacities and properties in traditional medicine. It has beneficial effects for health and treatment 
of some diseases. Many nutraceutical properties are described in mushrooms, such as prevention or treatment 
of Parkinson, Alzheimer, hypertension, and high risk of stroke. They are also utilized to reduce the likelihood of 
cancer invasion and metastasis due to antitumoral attributes (María et al, 2014). Increased cultivation and 
consumption of mushroom can therefore help raise the nutritional status of Ugandans by providing an extra 
source of protein, valuable minerals and vitamins especially to children, pregnant women, and people infected 
with HIV/AIDS and all other categories of people as well as improving household income especially in the peri-
urban areas with small pieces of land. Mushroom industry is providing full or part time employment to rural 
and urban poor and marginal people in many developing countries (Ferchak and Croucher, 2001).  

Table 1. The top ten world major mushroom producing countries in selected years (Tons) 

Countries 2000 2005 2007 2010 2013 

China 2, 400,000 3,400,000 4,060,000 4,826,000 7,076,842 

Italy 72,492 88,361 85,911 650,000 792,000 

USA 464,071 467,055 432,890 432,399 406,198 

Netherlands 265,000 245,000 240,000 266,000 323,000 

Poland 113,479 160,000 180,000 230,000 220,000 

Spain 63,254 137,764 131,974 133,000 149,700 

France 203,811 138,541 162,450 119,346 104,621 

Iran 16,000 27,908 28,000 74,000 87,675 

Canada 80,241 80,071 73,260 72,930 81,788 

UK 89,900 74,000 71,500 69,300 79,500 

Source: FAO, 2015. 

The world production of mushroom has increased over time FAO in 2007 estimated world mushroom 
production at about 2.18 to 3.41 million tons over period of last ten years (1997-2007). This was due to an 
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increase of about 56% world mushroom production in last decades. In the last half century mushroom sector 
has experienced rapid growth all over the world. World mushroom production increased from 495,127 tons in 
1961 to 9,926,966 tons in 2013 (FAO, 2015). In the last 35 years mushroom production has increased by more 
than twenty five (25) folds. The top ten world major mushroom producing countries include China which 
occupies the greatest proportion worldwide, Italy, United States of America, Netherlands, Poland, Spain, 
France, Iran, Canada and United Kingdom. The global market for mushrooms was valued at $35 billion in 2015. 
It is projected to grow at a commercial annual growth rate (CAGR) of more than 9.2% from 2016 to reach $60 
billion by 2021. Europe dominated the market in 2015 occupying 35%. Asia pacific is expected to show the 
highest growth in the mushroom market owing to escalating demand from the food industry (Anonymous, 
2016). 

Several studies all over the world have been conducted to establish the profitability of mushroom in respective 
countries and all have reported positive results (Frempong, 2000; Ayesha and Sonila 2013; Barmon et al, 2012; 
Singh et al, 2010). 

2. Materials and Methods  

The study area covered Kampala metropolitan. It is an area about 100 kilometres from the city centre. It covers 
the four divisions of Kampala including Kawempe, Makindye, Lubaga, Nakawa and Kampala central. It also 
covers some parts of Wakiso like Kawanda, Entebbe, etc, some parts of Mukono and Mpigi like Maya. It was 
selected because most of the farmers live in this area, Kampala has the major market for mushroom and 
people have limited pieces of land. The selected farmers were based on their participation in mushroom 
production. The primary data was obtained through cross sectional research design where face to face 
interviews were conducted using questionnaires administered to 52 farmers and secondary data was also used. 
To calculating costs, the opportunity cost for owner inputs and actual price paid by the farmers for purchased 
inputs were considered. Mushroom farmers were categorized into three groups basing on the number of 
gardens (bags) they cultivate i.e 50-500, 501-1000 and 1001+ gardens. The average fixed costs were calculated 
basing on three month basis by dividing the value of a fixed item into its estimated economic life. The 
estimated economic life for a semi-permanent housing structure was 1 year, metallic drum (barrel) was 2 years, 
weighing scale was 3 years, knapsack sprayer or watering can was 2 years and tarpaulin was 2 years. All the 
average costs were considered on a 3 months basis, because one production period for commercial mushroom 
farmers takes 3 months. 

2.1. Data Analysis nd Presentation 

Several approaches are used in this report to determine the major objective of this study.  The costs involved in 
mushroom production are analyzed using SPSS 20 ranging from demographic data to the problems faced by 
farmers in mushroom production. Benefit Cost Ratio (BCR) is calculated by obtaining the average value from 
the total number of respondents involved in the study depending on their level of production and an overall 
average has been also obtained. BCR is obtained by dividing the total discounted benefits by total discounted 
costs involved in an enterprise.  

Benefit Cost Ratio = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔
………………………………………… (i) 

A BCR greater than 1 means the benefits outweigh the costs and the investment should be considered. If the 
ratio is less than 1, the costs outweigh the benefits. If the BCR is equal to 1, the benefits equal the costs.  

The second technique which has been used to determine the profitability of mushroom enterprises is the 
Return on Investment (ROI) which is similar to BCR but compares the net benefit (total discounted benefits 
minus total discounted costs) to costs. The ROI indicates how much of the investment policymakers or 
investors can expect to receive as a benefit.  

Rate on Investment = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕𝒔−𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕𝒔
 X 100……………………… (ii) 

If the ROI is positive, the benefits exceed the costs and the investment should be considered. A negative ROI 
means that the costs outweigh the benefits. A ROI of 0 means the benefits equal the costs. ROI value is 
expressed as a percentage. 
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The third technique was to find out the net profit of mushroom enterprise which was calculated as shown 
below by deducting gross profit from total costs. 

𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 = 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 − 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔 … … … … … … … … … … … (𝒊𝒊𝒊) 

3. Results and Discussion 

This section includes research findings using descriptive statistics ranging from demographic data to cost 
analysis. 

3.1. The Social Economic Characteristics of Respondents 

Age 

The 52 mushroom farmers who were interviewed, 42.3% belonged to the age group between 31 and 40, 36.5% 
of the respondents belonged to age group between 20 and 30, 13.5% and 7.7% of the respondents belonged to 
the age groups between 41-50 and 51 and above respectively. This implies that majority of the mushroom 
producers are mature adults between 31-40 followed by youth between 20-30. Mushroom production is also 
important to those people in the retirement age as shown in table 2 below. 

Table 2. Age groups of respondents 

Age groups Frequency Percent 

20-30 19 36.5 
31-40 22 42.3 
41-50 7 13.5 
51 and above 4 7.7 
Total 52 100.0 

Sex and marital status of the respondents.  

The sex composition of respondents according to respondents was dominated by women 55.8% and men 
44.2%. The survey comprised of 78.8% married respondents, 15.4% single and 5.8% widowed respondents as 
shown in tables 3 and 4 below. It indicated that mushroom production is important for economic 
empowerment of women. 

Table 3. Sex of respondents  

Sex Frequency Percent 

Female 29 55.8 
Male 23 44.2 
Total 52 100.0 

 

Table 4. Marital status of respondents 

Marital status Frequency Percent 

Married 41 78.8 

Widowed 3 5.8 

Single 8 15.4 

Total 52 100.0 
 

Level of education 

Majority of the respondents were diploma and degree holders 55.8%, 25% of the respondents were secondary 
school leavers, 15.4% and 3.8% respondents were high school leavers and primary levers respectively as shown 
in table 5 below. Farmers had varying experience in mushroom production, a farmer with the longest 
experience had spent 21 years and the minimum was 1 year and on average each farmer had experience of 
approximately 3 years. The study reveals that educated people have actively involved in mushroom production. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1227 
 

Table 5. Level of education of respondents 

Level of education Frequency Percent 

Primary 2 3.8 
Secondary 13 25.0 
High School 8 15.4 
Diploma and Degree 29 55.8 
Total 52 100.0 

Membership to farmer groups, associations or cooperatives. 

The survey revealed that most of the mushroom growers 73.1% don’t belong to any farmer group, association 
or cooperatives. Only 15.4% of respondents belong to farmer groups or association and 11.5% of respondents 
belong to cooperatives as summarized in table 6 below. This implies low development of cooperatives in 
mushroom sector and agriculture generally. 

Table 6. Membership to any organization 

Membership Frequency Percent 

Cooperative 6 11.5 

Farmer group/association 8 15.4 

None 38 73.1 

Total 52 100 

Access to extension or advisory services 

The research revealed that 90.4% of farmers receive extension and advisory services mainly from their fellow 
farmers, followed by 84.6% of farmers who receive extension and advisory services from researchers and 
breeders, 13.5%  and 11.5%  farmers receive their extension services from cooperatives, radio and television 
programs as well farmer group meetings respectively. 

Table 7. Access to extension services 

Source of extension service Number of respondents Percentage 

Cooperative 7 13.5 
Researchers/Breeders 44 84.6 
Farmer group meetings 6 11.5 
Radio and Television 7 13.5 
Magazines and Newspapers 4 7.7 
Fellow farmers and others 47 90.4 

3.2. Economic Analysis of Mushroom Production 

The cost items in the mushroom farming included different types of fixed, variable and opportunity costs. On 
the return side, gross return included revenue from sales of fresh mushrooms. 

Fixed Costs  

These include costs whose economic life is more than one year and they included housing, weighing balance, 
drum, tarpaulin and knapsack sprayer or watering can. 

Variable costs 

Variable cost share is the largest amount in the total cost of mushroom farming since they vary with the level 
of output. They include mushroom spawn, cotton, gauze or string, polythene bags, water costs, firewood, 
packaging materials, cost of training, rice bran, agriculture lime, labor cots both hired and family labor in 
mushroom production. 
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Labor costs 

Labor cost included family labor and hired labor costs. The family labor cost was calculated on the principle of 
opportunity cost. The hired labor cost was calculated on the basis of the labor employed at the local market 
price. Labor cost is one of the main cost items in agriculture and it is also true in mushroom farming. In case of 
small and medium farm owners, family members provide their labor and hire out a person to help them during 
preparation of the mushroom gardens and he is paid depending on work done. However, for large farms, not 
only owner and family members but also hire labor on the farm that are paid on monthly basis. 

3.3. Total Cost of Mushroom Production 

The average costs involved in mushroom production are summarized in the table below.  

Table 8. Analysis of costs and returns of mushroom production (US dollars) 

 Particulars                                                                                  Category of farms 
                                                              50-500             501-1000          1001+             Average 
Fixed cost (FC) 
Housing                                                  36. 38              53. 81               81.62               46.16            
Metallic drum (barrel)                              2.30                  4.14                 8.13                3.47  
Weighing scale                                       12.74                 18.96              16.16               14.52  
Sprayer/watering can                              0.45                  0. 97               0.81                    0.61             
Tarpaulin                                                  1.43                1.92                2.41                    1.67 
Total fixed costs (TFCs)              53. 30(13.1)          79.80(11.8)     109.13(3.6)           66.43 (11) 
Variable Costs (VCs) 
Mushroom spawn                                     96.79              171.18     1,065.91                   242.99  
Cotton                                                      42.17                99.37        731.99                    147.15  
Water costs                                             19.46                 27.17             58.67                    26.37  
Firewood                                                   9.18                 17.36      37.58         14.73  
Wages              5.36                  40.78     216.12         41.22  
Polythene bags                                           7.52                 20.24           140.16         28.07  
Gauze or string                                          1.85                     3.00              0.67          1.94 
Cost of training                                         27.39                    7.48             12.59         21.19 
Agriculture lime                                         0.53                       2.32       22.28                3.84  
Rice bran                                                     0.98                     0.72            10.00           2.14 
Packaging materials                                     2.16                     4.65            7.93           3.46 
Opportunity cost of family labor               52.88                     52.88       132.19                 79.31 
Others                                                         10.40            17.36        57.49           18.21 
Total variable costs (TVC)        265.02 (96.9)     447.13 (88.2)     2,478.79 (96.4)     537.99 (89) 
Total costs (TFC+TVC)                   318.32                    526.93             2,587.92               604.42 
Revenue from mushroom 
Gross profit                                             912.43 1,998.20          17,970.63            3,438.41  
Net profit                                                646.98         1,524.15  15,514.90       2,833.99  

 

Variable costs occupy the biggest percentage during mushroom production as evidenced in table 8 above. The 
value of fixed costs reduces with the number of gardens (bags) a farmer cultivates and the value of variable 
costs increases with the number of gardens (bags) a farmer cultivates. 

 Table 9. Agriculture incomes from mushroom production US dollars      

 50-500 501-1000 1001+ Average 

Net profit 646.98 1,524.15 15,514.90 2,833.99 
Opportunity cost 52.88 52.88 132.19 79.31 
Total  699.86 1,577.03 15,647.09 2,913.30 

 

The table below shows the average net profit is 2,833.99 US dollars and shows the average cost benefit analysis 
of 4.08 and return on investment of 3.08 in three months implying that mushroom production is a profitable 
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enterprise. The more gardens (bags) a farmer cultivates the more yields obtained and eventually the net profit 
obtained also increases. 

Table 10. Returns, CBR and ROI of mushroom production (US dollars)     

Particulars  50-500 501-1000 1001+ Average 

Gross profit  912.43 1,998.20 17,970.63 3,438.41 
Net profit 646.98 1,524.15 15,514.90 2,833.99 
Cost Benefit Ratio 3.51 4.20 6.62 4.08 
Return on Investment 2.51 3.20 5.62 3.08 
Notes: (i) Figures within the parentheses are the percentages to total; (ii)Total sample size is 52; (iii) 1 US$ =3404.205 
Uganda Shillings (October, 2016); (iv) Duration of mushroom cultivation is 3 months, thus all costs are calculated based on 3 
months.  

The average price per kilogram of mushroom is shown in the table below in dollars. 

Table 11. Average price per fresh kilogram (US dollars/kg) 

Number  of bags 
(gardens) 

N Mean Minimum Maximum 

50-500 34 1.54 1.18 2.64 
501-1000 11 1.82 1.47 2.94 
1001+ 7 1.72 1.47 2.06 
Total 52 1.62 1.18 2.94 

 

The study also revealed that some farmers also sells dry mushroom and 10 kilograms of dry mushrooms gives 1 
kilogram of dry mushroom and the average price for the dry mushroom was 11.75 US dollars. The major 
markets for both fresh and dry mushroom were markets, supermarkets, hotels, restaurants and neighbors of 
mushroom farmers. It was revealed that most farmers market their produce directly or through middlemen.  

3.4. Challenges Facing Mushroom Enterprise in Uganda 

The problems facing mushroom were ranked as shown below (Table 12). They range from low market prices to 
difficulties in obtaining water to water mushroom during the cultivation process. 

Table 12. Challenges facing mushroom enterprise 

Problems  Number Percentage 

Low market prices 31 59.6 
Scarcity and expensive cost of 
cotton in some seasons 

29 55.8 

Scarcity and poor quality of 
mushroom spawn 

25 48.1 

Inadequate extension services 21 40.4 
High temperatures 12 23.1 
Less capital to expand 4 7.7 
Termites, snails, fungus and 
infections 

5 9.6 

Perishability nature of mushroom 4 7.7 

Difficulty in obtaining water  3 5.8 
Others 3 5.8 

 

Mushroom farmers identified low farm gate prices of mushroom products per kilogram as a major challenge 
facing the industry followed by difficulties in obtaining cotton seed hull as a substrate used in mushroom 
production, sometimes it is imported from Tanzania making it more expensive and scarce, low quality 
mushroom spawn supplied by breeders sometimes makes farmers incur losses and sometimes it is not 
available in time when it is needed, there is also a challenge of inadequate extension and advisory services 
among the local extension workers as well as other challenges as summarised above. 
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4. Conclusion and Recommendations 

Farmers suggested a number of solutions to the challenges facing mushroom production as summarized below 
(Table 13) 

Tables 13. Solutions to the challenges  

Problem  Solutions  

Low market prices  

Organizing farmers in groups/cooperatives, gathering and 
disseminating market information among the farmers, 
negotiating for better markets within & abroad as well as 
sensitizing Ugandans about the health benefits associated with 
consuming mushrooms. 

Scarcity and expensive cost of cotton seed 
hulls in some seasons 

Government designing a deliberate policy to boost cotton 
production in the country to boost textile industry as well as 
mushroom production in the country, giving subsidies, offering 
free cotton seed hulls as the case with other crops and using 
other substrates like bagasse.  

Scarcity and poor quality of mushroom 
spawn 

Uganda National Bureau of Standards should develop standards 
for spawn breeders and effectively monitor their conformity to 
the set standards to ensure quality spawn production, 
government needs to support mushroom spawn breeders with 
necessary infrastructure to produce quality adequate spawn in 
time. 

Inadequate extension services 
Training and re-training local extension workers about 
mushroom production and the activities involved. 

High temperatures 
Modernizing mushroom activities, constructing better suitable 
structures that make watering easy. 

Less capital to expand 
Through organizing Saving and Credit Cooperative organizations 
(SACCOs) to raise capital amongst members and acquire loans at 
a cheaper interest rates. 

Termites, snails, fungus and infections 
Ensuring hygiene during the preparation of mushroom gardens, 
using appropriate fungicides, insecticides etc and conducting 
more research about these emerging challenges. 

 Perishability nature of mushroom 

Improving marketing infrastructure such as cold storage facilities 
and proper arrangements are needed by drying & processing 
units for the management of surplus mushroom during bumper 
production. 

Difficulty in obtaining water  
Investing in water harvesting technologies and obtaining water 
via National Water and Sewerage Cooperation which is cheaper. 

Others 
Including mushroom enterprise in government agriculture 
programs, emphasizing value addition and designing a deliberate 
policy aimed at boosting mushroom production.  

 

The estimates of benefit cost analysis, net profit and return on investment indicate that mushroom production 
is generally profitable and therefore all interested and potential investors can invest in it and expect to reap 
benefits out of it.  

Majority of the respondents were women (55.8%) indicating their high involvement in mushroom production 
as a way of being empowered economically. The study also revealed that majority of the people who were 
involved in mushroom production were married (78.8%). The major supplier of mushroom spawn was NARL 
followed by Makerere Univeristy and other suppliers, one farmer with an experience of 21 years in mushroom 
production reported to be producing her own spawn and eventually sell to other farmers. 

The majority of respondents indicated that they are neither member of cooperatives nor farmer 
group/associations (73.1%) and those who belonged to farmer groups and cooperatives indicated 
ineffectiveness and that is why majority opted out. If the bottlenecks affecting mushroom production are 
tackled as suggested in table 13, mushroom production will boom into a vibrant sector. 
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Özet: Sanayileşme ile birlikte bütün ülkelerde kentleşme başlamıştır. İnsanlar tarım yerine sanayileşmeyi ön plana almış ve 
sonuçta sanayide kadınlara yer verilmek zorunda kalınmıştır. Sanayinin gelişmesi makineleşmeyi de beraberinde getirmiştir. 
Sonuçta her işçi işin ehli olmak zorunda kalmıştır. Burada erkekler daha fazla ücretle çalışmak istemişler fakat kadınlar daha 
az bir ücretle çalışmışlardır. Hatta sanayide çalışırken çocuklarını da aynı iş yerlerinde istihdam etme yoluna gitmişlerdir. 

Türkiye hızla sanayileşme yolunda ilerlerken Dünya ülkelerini de kopyalamış ve oradaki istihdam olaylarını yakından 
izlemiştir. Ülkemizde bölgelerin iş gücü ve istihdam kapasiteleri son derece farklıdır. Özellikle halkın büyük bir çoğunluğu 
kırsal kesimden, kente göç etmektedir. Bu göç neticesinde kentlerin yükü ağırlaşmakta ve nihayetinde göç yönetimini bilen 
insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca devletin yatırımları şehre olan göçü hızlandırmaktadır. Kalkınmanın sağlanabilmesi 
için yerel yönetimler şehre göç eden bu insanları bölge ekonomisini kalkındıracak şekilde planlamalıdır. 

Özellikle Türkiye de 1980 den sonra Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz artmıştır. Ekonomik krizin artması neticesinde ucuz iş 
gücü olan kadınların piyasadaki talepleri daha da artmıştır. Kadınlar genellikle esnek iş saatlerine razı geldiği gibi kotu 
çalışma koşullarına da tahammül etmeleri sonucunda aranan elemanlar olmuşlardır. Özellikle Türkiye de baba erkil aile 
yapısının çoğunlukta olması kadınları ikinci plana itmiştir. Bu durumda erkeğin hâkim olduğu toplum yapısını kabullenen 
kadınlar bu eşitsizliğe ülkemizde tahammül etmektedir. Hükümetlerde bu durumu çözmek için makroekonomik tedbirler 
almışlar fakat istenilen sonuca ulaşamamışlardır. Bütün Dünya da olduğu gibi bizde de cinsiyete dayalı ayrımcılık 
görülmektedir. 

Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile ülkemizde başörtüsü yasağının kalkması kadınların toplum hayatında daha kuvvetli bir 
şekilde var olmalarına neden olmuştur. Artık kadınlar okuyan ve sorgulayan bir kesimi oluşturmakta sonuçta bunların iş 
hayatına katkıları daha kuvvetli bir şekilde hissedilmektedir. Aktif çalışma hayatında olan kadınlar ekonomiyi büyüttükleri 
gibi gayrisafi milli hâsılanın da artmasına sebebiyet vermektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İş Gücü, İstihdam, Toplumsal Cinsiyet, Coğrafi Bölgeler 

1. Giriş 

Cumhuriyet Öncesi Kadın İş gücü 

Türkiye'de Cumhuriyet öncesi bütün kadınlar aileye yardım etmek için ücretsiz olarak iş gücüne katılıyorlardı. 
Özellikle toplumsal hayatta ailede en önemli iş gücü kadındı. Osmanlı Devletinde ekonomik düzeyi iyi olan 
kadınlar okullarda ve evde eğitim alıyorlardı. Bu eğitimlerine paralel olarak ticari hayatta ailelere yardım 
ediyorlardı ve böylece aile bütçelerine de katkı sağlıyorlardı. Özellikle kentte kadınların işi son derece zordu. 
Çünkü düşük gelir ile 14-15 saat çalışıyorlardı ve ancak geçimlerini bu şekilde sağlama imkanına kavuşmuşlardı. 
Kırsal yörelerde ise kadınlar daha farklıydı. Onlar özellikle Anadolu'da Batılı   şirketlere ilmek başına halı 

dokuyarak geçimlerini sağlıyorlardı. Ayrıca aile içi ücretsiz tarım işçiliği de yapmaktaydılar. 1 

Sanayileşme ile birlikte kadınlar iş hayatına katılmak zorunda kalmış çünkü aile bireyi olarak erkek tek başına 
bunu kaldıramamıştır. Kadının iş gücü piyasasına katılımı sayesinde ailede refah düzeyi artmıştır. Kadınlar daha 

çok yetenek ve beceri gerektirmeyen işlerde çalıştırılmışlardır.2 

 
1 ASLAN, Onur Ender(2005) Kamu Personel Rejimi- Statü Hukukunda Esnekliğe, Todaie Yayın No:326,Ankara Sayfa:120-121 
2 Ömer Faruk Çolak ve Kılıç Cem, Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İş Gücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, TİSK Yayınları, 

No:214,Ankara, Kasım 2001, S.31 

mailto:1168303118@nku.edu.tr
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Özellikle şehirlerde yaşayan Türk ailelerinde ev kültürü gelişmiştir. Buna göre kadınlar ev işi yapıyor, el işleri 
işliyor ve çocuk bakıyordu. Fakat bu durum köylerde tamamen farklıydı. Köylü kadını eşi ile birlikte tarımda 
çalışıyor, üretiyor ve ev ekonomisine büyük katkı sağlıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın ücretsiz olarak 
ailesi için çalışıyordu. Genellikle çalışmasını tarım alanında yapıyor ve bu şekilde ailesine katkı sağlıyordu. O 

yıllarda sanayide çalışma imkanı yoktu. 3 İş Gücüne katılım olarak kadınların erkekler ile rekabet edemiyorlardı. 
Çünkü yeterli eğitim ve ıs deneyimine sahip değillerdi. Her hükümet kadınların çalışma hayatına katılmalarını 

teşvik edici politikalar sağlamaya çalışıyordu. 4 

Avrupa genelinde I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında erkeklerin silah altına alınması kadın iş gücünün erkek iş 
gücünün yerini almasına neden olmuştur. Savaş yıllarında kamu da hizmet sektörüne artan gereksinim ve erkek 

iş gücünde oluşan eksiklik, kadının çalışma hayatına katılma oranını önemli ölçüde arttırmıştır5 

Kadın İş Gücü talebinde ve ücret düzeyinde ciddi değişiklikler yaşanmıştır.Bunun nedeni, üretim biçimi ve 
küreselleşme sürecinde yaşanan İş Gücü piyasasındaki önemli katılım oranıdır. Batı Ülkelerinde evli ve çocuklu 
kadınlara sağlanan esnek çalışma saatleri kadın istihdamında artış sağlamıştır. Küreselleşme ile birlikte gelişmiş 
ülkelerde kadınlara sağlanan bu çalışma imkanları istihdamda yaşanan en büyük sonuçtur. Bu sonuç kadının 

gerek toplum gerekse aile içinde sosyal konumunun değişmesini sağlamıştır.6 

Ülkemizde ise 1923 yılında yapılan İktisat Kongresi'nde Ülke genelinde kadınlara çalışma hayatına yönelik birçok 
sosyal hak verilme kararı alınmıştır. Bu haklar içinde; kadınların madenlerde çalıştırılmasının yasaklanması, ayda 
üç gün izin verilmesi ve doğum öncesi-sonrası sekiz haftalık maaşlı olarak izin verilmesi hakları vardır. 1963'de 
erkek kadın eşitliğini kapsayan kalkınma planının başlaması ile kadınları istihdamda ön plana çıkartan politikalar 

dikkat çekmektedir.7  İstihdamı arttırmanın en kolay yolu ücret sübvansiyonu ve küçük teşebbüs vergi yükünün 
azaltılması ile risk sermayesi ve bankaların iş kurma kredisi vermesinden oluşur. Özellikle kadınları istihdam 
eden kuruluşlar üretimi arttırmak onların en büyük hedefleridir. Hiçbir bir firmanın işine fazla mesai yaptırmak 
gelmemektedir. Çünkü,  fazla mesai maliyetleri arttırmaktadır. Kadınlar genellikle gündüz çalıştırılmalı ve sosyal 
güvenlik primlerinin bir kısmı devletçe ödenmelidir. Bu şekilde yapıldığı takdirde kadınlar için ek istihdam 
yapılmış olacaktır. Ayrıca vergi yükleri kaldırılmalıdır. Kobiler  desteklenmeli ve kendi işini kurmak isteyen 

girişimci kadınlara bankalar düşük faizli kredi vermelidir. 8 

Dünya piyasaları sürekli olarak gelişmekte ve Ülkeler ihracata dayalı büyüme programları uygulamaktadır. Bu 
durumda işçi ve özellikle kadınlar korunmalı ve sonuçta en uygun üretim biçimi gerçekleştirilerek işletme 

maliyetlerinin düşürülmesi yoluna gidilmelidir Maliyetleri düşürmenin tek yolu kadın işçi9, çalıştırmaktan 
geçmelidir. 

Küreselleşme ile birlikte uluslararası rekabetin Dünya’da en önemli sonuçlarından biri esnek üretimdir. Ayrıca 
buna bağlı olarak esnek üretimde söz konusu olmaktadır. Esnek üretim için ABD’de esnek çalışma şekli kabul 
edilmiştir ve bu üretimde işvenin istekleri ön plandadır. Çalışana istenilen ölçüde değer verilmemektedir. 

Ülkemizde de özellikle esnek istihdam ve part-time çalışma şekilleri sıklıkla kullanılmaktadır. 10 

Özellikle öğrencilerin part-time çalışma şeklini seçtikleri ve esnek çalışma ile tahsillerine devam ettikleri 
Ülkemizde sıklıkla görülmektedir. Hatta bunların büyük bir çoğunluğu bayan işçiler olup onlar için mükemmel 
bir çalışma şeklidir. Aslında esneklik kavramı ile Ülkemiz 1970’li yıllarda tanışmıştır. Bu yıllar ülkenin ekonomik 

durgunluğa girdiği yıllardır. Bu yıllarda Devlet İşçi-İşveren ilişkilerinde daha az rol oynamıştır. 11 

 
3 Çolak, Ömer Faruk "Sanayileşme Kadın İş Gücü", İstihdam Kadın İş Gücü ve yeni İş Kanunu Sempozyumu, Muğla s.1 
4 Muhsin Kar, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve siyasal faktörlerin rolü, Bursa:Ekin Yayın.,2005, s.326 
5 TBS (Türkiye Bilim Sitesi), 2007."Tarihsel Süreç İçinde Kadın İşgücü", www.genbilim.com/content/view/1774/86  
6 http://www.bianet.org, E.T:20.06.2014 
7 (DPT,1994,S.9-110) 
8 Devlet Bakanlığı, İstihdam Geliştirme Yüksek Koordinasyon Kurulu ,İstihdam Geliştirme Kavram ve Mesajlar Yay.No:4 

Ankara Devlet Bakanlığı Yayını, Temmuz 1985 S.3-5 
9  Devlet Planlama Teşkilatı, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yayınları, YAYIN No: DPT:2544-

ÖİK:560, 2000,S.87-89 
10 Ertuğrul TARCAN(Esnek İstihdamdaki Trend ve İşletmeler ile Çalışanlar üzerine Etkileri) G.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi 2000 cilt:2 say.3 

sayfa:3 
11 DPT Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Ankara,2000,sy.38 
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Esneklik mevzuunda en önemli hususlardan biri işverenin ücretleri istediği gibi belirlemesidir. Burada önemli 
olan işverenler için ucuz iş gücüdür. Fakat bu iş gücünü temin ederken iş gücü verimliliği de dikkate 

alınmaktadır. Haliyle işçiler becerilerine göre ücretlendirilmektedir.12 İşverenler esnek çalışma saatleri için daha 
çok bayan işçileri tercih etmektedir. 

Esnek çalışmada belli bir süre çalışma esas alınmakta ve işten ayrılma saati işçilerin tercihine bırakılmaktadır. 
Burada esas olan işin o 24 saat içerisinde yapılmasıdır. İşçi dilediği zaman işe başlar ve dilediği zamanda işini 
bitirir. Burada çalışma işçinin belirlediği saatlerde mümkün olmakta ve saatini doldurduğunda da saatinin 
karşılığı olan ücreti emeğinin karşılığı olarak almaktadır. Kısmi süreli işte çalışanlar ve buna gayet bir örnek teşkil 
etmektedir. Her Ülkede part-time çalışma ayrı ayrı kanunlarda belirtilmekte mesela İngiltere’de haftalık 30 

saatin altında çalışma part time olarak ifade edilmektedir. 13 

Kadın İşgücünün Nüfus İle İlişkisi 

Kadınlar Ülkemizde özellikle çalışma hayatına 15 yaşında başlamakta, 65 yaşına kadar çalışmaktadır. Çoğu 
Sosyal Sigorta Primlerini Ödediğinde ve 20 yılı doldurdu ise hemen emekli olmayı tercih etmektedir. Fakat 
büyük bir kısmı da çalışmaya devam etmektedir. Tabi burada en önemli etken Ülkeden Ülkeye farklılaşan 

ekonomik, sosyal ve kültürel etkendir. 14 

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde kadın işçiler dikim atölyelerinde çalıştırılmaktadır. Bütün Dünya’da 

uygulamalar Ülkeden Ülkeye değişmektedir. 15 1980 yılından itibaren çalışma yaşamı incelendiğinde kadınların 
büyük bir kısmı ücret karşılığı çalışmaktadır. Özellikle kadınların iş gücü piyasalarına katılmaları o Ülkelerin 

İktisadi olarak büyümelerinde de çok önemli roller oynamaktadır.16 Ülkemizde nüfus artışı Avrupa ülkelerine 
göre daha fazladır. 

Emeğin işe katılma oranı çok düşüktür. Zaman zaman işçi yetersizliği yaşanmakta ve bu nedenle de kadın iş 
gücünün ekonomiye katılması için kadın iş gücü platformları oluşturulmaktadır. Ülkemizde özellikle bazı iş 
kollarına özgü iş gücü açığı bulunmaktadır. Her ne kadar yüksek nüfusumuz olmasına rağmen uzmanlık ve 

beceriye sahip iş gücü noksanlığı çekilmektedir. 17 

Özellikle mevsimlik işlerde kadın iş gücü tercih edilmekte fakat istenilen ölçüde temin edilememektedir. 
Ülkemizde nüfus çok hızlı bir şekilde artmakta ve işsizlik hızla çoğalmaktadır. Sonuçta ülke içinde iş bulamayan 
bu insanlar yabancı ülkelere gidip geçimlerini temin etmek zorunda kalmaktadır. 1960 yıllarında Avrupa’ya 
giden işçilerimizin büyük bir bölümü 1980 yılından sonra yavaş yavaş Türkiye’ye dönmüşler ve özellikle 
kadınların önemli hastalıklara sahip olduğunu görmekteyiz. Dönen bu işçilerin çalıştıkları Ülkeler arasında ilk 
sırayı Almanya, işgal etmesine rağmen dönen işçilerimize hiçbir şekilde sosyal yardım yapmamış ve bu 
işçilerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmuşlardır. Almanya’nın 
Türk işçilerine ve özellikle kadın işçilerin ruhuna ve bedenine yaptığı hasar yıllarca giderilememiş ve büyük bir 
çoğunluğu da Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği emekli maaşını almadan ilk 10 yılda ölmüşlerdir. Onun için 
tavsiyemiz yurtdışına gidecek olanların asgari lise mezunu olmaları ve dil bilenlerin Batılı Ülkeleri tercih etmeleri 
ancak bu şartlara bağlanmalıdır. Aksi takdirde Ülkemiz bedelini ağır ödeyecektir. 

Teknolojik Gelişmelerin Kadın İş Gücü Piyasalarına Etkileri 

Ülkemizde kadın iş gücü 1960 yıllarından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü, 1960’dan sonra ulaşım ve 
iletişim maliyetleri yavaş yavaş düşmeye başlamıştır. Yönetim ve karar alma mekanizmalarında yüksek vasıflı iş 
gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat özellikle büro işleri, muhasebecilik, bankacılık, bilgisayar operatörlüğü gibi 
işlere kadınların daha yatkın olduğu görülmektedir. 1970’li yıllardan sonra maliyetleri daha aşağı çekebilmek 

 
12 Jale Yalın Pala (Küreselleşmenin Emek Piyasası ve İstihdam Üzerindeki Etkileri), Kürselleşme: İktisadı Yönelimler ve Sosyo-

politik karşıtlıklar İstanbul Om Yayın Evi 2002 sayfa:286 
13 Ertuğrul TARCAN Adı Geçen Eser sayı:3 sayfa;1-18 
14 DPT İş Gücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ankara DPT Yayınları no:2548,2001 sayfa:12 
15 DPT Adı geçen eser A.G.E Sayfa:12 
16 William B.Johnston, “Global Work Force 2000: The New World Labor Market”, Harvard Business Review, March-April 

1991, s.118 
17 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, 14.baskı İstanbul, Güzem Yayınları 2001,Sayfa:748 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1235 
 

için Hükümetler iş gücü piyasalarındaki engelleri ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Yeni teknolojiler üretimi 
derinden etkilemektedir. Bunun sonucunda standartlar ürünlere olan talep artmış farklı ürün çeşitlerine olan 
talep ise artmıştır. Günümüzde uluslar arası rekabet yoğunlaşmıştır. Sonuçta bu durum kitle üretiminin de 

önemini azaltmıştır.18 Günümüzde merkezde bilgi ve insan bulunmaktadır. Bilgi ve insanın olduğu yerde toplum 

mühendisliği ön plana çıkmaktadır.19 Özellikle kadınlar bulundukları konum itibari ile ücret esnekliğine son 
derece önem vermektedir. Fakat günümüz Türkiye’sinde kadınlar çalışma hayatında ikinci sınıf insan olarak 
görülmekte ve özellikle yönetim kademesine yaklaştırılmaması için işverenler her türlü çareye başvurmaktadır. 
Yeni teknolojilerin kullanılmasının yaygınlaşması çalışanların ve özellikle kadınların sendikalaşmalarının 
azalmasına neden olmuştur. Bu asamadan sonra işverenler işçiler ile olan ilişkilerinde bireyselleşme yoluna 

gitmişlerdir.20 Bilgi ve iletişim teknolojileri hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır teknoloji sayesinde işverenler 
Dünya’nın her tarafından islerini yürütmüşlerdir. Olaya bu acıdan bakıldığında geleneksel ofis anlayışı sona 

ermiştir. 21 Türkiye’de kadınların büyük bir çoğunluğu istenilen ölçüde eğitim almamıştır. Oysaki cağımızda 
mükemmel eğitim almış ve teknoloji kabiliyeti olan zihinsel esnekliği mükemmel olan kadınlara daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır hatta yönetim kademelerinde çalışacak olan kadınların yurt dışı deneyimi ve yabancı dil 
bilgisi de onlarda aranmaktadır. 

Teknolojide ki gelişmeler kadınları olumsuz etkilemiştir. Çoğu buna ayak uyduramamıştır. Artık bütün Dünya’da 
firmalar birbirleri ile yarış halindedir ve her biri diğer rakip firmayı gözetlediği gibi personeli de gözetmektedir. 

Personel mutlu ise işletmede kalmakta ve yükselmektedir.22 Özellikle kadın işçiler duygusal oldukları için 
bundan etkilenmekte buda işletmenin başarısını etkilemektedir. 

2. Sonuç 

Artık günümüzde toplumun yapısı değişime uğramıştır. Hizmetler sektörü ön plana çıkmış kültürlü ve bilgili 
kadınları Ülke de daha aktif bir rol oynamaya başladıkları görülmüştür. Türkiye sektörel bazda iş gücünün tarım 
sektöründen sanayi sektörüne doğru kayması sonucunda kadınların sanayide çalışmaları başlamış fakat 
istenilen ölçeğe çıkamamıştır daha çok kadınlar hizmetler sektörünü tercih etmişlerdir. Sermayedarlar genellikle 
en yüksek kârı elde etmek istemektedirler. Bunun içinde ustun nitelikli iş gücünü tercih etmek onların hedefidir. 
İş gücü piyasaları Dünya da uluslararası hale gelmiş ve artık iş adamları ucuz iş gücünün olduğu yerlere 
fabrikalarını taşır hale gelmişlerdir. Kadınlar özellikle piyasada ya bizzat kendileri iş aramakta veya eş dost 
vasıtası ile iş bulmaktadır. Issız kaldıklarında bir devlet kurumu olan işkur devreye girmekte bunda da çok 
başarılı oldukları söylenemez. Özellikle eğitimli kadınların ilk işlerini bulmada yardımcı olacak düzenlemelerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında üniversite mezunları için vergi yükü hafifletilmede ve işverenleri 
özellikle kadın işçileri istihdam etmeleri için gerekli özendirici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca Türkiye’de de işsizlik 
tazminatlarının alınması olayı Avrupa birliği ülkelerindeki gibi değildir. Türkiye de işsizlik tazminatları çok 
sınırlıdır. Bunlar Avrupa birliğindeki uygulamalar gibi olmalıdır. İşsizlerden alınan gelir vergisi en azından 
kadınlar lehine tekrar düzenlenmelidir. Kadın iş gücünde maliyetlerin düşürülmesi ancak kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele edilerek gerçekleştirilebilir. 
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Limited Şirketlerde Müdürlerin Atanması, Yetkilerinin İçeriği, Sınırlandırılması ve 
Kaldırılması 

Seda Ş. Güngör 

Namık KemalÜniversitesi, İİBF. İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı sedagungor@nku.edu.tr. 

 
Özet: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca limited şirketin yönetimi ve temsili bir ya da birden fazla müdür 
tarafından, organ sıfatıyla, yerine getirilir. Müdürler, kanunlarla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula görev ve yetki 
verilmemiş olan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler (TTK 623/3). Müdürlerin 
devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri TTK’da belirtilmiştir (TTK 625/1). Müdürler şirketin kuruluşunda şirket sözleşmesi ile 
atanırlar, sonraki atamalar genel kurul tarafından yapılır. Genel kurulda alınacak bir kararla müdürlerin görevden alınması, 
yönetim hakkı ve temsil yetkisinin sınırlandırılması mümkün olup ayrıca şirketin her ortağı, haklı sebeplerin varlığında, 
yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir (TTK 630). 
Müdürlerin yetkilerinin Kanun’da düzenlenmiş istisnalar dışında sınırlandırılması mümkün olmayıp getirilen sınırlamalar 
tescil ve ilan edilmek koşuluyla geçerli olur. Limited şirketlerde müdürlerin temsil yetkisi yetkinin merkezin veya bir şubenin 
işlerine özgülenmesi veya yetkinin birlikte kullanılmasına ilişkin olmak üzere iki şekilde sınırlandırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Limited şirket, müdür, temsil organı, temsil yetkisi, genel kurul. 

Appointment of Limited Liability Company Managers, Scope of, Restrictons on and 
Revocation of Their Authority 

Abstract: Management and representation of a limited liability company are carried out by one or several managers and 
they act as management and representation bodies in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102. Managers are 
authorized to take and execute resolutions related to all managerial issues which are not reserved to the authority of 
general assembly by law or articles of association (Turkish Commercial Code Art. 623/3). Non-delegable and indispensable 
duties of managers are stated in Turkish Commercial Code (Turkish Commercial Code Art. 625/1). Managers are appointed 
during the formation of company with the articles of association and following appointments are made by general 
assembly. In addition to the authority of general assembly to remove manager or managers from office, restrict their 
management rights and their authority to represent, each partner, if there is a just cause, has also the authority to request 
from the court to revoke or restrict management rights and authority to represent of manager or managers (Turkish 
Commercial Code Art. 630). Rights and authority of manager or managers shall only be restricted by exceptions regulated in 
Turkish Commercial Code and these restrictions shall only be valid once they are registered and announced. Limiting 
authority exclusively to the headquarters or a branch and joint exercise of authority are two ways to restrict manager’s 
authority to represent. 

Key Words: Limited liability company, manager, representation body, authority to represent, general assembly. 

1. Giriş 

Ticaret hayatında en fazla kurulan şirket türü limited şirkettir (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2017). Limited 
şirketler genellikle fazla miktarda sermaye gerektirmeyen konularda faaliyet göstermek üzere ticari işletme 
işletmek için kurulurlar. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması mümkün olan 
limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan; ortakların, 
şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket 
sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ile yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu sermaye 
şirketidir (TTK 573/1-2). TTK'nın 574. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca limited şirkette ortakların sayısı elliyi 
aşamaz.  

Limited şirket TTK’da sermaye şirketi olarak sınıflandırılmıştır (TTK 124/2)1 ancak doktrinde, şirketin, anonim, 
adi ve kollektif şirketlerin öğelerinden oluşan “karma tür” bir şirket olduğu ifade edilmektedir (Pulaşlı, 2013, s. 
717-720, 736; Bahtiyar, 2014, s. 377). Bir sermaye şirketi olması sebebiyle, kural olarak, şirketin borç ve 

 
1 Ticaret şirketleri TTK’da şahıs ve sermaye şirketleri olarak ikili bir ayrım yapılmak suretiyle sınıflandırılmışlardır (TTK 124/2). 

Şahıs şirketleri olan kollektif ve komandit şirketlerde sermayeden ziyade ortaklar önem taşır. Bu tür şirketlerde ortaklar 
şirket borçlarından dolayı ikinci derecede, müteselsilen ve sınırsız sorumludurlar. Sermaye şirketlerinde (anonim, limited 
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) ise sermaye önem taşır. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu 
kural olarak şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır ve şirket alacaklılarının ortaklara başvurması mümkün 
değildir. 
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yükümlülüklerinden şirket, sadece kendi malvarlığı ile sorumludur (TTK 602). Şirketin borçlarından dolayı 
ortakların malvarlığına başvurulması kural olarak mümkün değildir. Bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. İlk 
istisna TTK’nın 573. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ve ortakların ancak şirket sözleşmesinde öngörülmesi 
halinde ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olacaklarına ilişkin düzenlemedir. 
Diğer istisna 4369 sayılı Kanun’un2 21. maddesi hükmü ile değişik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un 35. maddesinden kaynaklanır. Bu maddeye göre limited şirket ortakları, şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri 
oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

Limited şirketin esas sermayesi bellidir ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur (TTK 573). 
Limited şirkete nakdi sermaye dışında üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve 
devrolunabilen, sınırlı ayni bir hakkın, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı 
unsurlarının ayni sermaye3 olarak konulması mümkündür, ancak sermaye şirketi olması sebebiyle, hizmet 
edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak konulması mümkün değildir 
(TTK 581).  

Limited şirket en az 10.000 TL.’sı sermaye ile kurulabilir (TTK 580/1). Bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına 
kadar artırılabilir (TTK 580/2). Limited şirketin esas sermayesinin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, 
itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları şirket sözleşmesinde belirtilmek zorundadır 
(TTK 576/1, c). TTK’nın 583. maddesinin 1. fıkrasına göre limited şirketin sözleşmesinde esas sermaye paylarının 
itibarî değerleri en az yirmi beş TL.’si olarak belirlenebilir4. Esas sermaye paylarının itibarî değerlerinin yirmi beş 
TL.’si veya bunun katları olması şartıyla, farklı miktarlarda belirlenmesi mümkündür (TTK 583/2).   

Limited şirket ticaret siciline tescil edildiği anda tüzel kişilik kazanır (TTK 588/1) ve kişiliğe bağlı olarak insana 
özgü nitelikler dışında bütün haklara ve borçlara ehildirler (TMK 48). Limited şirketin zorunlu organları genel 
kurul (karar organı) ve müdürlerden oluşur. Organların olmaması şirketin fesih nedenlerindendir (TTK 632/2). 
Limited şirketin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin birçok konu anonim şirkete ilişkin hükümlere atıf yapılarak 
anonim şirketle aynı doğrultuda düzenlenmiştir (bkz. TTK 578, 584, 585, 592, 609, 610, 617/3, 622, 629/1, 633, 
634, 635, 636/5, 643, 644). Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan “yönetim kurulu”nun yerini limited 
şirkette “müdür” ya da “müdürler kurulu” alır. Limited şirketin yönetim ve temsiline ilişkin hususlar TTK’da 
“müdürler” kenar başlığı altında, (TTK 623-632), anonim şirketlere temsil yetkisi dışında atıf yapılmadan 
düzenlenmiştir. 

TTK’nın 623. maddesinin 1. fıkrasında limited şirketin yönetim ve temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenleneceği 
hüküm altına alındıktan sonra, sözleşme ile yönetim ve temsilin, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla 
ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebileceği ve en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının 
ve temsil yetkisinin bulunması gerektiği düzenlenmiştir. TTK’nın madde gerekçesinde bu düzenleme ile limited 
şirketlerin yönetimi açısından seçilmiş yönetim organı sisteminin benimsendiği ifade edilmiştir. Gerekçede, 
seçilmiş yönetim ilkesinin, eski Kanun’da yer alan ortaklardan oluşan toplu yönetimin yani özden organ 
konseptinin uygulamada zorluklara yol açması ve yönetimin yetkin kişilerden ve profesyonellerden oluşmasının 
gerekli olduğu düşüncesiyle benimsendiği açıklanmıştır (TBMM, 2005, s. 225-226). 

2. Müdürlerin Atanması 

2.1. Müdür Olarak Atanabilecek Kişiler  

Limited şirketlerde müdür en az biri şirketin ortağı olmak kaydıyla bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişi 
olabilir. Şirketin müdürlerinden birinin tüzel kişi olması halinde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine 
getirecek bir gerçek kişiyi belirleyecek ve belirlenen kişi tüzel kişi ile birlikte tescil edilecektir (TTK 623/2, 629). 
Tüzel kişinin birden çok kişiyi temsilci olarak belirlemesi mümkün değildir (Çevik, 2003, s. 336). Doktrinde, 
Kanun’da açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, müdür olacak kişinin tam ehliyetli olması (Şener, 2015, s. 

 
2 RG. 29.07.1998, S. 23417 mükerrer. 
3 TTK'nın 578. maddesi hükmü uyarınca limited şirketlerde ayni sermaye hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler 

kıyasen uygulanacaktır. 
4 Aynı maddede yer alan düzenlemeye göre şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilmesi 

mümkündür. 
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735)5 ve iflas etmemiş olmasının da şart olduğu ifade edilmektedir (Yıldız, 2007, s. 251). Ayrıca TCK’da yer alan 
bazı suçlardan mahkûm olan kişiler hakkında alınması gereken güvenlik tedbirleri müdür olmaya engel teşkil 
eder (TCK 53/3, 77/3, 78/2, 79/3, 80/4, 169) (Tekinalp, 2015, s. 595). 

Sınırlarını iyiniyet kuralları ve kişilik hakları oluşturmak üzere (İmregün, 1989) limited şirketin ana sözleşmesine 
müdür olarak atanacak kimselerde aranacak bazı özelliklere ilişkin hükümler konulabilir. Bu özellikler tüm 
müdürlerde aranabileceği gibi belirli sayıdaki müdürün bazı özelliklere sahip olması da şart koşulabilir (Yıldırım, 
2008, s. 14).  

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus Kanun tarafından müdürün ortak sıfatı taşımasına ilişkin 
düzenlemedir. Müdür olabilmek için limited şirketin ortağı olmak şart değildir. Yukarıda açıklandığı üzere 
yönetim açısından seçilmiş yönetim organı ilkesi benimsenmiştir dolayısıyla ortak sıfatını taşımayan gerçek ya 
da tüzel kişi müdür olarak seçilebilir. TTK’nın  623. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi “En azından bir ortağın, 
şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir” şeklinde düzenlenmiştir. 

Mezkûr hüküm gereği ortaklardan en azından birisinin yönetim ve temsil yükümlülüğünün devam ettiği (Biçer & 
Hamamcıoğlu, 2011, s. 243) ve limited şirketin sadece ortak olmayan dışarıdan üçüncü kişilerce yönetim ve 
temsilinin mümkün olmadığı söylenebilir (Bilgili & Demirkapı, Şirketler Hukuku Dersleri, 2013, s. 389). Ortak 
olmayan bir kişinin müdür olarak şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile atanması halinde mutlaka atanan 
kişiyle birlikte ortak sıfatına haiz gerçek ya da tüzel bir kişinin de müdür olarak belirlenmesi şarttır. Tekinalp, tek 
ortaklı limited şirketler açısından farklı görüştedir. Tekinalp’e göre müdürlerin ortak olmayan kişilerden 
seçilmesi mümkün olduğu için tek ortaklı limited şirketlerde ortağın müdür olması ya da müdürlerden biri 
olması zorunluluğu bulunmamaktadır (Tekinalp, 2015, s. 594). 

Ortak olan tek müdürün payın devri gibi bir sebeple ortaklık sıfatının sona ermesi halinde hangi yaptırımın 
uygulanacağı hususunda Kanun’da açık bir düzenleme yer almamaktadır. Doktrinde TTK’nın yürürlükten kalkan 
628. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre 
müdürlere ilişkin değişikliği, tescil ve ilanın yapılması ile fark eden ticaret sicili müdürü durumun kanundaki 
düzenlemeye uygun hale getirilmesi için uygun bir süre vermeli ve verilen sürede değişiklik yapılmadığı takdirde 
mahkemeden şirketin feshini talep etmelidir (Bilgili & Demirkapı, Şirketler Hukuku, 2013, s. 684-685).  

2.2. Şirket Sözleşmesi İle Atama 

Limited şirketin kuruluşunda şirketin yönetim ve temsili şirket sözleşmesinde düzenlenir (TTK 623/1). 
Müdürlerin limited şirkette yönetim ve temsil işlevlerini yerine getiren zorunlu bir organ olması sebebiyle söz 
konusu organı oluşturacak kişi ya da kişilerin belirlenmesinin şirketin tüzel kişilik kazanmasından sonraya 
bırakılması mümkün değildir. Limited şirket sözleşmesinin içeriğinde yer alması zorunlu kayıtların içerisinde 
müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları sayılmıştır (TTK 576/1, d). Ortaklardan tümünün şirketi 
yönetim ve temsil yetkisine sahip olması isteniyorsa ne kadar ortak varsa her biri ayrı ayrı müdür olarak şirket 
sözleşmesi ile atanarak bu gerçekleştirilebilir, aksi takdirde sözleşmede müdür olarak gösterilmeyen ortakların 
yönetim ve temsil yetkilerinin doğması kanun gereği kendiliğinden mümkün olmayacaktır (Bilgili & Demirkapı, 
Şirketler Hukuku Dersleri, 2013, s. 391). 

Şirket sözleşmesinin tescil için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline verilecek müdürler 
tarafından imzalanmış (TTK 586/2) dilekçede ortak olsun olmasın bütün müdürlerin adları ve soyadları veya 
unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceğine ilişkin bilgilerin de yer alması mecburidir (TTK 586/3, c-d). 
Şirket sözleşmesi tescil edildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde müdürlerin ve şirketi temsile yetkili 
diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yerleşim yerleri ile temsil yetkisinin kullanılma şekline ilişkin 
bilgilerin ilan edilmesi şarttır (TTK 587/1, h-ı; TTK 36/1). 

2.3. Genel Kurul Kararı İle Atama 

TTK’da müdürlerin görev süreleri hususunda bir düzenleme yer almamaktadır. Müdürlerin sözleşmeyle 
atanmaları belirli bir süre için olabileceği gibi süresiz de olabilir (Bilgili & Demirkapı, Şirketler Hukuku Dersleri, 
2013, s. 391). Müdürler şirket kurulurken ana sözleşme ile belirlendikten sonra, müdürlerin görev sürelerinin 

 
5 Yazar, TTK’nın 644. maddesi ile 553 vd. maddelerinde müdürler için getirilmiş olan ağır sorumluluk düzenlemeleri 

sebebiyle tam ehliyetli olmayan özellikle sınırlı ehliyetsiz kişilerin müdür olarak seçilmelerinin mümkün olmadığını ifade 
etmiştir. 
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dolması ya da başka bir sebeple müdürlük sıfatlarının sona ermesi halinde daha sonraki seçimler şirketin genel 
kurulu tarafından, kurulda alınacak bir kararla yapılır. Mevcut müdürlerin görevden alınmaları da genel kurul 
kararı alınarak gerçekleştirilir. Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları limited şirketin genel kuruluna ait 
devredilemez yetkilerindendir (TTK 616/1, b)6, dolayısıyla genel kurulun bu yetkileri onun adına kullanması için 
mevcut müdürleri görevlendirmesi mümkün değildir.  

Genel kurul atayacağı müdürleri ortaklar arasından ya da ortak olmayanlar arasından tayin edebilir. Müdürün 
ortak sıfatı taşımaması halinde şirket ile müdür arasındaki hukuki ilişkiye hizmet ya da vekalet ilişkisine ilişkin 
hükümler uygulanacaktır (Pulaşlı, 2013, s. 774). 

3. Müdürlerin Yetkileri 

3.1. Müdürlerin Yönetim Yetkisi 

 
Müdürler, kanunlarla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula görev ve yetki verilmemiş olan yönetime ilişkin tüm 
konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir (TTK 623/3, 625/1). TTK’da müdürlerin 
devredemeyecekleri yetkileri sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılmıştır. Müdürler, aşağıda yer alan görevlerini 
ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler: 

➢ Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi için gerekli talimatların verilmesi. 

➢ Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi. 

➢ Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal 
planlamanın oluşturulması. 

➢ Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket 
sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.  

➢ Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması. 

➢ Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal 
tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.  

➢ Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

➢ Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi (TTK 625/1). 

Ayrıca şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin aldıkları belirli kararları ve münferit sorunları, genel 
kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir ancak bu durumda genel kurulun vermiş olduğu onay 
müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve sınırlandırmaz. TBK’nın 51 ve 52. madde hükümleri saklıdır 
(TTK 625/2).  

Müdürlük sıfatı, müdüre, yönetim yetkisine bağlı olarak şirketin yönetimine ilişkin gerekli tüm işlemleri yerine 
getirme borcunu yükler (TTK 626/1). Kanun bazı durumlarda müdürlere belli bir işlemin yapılması görevini 
açıkça düzenleme yaparak doğrudan yüklemiştir. Bu görevlerden en önemlisi genel kurula ilişkin olan 
düzenlemedir. Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılmalıdır, müdürler olağan genel kurul 
toplantısının, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması için çağrıda bulunmalıdır 
(TTK 617/1). Müdürlerin şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağırma 
yetki ve görevi de bulunmaktadır (TTK 617/1). 

 
6 Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları (TTK 616/1, f; ayrıca bkz. TTK 619), müdürün, şirketin kendi paylarını 

iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması (TTK 616/1, ı), müdürlerin genel kurula sunduğu 
konularda karar verilmesi (TTK 616/1, j) de genel kurulun devredilemez yetkileri arasında yer almaktadır. Müdürlerin 
faaliyetlerinin onaylanması (TTK 616/2, a) ile şirket sözleşmesinin 613. maddenin 4. fıkrası uyarınca ortakların onayını 
yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde 
bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi (TTK 616/2,  e) ancak şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde 
genel kurulun devredilemez yetkileri arasında yer alabilir (Söz konusu oylamalarda genel kurul kararlarında aranan oy 
nisabı için bkz. TTK 621). 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1241 
 

Şartların gerçekleşmesi halinde ortakların üstlendiği ek ödeme yükümlülükleri müdürler tarafından istenecektir 
(TTK 603/5). TTK’nın 594. maddesine göre ortakların incelemesine açık olmak üzere, ortakların, esas sermaye 
paylarını içeren adlarının, adreslerinin, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısının, esas sermaye 
paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin 
hakları, sahiplerinin adları ve adreslerinin yazıldığı  pay defteri tutulmalıdır, pay defteri müdürler tarafından 
tutulur. Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline 
başvurulmalıdır (TTK 598/1). 

Ortaklardan birinin şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak şirketten çıkmak istemesi veya haklı sebeplerden 
dolayı çıkma davası açması hallerinde, müdürler gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar etmekle 
yükümlüdürler. (TTK 639/1). Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi 
gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün 
sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan 
ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde 
de geçerlidir (TTK 574/1). 

TTK’nın 633. maddesinin 1. fıkrasında esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde, ek ödeme 
yükümlülüğü hakkındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümlerin limited 
şirketlere kıyasen  uygulanacağı hüküm altına alındığı için anonim şirketlerde yönetim kuruluna yüklenen 
yükümlülükler limited şirketlerde müdürler için de geçerlidir. Buna göre son yıllık bilançodan, sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, müdür veya müdürler, 
genel kurulu hemen toplantıya çağırmalı ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmalıdır 
(376/1). Ayrıca müdür veya müdürler yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve 
önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebileceklerdir (TTK 
377). Şirketin sona ermesi iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden 
fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür (TTK 
637/1). 

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, müdürler kurulu oluşur, ve kurul üyelerinden biri, şirketin 
ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır (TTK 624/1).  
TTK’nın 579. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca birden çok müdürün varlığı halinde başkan seçilmesi 
mecburidir, ancak genel kurula verilen bu yetki genel kurulun devredilemez yetkileri arasında yer almadığı için 
bu yetki diğer müdürler tarafından oluşturulacak kurula bırakılabilir (Tekinalp, 2015, s. 593). Burada dikkat 
edilmesi gereken bir husus şirketin kuruluşunda birden fazla müdür olması halinde sözleşmede başkanının 
mutlaka belirlenmesi eğer belirtilmemişse başkanı seçecek genel kurulun toplanacağına ilişkin düzenleme 
yapılması gerekmektedir (Tekinalp, 2015, s. 592). 

Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel 
kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da 
şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da 
yetkilidir (TTK 624/2). Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde 
başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme 
öngörebilir. (TTK 624/3). Tekinalp iki müdürden oluşan müdürler kurullarında sözleşmede düzenleme yapılarak 
başkan müdürün üstün oyunun kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir (Tekinalp, 2015, s. 593). Müdürler 
elektronik ortamda da toplanıp karar alabilirler (bkz. TTK 1527/1 ve Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ, RG. 29.08.2012, S. 28396). Müdür ya 
da müdürler kurulunun aldığı kararlar karar defterine yazılır ve müdürler tarafından imzalanır. TTK 644. 
maddesinin ilk fıkrasının c bendinde yer alan atıf sebebiyle limited şirket müdürlerinin aldığı kararların butlanı 
açısından anonim şirket yönetim kurulu kararlarının butlanın düzenlendiği 391. madde hükmü kıyasen 
uygulanacaktır. 

Kanun, 202 ilâ 205. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini 
tüm özeni göstererek yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle 
yükümlüdürler (TTK 626/1). Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin 
vermemişse, müdürlerin şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunmaları yasaktır. Şirket sözleşmesinde 
ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararı öngörülebilir (TTK 626/2). Müdürler de ortaklar için 
öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabidir (TTK 626/3). 
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Müdürler ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yapmak zorundadırlar (TTK 627/1). Her ortak, müdürlerden, 
şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermesini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir (TTK 
614/1). Ortağın, elde ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, müdür, bilgi 
alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu üzerine genel kurul karar 
verir (TTK 614/2).  

3.2. Müdürlerin Temsil Yetkisi 

TTK’da müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların 
belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına ilişkin hususlarda anonim şirketlere ilişkin ilgili 
hükümlerin kıyas yolu ile uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (TTK 629/1). Bu düzenlemeye göre anonim 
şirketlerde yönetim kurulunun temsil yetkisini düzenleyen hükümler (TTK 370-373) limited şirketlerde müdürler 
için de uygulama alanı bulacaktır.  

TTK’nın 371. maddesinin ilk fıkrasının kıyasen uygulanması sonucu şirketi temsil yetkisi bulunan müdür ya da 
müdürler, kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklı kalmak kaydıyla, 

şirketin amacına ve işletme konusuna İşletme konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uzunallı’nın “Anonim 

Şirketlerde İşletme Konusu” başlıklı çalışması (Uzunallı, 2013) giren her tür iş ve hukuki işlemleri, şirket adına 
yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Söz konusu işlemlere şirketin günlük işlemleri, 
sözleşmeler, şirkete çalışan alınması vb. işlemler örnek olarak verilebilir. Daha önce belirtildiği üzere müdürlerin 
genel kurulunun yetkisine giren, şirketin feshi gibi, konularda karar alarak bunları uygulama yetkisi yoktur. 

Temsile yetkili olan müdürlerin, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar. Ancak 
eğer üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek 
durumda bulunduğu ispat edilirse işletme konusu dışında yapılan işlemler şirketi bağlamayacaktır (Poroy, 
Tekinalp, & Çamoğlu, 2014, s. 351). Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, 
tek başına yeterli delil teşkil etmez (TTK 371/2). Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas 
sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete 
başvurmalarına engel değildir (TTK 371/3). 

Limited şirketin ana sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ya da şirketin temsili tek müdüre bırakılmamışsa, 

temsil yetkisi çift imza ile müdürler tarafından kullanılır (TTK 370/1) Limited şirketi birlikte temsile yetkili 
müdürlerin birbirlerine tek başlarına işlem yetkisi verip veremeyeceği hususunda bkz. Kırca’nın makalesi (Kırca, 
Ticaret Şirketlerinde Birlikte Temsile Yetkili Kişilerin Birbirlerine Tek Başına İşlem Yapma Yetkisi Vermeleri, 

2008). Şirket adına imza yetkisini haiz müdürler şirkete ilişkin işlemlerinde şirketin unvanı altında imza atarlar 
(TTK 372/1). Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil 
numarası gösterilir (TTK 372/2). Müdürler, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın 
noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir (TTK 373/1). Temsil yetkisinin 
ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, 
şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri 
sürülebilir (TTK 373/2). Temsil yetkisinin verilmesi açısından ticaret siciline tescil bildirici etkiye haiz olup 
müdürün tescilden önce yaptığı işlemlerden dolayı şirket hak kazanır ve borç altına girer (Kırca, Şehirali Çelik, & 
Manavgat, Anonim Şirketler Hukuku, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, 2013, s. 633) 
Yargıtay’ın bu yönde kararı için bkz. Y. 12. HD. 15.04.2004-E.3774/K.9347 (Eriş, 2014, s. 3517). 

Müdürler temsil yetkilerini devredebilirler, ancak en az bir müdürün temsil yetkisini taşıması şarttır (TTK 370/2). 
Şirkete ticari mümessil ya da ticari vekil atanması şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme yapılmamışsa 

sadece genel kurulda karar alınarak yapılabilir (TTK 631/1) Limited şirketlerde sınırlı yetkili temsilci tayini 

konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Yanlı ve Okutan Nilsson’un makalesi (Yanlı & Okutan Nilsson, 2014). Genel 
kurul kararıyla atanan ticari mümessil ya da vekil aynı müdürler gibi şirketin yönetim ve temsil organı sıfatına 
sahip olacak ve görevden alınmaları ya da yetkilerinin sınırlandırılması ancak genel kurul kararıyla 
sağlanabilecektir (Pulaşlı, 2013, s. 781). Bu durumda müdür, atanan kişiyi görevden almak veya bu kişinin 
yetkilerini sınırlandırmak için genel kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmalıdır (TTK 631/2). Şirket 
sözleşmesinde ticari mümessil ya da ticari vekilin başka şekilde atanabileceği düzenlenmişse bu durumda 
atanan kişilerin TTK’nın 623. maddesi kapsamında şirketin bir organı olarak sayılması söz konusu olmaz. Müdür 
veya müdürlerin çoğunluğu bu kişiyi her zaman görevden uzaklaştırabilir (TTK 631/2).  

Anonim şirketler için getirilen düzenlemeyle (TTK 371/6) aynı doğrultuda şirketin tek ortaklı olması halinde 
şirketle ortak arasında yapılacak sözleşmelerin geçerliliğine ilişkin olarak şekil şartı getirilmiştir. Söz konusu 
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düzenleme uyarınca sözleşmenin yapılması sırasında şirketin tek ortak tarafından temsil edilip edilmediğine 
bakılmaksızın, tek ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde 
yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin 
sözleşmelere uygulanmaz (TTK 371/6, 629/2). Anonim şirketlerdeki düzenlemenin (TTK 358) aksine müdürlerin 
şirkete borçlanma yasağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır (Kendigelen, 2011, s. 559). 

Müdürlerin yetkilerini kullanırken yapmış oldukları işlemler açısından sorumluluklarına TTK’nın 644. 
maddesinde yer alan düzenleme dolayısıyla anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanacaktır. TTK’ya göre 
şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği 
haksız fiilden, şirket sorumludur (TTK 371/5, 632). Şirketin rücu hakkı saklıdır (TTK 371/5). 

4. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması veya Kaldırılması 

Müdürlerin yetkilerinin Kanun’da düzenlenmiş istisnalar dışında sınırlandırılması mümkün olmayıp, bu 
sınırlamalar da tescil ve ilan edilmek koşuluyla geçerli olacaklardır. Limited şirketlerde müdürlerin temsil yetkisi 
iki şekilde sınırlanabilir: 

1) Yetkinin merkezin veya bir şubenin işlerine özgülenmesi,  

2) Yetkinin birlikte kullanılmasına ilişkin sınırlama getirilmesi (TTK 371/3 kıyasen). 

Kanun’da belirlenen haller dışında sınırlama yapılsa bile söz konusu sınırlamanın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
ileri sürülmesi mümkün değildir (Pulaşlı, 2013, s. 775). Kanun’da belirtilen haller dışında yapılan sınırlamalar 
sadece yetkisi sınırlanan müdür ile şirket arasında sonuç doğurur ve müdürün şirkete karşı sorumluluğuna yol 
açar. Yargıtay konuyla ilgili bir kararında temsile yetkili müdürün yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyetli üçüncü 
kişilere karşı geçersiz olduğunu belirttikten sonra davalı limited şirketin, banka teminat mektubunun komisyon 
ve benzeri giderlerini bankanın istemi üzerine ödemesinin, bu teminat mektubu ile ilgili sözleşmeye icazet 
vermesi olarak kabul etmiştir (Y. TD. 11.01.1971-E.1373/K.38) (Eriş, 2014, s. 3540). 

Müdürlerin görevden alınması, yönetim hakkı ve temsil yetkisinin sınırlandırılması limited şirketin karar organı 
olan genel kurulda alınacak bir kararla mümkündür (TTK 630/1). Müdürün şirket sözleşmesi ya da genel kurul 
kararıyla seçilmiş olması ve şirketin ortağı olup olmaması fark yaratmayacak olup (Pulaşlı, 2013, s. 777-778) 
genel kurul müdürü görevden almak için haklı bir sebep göstermek zorunda da değildir (Kayıhan, 2015, s. 269).  

Şirketin her ortağı, haklı sebeplerin varlığında, genel kurula başvuruda bulunup olumsuz sonuç almasına gerek 
olmadan (Tekinalp, 2015, s. 596), yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya 
sınırlandırılmasını mahkemeden isteme hakkına sahiptir (TTK 630/2). Konuya ilişkin düzenleme emredicidir 
dolayısıyla pay sahibinin bu hakkının kaldırılması ya da sınırlandırılması mümkün değildir. Bu durumda 
müdürün, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır 
bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep olarak kabul 
olunur (TTK 630/3). Görevden alınan müdürün tazminat hakları saklıdır (TTK 630/4).  

Genel kurul kararı ya da mahkeme kararı alınarak müdürlüğün sona erdirilmesi yanında eğer bu görev belirli bir 
süre için verilmişse sürenin dolması, müdürün istifa etmesi, ölmesi, kısıtlanması, iflas etmesi veya müdürlük için 
şirket sözleşmesinde öngörülmüş olan nitelikleri yitirmesi hallerinde de müdürlük sıfatı kendiliğinden sona erer. 
Yargıtay konuyla ilgili bir kararında şirket ana sözleşmesi ile tek başına temsil ve ilzamla yetkili kılınmış olan 
şirket müdürünün üç yıllık süre geçtikten sonra yetki sınırına gidilerek, sınırlamanın tescil ve ilanının yapılmış 
olması sebebiyle müdürün imzaladığı çeklerin şirketi bağlamayacağına hüküm vermiştir (Y. 12. HD. 02.07.2004-
E.13418/K.17815) (Eriş, 2014, s. 3517). 

Doktrinde ortaklık payının devri halinde de ortak sıfatıyla müdürler kurulunda bulunan gerçek ya da tüzel kişi 
ortağın müdürlük sıfatının kendiliğinden sona ereceği ifade edilmiştir (Bilgili & Demirkapı, Şirketler Hukuku 
Dersleri, 2013, s. 392). Müdürlük sıfatının sona ermesinin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 
edebilmesi için ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi şarttır.  
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5. Sonuç 

6102 sayılı TTK’da limited şirketlerin yönetim ve temsiline ilişkin olarak eski Kanun’dan farklı düzenlemeler 
yapılmıştır. Yeni düzenlemeler limited şirketin yapısında sermaye şirketlerine ilişkin özelliklerin artmasına 
neden olmuştur. Yapılan değişikliklerden en önemlisi şirketin yönetim ve temsilinin şirket ortakları için bir 
yükümlülük olmaktan çıkarılmasıdır. Müdürler şirket ortağı olmayan kişiler arasından da seçilebilir. Yeni 
düzenleme uyarınca müdürlerin ortak sıfatı taşıması şart değildir ancak TTK’nın 623. maddesinde yer alan en 
azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme 
karşısında şirketin yönetiminin anonim şirketlerde olduğu gibi tamamen şirket ortağı olmayan üçüncü kişilere 
bırakılmasının mümkün olduğunu söylenemez.  

Müdürlerin yönetim ve temsil yetkileri ile organın işleyişi anonim şirketlerde yönetim kuruluna ilişkin 
düzenlemelere paralellik arz eder. Kanun, müdürlerin temsil yetkilerine ilişkin hususlarda anonim şirketlere 
ilişkin ilgili hükümlerin kıyas yolu ile uygulanacağını belirtmiş ve ayrı düzenlemeler getirmemiştir. Bazı 
konularda da anonim şirketlere ilişkin ilgili maddeler limited şirketler için aynen tekrar ederek hüküm altına 
alınmıştır.  

Kaynakça 
Bahtiyar, M. (2014). Ortaklıklar Hukuku (8. b.). İstanbul: Beta. 

Biçer, L., & Hamamcıoğlu, E. (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Ortaklıklarda Meydana Getirdiği Temel 
Değişiklikler. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(1-2), 229-248. 

Bilgili, F., & Demirkapı, E. (2013). Şirketler Hukuku. Bursa: Dora. 

Bilgili, F., & Demirkapı, E. (2013). Şirketler Hukuku Dersleri. Bursa: Dora. 

Çevik, O. N. (2003). Limitet Şirketler Hukuku ve Uygulaması (4. b.). Ankara: Yetkin. 

Eriş, G. (2014). Ticari İşletme ve Şirketler (Cilt 3.). Ankara: Seçkin. 

İmregün, O. (1989). Anonim Ortaklıklar (4. b.). İstanbul: Yasa. 

Kayıhan, Ş. (2015). Şirketler Hukuku. Ankara: Seçkin. 

Kendigelen, A. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (2. b.). İstanbul: On İki Levha. 

Kırca, İ. (2008). Ticaret Şirketlerinde Birlikte Temsile Yetkili Kişilerin Birbirlerine Tek Başına İşlem Yapma Yetkisi Vermeleri. 
AÜHFD, 57(3), 455-462. 

Kırca, İ., Şehirali Çelik, F., & Manavgat, Ç. (2013). Anonim Şirketler Hukuku, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim 
Kurulu (Cilt 1). Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. 

Özdamar, M. (2014). 6552 Sayılı Kanun ile TTK'da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili. Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVIII(3-4), 137-194. 

Poroy, R., Tekinalp, Ü., & Çamoğlu, E. (2014). Ortaklıklar Hukuku I. İstanbul: Vedat. 

Pulaşlı, H. (2013). Şirketler Hukuku Genel Esaslar (2. b.). Ankara: Adalet. 

Şener, O. H. (2015). Ortaklıklar Hukuku (2. b.). Ankara: Seçkin. 

TBMM. (2005). Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri. 01 30, 2017 tarihinde http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-
1138.pdf adresinden alındı 

Tekinalp, Ü. (2015). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku. İstanbul: Vedat. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2017). 01 15, 2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 
https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php adresinden alındı 

Uzunallı, S. (2013). Anonim Şirketlerde İşletme Konusu. Ankara: Adalet. 

Yanlı, V., & Okutan Nilsson, G. (2014). Anonim ve Limited Şirketlerde Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini. BATİDER, XXX(4), 5-42. 

Yıldırım, A. H. (2008). Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu. İstanbul: Vedat. 

Yıldız, Ş. (2007). Limited Şirketler Hukuku. İstanbul: Arıkan. 

Kısaltmalar: 
AÜHFD   : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

BATİDER   : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 

bkz.   : bakınız 

E.    : Esas  

HD.   : Hukuk Dairesi 

K.    : Karar  

karş.   : karşılaştırınız 

RG.   : Resmî Gazete 

S.    : Sayı 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1245 
 

TBK   : Türk Borçlar Kanunu 

TBMM   : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TCK   : Türk Ceza Kanunu 

TL.   : Türk Lirası 

TD.   : Ticaret Dairesi 

TMK   : Türk Medeni Kanunu 

TTK   : Türk Ticaret Kanunu 

vb.   : ve benzeri 

vd.   : ve devamı 

Y.    : Yargıtay 
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İntermodal Taşımacılıkta Türkiye 

Selçuk DURANLAR 

Öğr.Gör. Trakya Üniversitesi ESBMYO, selcukduranlar@trakya.edu.tr 

 
Özet: Ulaşım, insanlığın göçebe toplumundan tarım topluman sonrasında da sanayi toplumuna geçişi ile gelişme göstermiş 
ve bir ülkenin kalkınmasının ve uygarlaşmasının temeli olduğu görülmüştür. 

Ulaştırma sektörü, küresel ekonominin artan talepleri doğrultusunda gelişme gösteren uluslararası ticaretin yapı taşlarından 
biridir. Konteyner taşımacılığınında gelişmesiyle ticaretin seyri değişmiştir. Bu çalışmada ülkemizin intermodal 
taşımacılığının gelişimi ve yeri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İntermodal Taşımacılık, Ro-Ro , Ro-La 

1. Giriş 

Ulaştırma, insan ve eşyanın, ihtiyaçları tatmin amacıyla zaman ve mekan faydası sağlayacak şekilde yer 
değiştirmesini mümkün kılan bir hizmettir.(Yercan, 1966). Ulaştırma sistemi, belirli hizmet düzeyleri için toplam 
maliyetleri düşürüp verimliliği, servis hızı ve tutarlılığı arttırarak, doğal kaynaklardan yararlanarak endüstrileşme 
için önemli fırsatlar oluşturmaktadır. 

2. İntermodal Taşımacılık 

Avrupa İntermodal Birliği’ne göre “En az iki ulaştırma türünün kapıdan kapıya ulaştırma zincirini tamamlamak 
üzere bütünleşik bir biçimde kullanıldığı ulaştırma sisteminin bir özelliğidir” diye tanımlarken başka bir tanım ise 
“yükün ulaştırma türünden diğerine aktarmada birim yük haline getirilmesi” olarak ifade 
edilmiştir(Zeybek,2007). 

Pazarlama operasyonlarıve üretim ile ilgili konuları kolaylaştırmak müşteri gereksinimlerinin tatminini sağlamak 
amacıyla, üretim noktasından tüketim noktasına dek malların etkili ve verimli bir şekilde akışını sağlayan misyon 
yüklenmiştir(Bowersox ve Closs,1996). 

Yüklerin tek ve aynı taşıma birimi veya modlar arasında içindeki yük elleçlenmeden iki veya daha fazla taşıma 
modu kullanan karayolu taşıma aracı ile taşınmasıdır. Başka bir deyişle İntermodal taşımacılık, 
yükünüzün taşınması için birden fazla nakliye aracı kullanılmasından ibarettir. Bu taşıma modeli sayesinde her 
yıl binlerce hektarlık orman yok olmaktan kurtulmaktadır. Karayolu taşımacılığına kıyasla %80’e varan daha az 
CO2 salınımı sağladığından, ekolojik bir taşıma türüdür. Düzenli yükleme, taşıma ve boşaltma imkanları ile 
kontrol ve takip kolaylığının yanı sıra sabit fiyat avantajı sağlar.  Hava ve yol şartlarından etkilenmeden sabit 
ulaşım süreleri sunarak gerçekçi bir planlama yapmaya fırsat vermektedir. 

İntermodal taşımacılığının kurucusu olarak kabul edilen Malcolm MacLean’in 1960’larda konteyneri 
yaygınlaştırması, ulaşım sisteminde devrim yaratmıştır(Slack,2001) Bu taşıma zincirinde müşteriden karayolu ile 
alınan yüklerin intermodal terminaline kadar taşınması ile başlar demiryolu/denizyolu/havayolu ile devam eder 
ve müşteriye ulaşana kadarda bu modlardan devam etmektedir.    

Türkiye, ekonomik gelişimi ve uzak bölgelerle artan ticaret hacimleri nedeniyle, toplam ülke taşıması içindeki 
konteyner taşımacılığı payını sürekli artırmaktadır. 2013’te Türkiye limanlarında 85 milyon ton yük yaklaşık 8 
milyon TEU konteyner içinde elleçlenirken limanlardaki toplam yük hareketinin % 22’sine denk 
gelmektedir(Deniz Ticaret Odası,2015)  

Karadeniz, Kafkasya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri için önemli bir aktarma ve dağıtım merkezi 
rolünü ve intermodal taşımacılık koridorlarını güçlendirmesiyle birlikte Türkiye’nin dünya konteyner 
taşımacılığındaki payı da yükselecektir. Bu doğrultuda pek çok yerli ve yabancı firmanın Türkiye’ye yatırım 
yaptığı gözlenmektedir. Dünya devi konteyner operatörlerinin Türkiye’ye olan ilgisiyle birlikte, bu şirketlerin 
Türkiye’de uğrak yaptıkları liman ve hat sayıları hızla artmakta; dolayısıyla konteyner liman yatırımları da büyük 
bir gelişme göstermektedir. 

mailto:selcukduranlar@trakya.edu.tr
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2.1. AB ve Türkiye Taşımacılık Politikaları 

Taşımacılık endüstrisi, AB GSYİH'sinin % 7'sini, istihdamının % 7'sini ve Topluluk enerji tüketiminin % 30'unu 
oluşturmaktadır. Karayolu taşımacılığı, demiryolları, hava taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, çoklu taşımacılık, iç 
suyolları, lojistik, temiz şehir taşımacılığı gibi alt sektörler, taşımacılık sanayi kapsamında yer almaktadır. Deniz 
taşımacılığına bağımlı olan AB'nin dış ticaretinin % 90'ından fazlası ve iç ticaretinin % 43'ü deniz yoluyla 
gerçekleşmektedir. Bu anlamda, deniz taşımacılığının güvenliği ayrı bir önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin yüksek düzeyde altyapı yatırımına ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, kaynak yetersizliği söz konusu 
yatırımlara başlanmasını ve dolayısıyla tamamlanmasını engellemektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin 
ulaştırma altyapısında, gelişmiş bir karayolu ağı bulunmasına rağmen, otoyol ağının yeterli yaygınlığa sahip 
olmadığı görülmektedir. Demiryolları da gerek hat uzunluğu gerek teknoloji olarak yetersizdir. Denizyolları ve 
havayolları alanlarında da Türkiye'nin pek çok eksiği bulunmaktadır. 

Ulaşım sistemimizde intermodal taşımacılık en zayıf noktadır, ulaşım modları arasında aktarma yapılan düğüm 
noktaları yani terminallerin güçlendirilmesi sorumluluğu kime ait olduğu belli değildir(Kaynak, Zeybek,2007). 

2.2. Denizyolu Taşımacılığımız 

Dünya ticaretinin % 85’i denizyolu ile yapılmaktadır. 2015 yılında Dünya deniz ticareti yıllık % 2 oranında artmış, 
toplam olarak 10.7 milyar tona ulaşmıştır. Konteyner taşımacılığında büyüme 2015 yılında istikrarlı olmuş %2,3 
oranında artarak Dünya ekonomisindeki olumsuz trende rağmen 175,2 miyon TEU olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2015 yılında Türkiye’nin dış ticaret hacminin (miktar olarak) % 87,7’si 
Denizyolu ile, % 10.7’si Karayolu ile, % 0.5’i Demiryolu ile % 0.7’si, diğer yollar ile ( postayla gönderme, sabit 
ulaşım tesisatı, kendinden hareketli araçlar) ve % 0,4’ü ise Havayoluyla taşınmıştır. 2015 yılında Türkiye’nin dış 
ticaret hacminin değer olarak % 62’si Denizyolu ile, % 25’i Karayolu ile, % 1’i Demiryolu ile % 11’i Havayoluyla ile 
ve % 1’i diğer yollar ile (postayla gönderme, sabit ulaşım tesisatı, kendinden hareketli araçlar) taşınmıştır. 

Ülkemizin coğrafi avantaj ayrıca 4500 (8333km) deniz millik sahil şeridi ile deniz ulaşımının ülke içinde her 
bölgeye etkili olacağı bir durumu ortaya koymaktadır. 2015 yılında dünya deniz ticaretinin % 83’ü, Türkiye’nin 
dış ticaretinin % 87.7’si denizyoluyla taşınmıştır. 

2015 yılı dış ticaret yükleri taşımalarının ihracat ve ithalat ayırımlı olarak incelenmesi halinde, toplam ihracatın 
92 milyon tonun 13,7 milyon tonu, % 15’i Türk bayraklı gemilerle; 78,4 milyon tonu, % 85’i yabancı bayraklı 
gemilerle taşınmıştır. 99Dış ticaret taşımacılığı ithalat-transit boşaltmasında en fazla taşınan kargo 
sıralamasında, % 37 ile katı dökme yükler, % 27 ile sıvı dökme yükler, % 18 ile konteyner, % 16 genel kargo ve % 
2 ile araç olarak gerçekleşmiştir.  Dünya deniz ticaret filosunda konteyner gemilerinin ulusal filoda ve yabancı 
bayraktaki gemileri tablosunda dwt olarak Türkiye % 0.6 oranı ile 19. sıradadır. 

2.3. Ro-Ro Taşımacılığımız 

Karayolu araçlarının denizyolu ile taşınması sistemidir. Coğrafi engelleri aşmak ile birlikte maliyet avantajı 
nedeniyle önemi artmaktadır. Yükleme boşaltmadaki çabukluk dolayısıyla limanda kalış sürelerinin kısalığı, 
hızlarının yüksekliği nedeniyle sefer sayısının artması, genellikle de düzenli hatlar üzerinde çalışmaları en önemli 
avantajları arasında yer almaktadır.  lokomotifler, vagonlar, kendi tekerleğiyle hareket edebilen veya çekilebilen 
bütün araçlar, makineler, nakil vasıtaları da yer almaktadır. 

Tablo.1. Yurtdışı Düzenli Hatlarda Ro-Ro Hatları 

PENDİK/HAYDARPAŞA - TRİESTE  

TUZLA-TOULEN  

ÇEŞME - TRİESTE  

MERSİN - TRİESTE  

TAŞUCU - GİRNE  

HAYDARPAŞA-ILYICHEVSKY  

MERSİN - MAGUSA  

TAŞUCU-TRİPOLİ  
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SAMSUN-GELİNCİK  

ZONGULDAK-ILYICHEVSKY  

SAMSUN - NOVOROSSİYSK  

SAMSUN-TUAPSE  

İSKENDERUN-PORT SAID  

DERİNCE-POTİ  

TAŞUCU-TARTOUS  

SAMSUN-KAVKAZ  

ZONGULDAK-SEVASTOPOL  

ZONGULDAK-YEVPATORIA (EVPATORI) 

MERSİN - İSKENDERİYE  

İSKENDERUN-HAIFA  

TRABZON - SOCHİ 

Kaynak: Deniz Ticaret Odası 

Ülkemiz denizyolu taşımacılığında 1000 DWT üzerindeki gemilerin toplam GT’u 5.679.614, toplam DWT’u ise 
8.505.152 DWT’dur. Bu tonajın DWT bazındaki % 11.3’ünü Konteyner gemileri oluşturmaktadır. 613 gemiden 
RO-ROgemisi 22 tanesini oluştururken, toplamı 231.632 DWT’dur. Yaş ortalaması ise 14’tür. Türk Deniz Ticaret 
Filomuzdaki Ro-Ro gemilerinin, % 55’i 0-9 yaş grubunda, % 28’i 10-19 yaş grubunda, % 12’si 20-29 yaş grubunda 
ve % 5’i 30 yaş ve üzerinde yer almaktadır. 

Ro-Ro hatları 2015 yılında bölgeler itibariyle dikkate alındığında, Marmara Bölgesinde; Pendik/Haydarpaşa–
Trieste hattında 188.378 araç, Haydarpaşa- İlyichevsky hattında 24.003 araç, Tuzla-Toulon hattında 56.061 araç 
ve Derince-Poti hattında 1.482 araç olmak üzere, bölgesel toplam 269.924 araçtır. Akdeniz Bölgesinde; Mersin-
Trieste hattında 37.538 araç, Taşucu-Girne hattında 29.640 araç, Mersin-Magosa hattında 20.760 araç, Taşucu-
Tripoli hattında 14.758 araç, İskenderun-Port Said hattında 2.822 araç, Taşucu-Tartous hattında 1.180 araç, 
İskenderun-Haifa hattında 109 araç ve Mersin-İskenderiye hattında 113 araç olmak üzere, bölgesel toplam 
106.920 araç taşınmıştır. Ege Bölgesinde; Çeşme –Trieste hattında 50.825 araç taşınmış olup, bölgesel toplam 
50.825 araçtır. Karadeniz Bölgesinde; Zonguldak-Yevpatoria hattında 159 araç, Samsun-Novorossisky hattında 
10.297 araç, Zonguldak—Sevastopol hattında 250 araç, Samsun-Gelincik hattında 13.853 araç, Samsun-Tuapse 
hattında 4.382 araç, Samsun-Kavkaz hattında 441 araç, Trabzon-Soçhi hattında 2 araç ve Zonguldak-İlyichevsky 
hattında ise 12.237 araç olmak üzere, bölgesel toplam 41.621 araçtır.  

2.4. Ro-La 

Çekici ile birlikte taşıma sisteminde karayolu aracı alçak platform vagona bindirilir. Buna “yatay yükleme” denir. 
Aracın sürücüsü için ise trende bir kuşetli vagon tahsis edilir. Böylece sürücü de araçlar beraber yolculuk yapmış 
olur. Varış terminalinde sürücü, aracı kolayca vagondan indirerek yolculuğun son ayağını tamamlar ve 
müşteriye ulaşır. Bu sisteme Rollin Road ya da R-La adı verilmektedir.(www.uirr.orcip). 

Avantajı indirme bindirme işleminin kolay ve çabuk olmasıdır. Özellikle taşıma işleminin çabukluğunu gerektiren 
durumlar ve 200 ile 400 km arasın taşımalar için oldukça uygundur. Ayrıca terminallerde özel yükleme boşaltma 
ekipmanı gerektirmez. Bunun yanında, sistemin çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Refakatli sistemde, 
çekicinin de (yaklaşık 6 ton) birlikte çalışması taşınması nedeniyle netton taşıma miktarı düşüktür. Ro-La 
taşımacılığı özel alçak platform vagonlar gerektirmektedir. Türkiye ve bazı ülkelerde, demiryolu yük taşıma 
gabarisi yerden yüksekliği 4 metre olan kamyonları alçak platform vagonlarda taşınmaya yeterli gelmemektedir. 
Stoklama alanları, rampalar vb özel altyapı yatırımları gerektirmektedir. Bu nedenle de en pahalı intermodal 
taşıma türüdür(www.railion.com). Karayollarında yaşanan aşırı  trafik nedeniyle ya da kötü hava koşullarında 
tercih edilen bu system Alp geçidinde kullanılmaktadır. Almanya, İsviçre, Avusturya ve İtalya bu taşımacılık 
sistemi ile birbirine bağlıdır. 

Türkiye’de deniz taşımacılığı en ekonomik ulaştırma alt sistemi olmasına ragmen, sektörden hak ettiği payı 
alamamaktadır. Coğrafi konum nedenyile daha cazip olması beklenirken, karayolları ağırlıklı altyapı 
yatırımlarının ağırlıklı olması geri kalmışlığın bir nedeni olabilir 

http://www.uirr.orcip/
http://www.railion.com/
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Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2015 yılında Kamyon sayısı 804.319 iken 2016 yılının Kasım ayı 
itibariyle 823.771 ‘dir. 2015 yılında minibüs sayısı 449.123 iken kamyonet sayısı 3.255.299, tractor ise 1695.152 
olarak gerçekleşmiştir(www.http://tuik.gov.tr) 

Ülkemiz taşımacılık sektörü, karayolu yük taşıma araçlarının (TIR ve Kamyon) çekici ve dorsesiyle birlikte, bunun 
çin imal edilen özel vagon yükelenerek demiryolunda taşınması anlamına gelen Ro-La’dan, uluslararası Ro-Ro 
hatlarının devamı olarak Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde yararlanılmaktadır.   

2.5. Demiryolu Taşımacılığı 

1940’lardan itibaren otomotiv teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak karayolunun esnekliği ve kapıdan 
kapıya taşımacılık yapmaya daha elverişli olması sebebiyle demiryolunun ulaştırmadaki üstünlüğü sona ermiş 
olup günümüzde dünyada karayolu ağırlıklı taşımacılık yapılmaktadır.  

Demiryollarının gelişimiyle etkin hale gelen kitle taşımacılığı, geçmişte limanlar veya iç su yolları üzerindeki 
kanalların etrafında yoğunlaşan ekonomik faaliyetlerin iç kesimlere kaymasına imkân tanımış; böylece kalkınma, 
nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik seviyesi bölgeler arasında dengelenmiştir. İç pazarlardaki bu genişleme etkisi, 
demiryolu taşımacılığının ithalat ve ihracat hacminde artışa katkıda bulunmasıyla dış piyasalara da yansımıştır 
(Demiryol-İş1995, 13-17; 22-23). 

Tablo 3. Demiryolu Uzunluğu, Tren Kilometre, Ton Kilometre Ve Yük Taşıma 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Hat uzunluğu (km)   12 000 12 008 12 097 12 485 12 532 

      Elektriksiz  8 841 8 792 8 793 8 737 8 678 

      Elektrikli   3 159 3 216 3 304 3 748 3 854 

Tren kilometre (Yolcu treni)  22 209 17 319 14 585 21 196 22 173 

      Banliyö  4 315 3 133 1 338 3 300 3 349 

      Anahat  17 894 14 186 13 247 17 896 18 824 

Tren kilometre (Yük treni)  17 253 17 244 13 918 20 596 18 222 

Tren kilometre (İş treni)   296 243 150 629 822 

Yük Miktarı - Ton (Bin) 25 421 25 666 26 597 28 747 25 878 

      Yurtiçi 22 198 22 764 23 341 25 085 22 322 

      Uluslararası  2 555 2 123 1 712 1 679 1 964 

      İdari 668 779 1 544 1 983 1 592 

Liman ve iskelelerde yükleme-boşaltma, ton (Bin) 15 321 12 934 16 074 17 758 13 301 

 7 924 7 182 8 978 9 434 6 625 

      Boşaltma  7 397 5 752 7 096 8 324 6 676 
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

TCDD, 2015 yılı sonu itibariyle 8.947 km.’si konvansiyonel anahat ve 2.372 km.’si tali hat, 1.213 km. yüksek hızlı 
tren hattı olmak üzere toplam 12.532 km.lik demiryolu hattı bulunmaktadır. Söz konusu toplam ana hatların 
(iltisak hatları ve istasyon yolları hariç) %88’İ tek hattır. Toplam hatların 3.854 km.’si elektrikli ve 4.578 Km.'si 
sinyalli hale getirilmiştir. Toplam yol uzunluğu içerisindeki elektrikli ve sinyalli hat oranları sırasıyla %31 ve % 37 
olmuştur.  Demiryolu yük taşımalarında, 2015 yılında 2014 yılına göre % 10 oranında azalış olmuştur. 
Taşımalarımızı madde cinslerine göre incelediğimizde; katı mineral yakıtlar, cevher, metal artıklar, üretilmiş 
mineraller, inşaat malzemeleri, konteyner taşımaları kapsayan araç makineleri taşımaları toplam taşımanın % 
79’unu oluşturmaktadır. 2002 yılında taşıması yapılmayan otomobil, sanayi ürünleri, inşaat malzemeleri, gıda 
maddeleri gibi eşyalar blok trenlerle taşınır hale gelmiştir. 

Yük taşımacılığında ise demiryollarının, özellikle kömür başta olmak üzere çeşitli maden ve kimyasallar ile bazı 
tarım ürünleri gibi yükte ağır pahada hafif olarak nitelendirilebilecek dökme yüklerin taşınmasında diğer ulaşım 
alt sistemlerine kıyasla rekabetçi avantaja sahip olması nedeniyle, dökme yüklerin ticaretinin yoğun olduğu 
ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerde demiryollarının yük taşımacılığında önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir 
(OECD 2005). Ancak son teknolojik gelişmeler ve iyileştirmelerle birlikte dökme yüklerin yanı sıra konteyner ve 
Ro-La  taşımacılığı ön plana çıkmakta; böylece katma değeri yüksek kimyasal, otomobil, elektronik vb gibi 
ürünler de raylar üzerinde taşınmaktadır. 
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Demiryollarının diğer ulaşım alt sistemleri ile olan rekabetini ifade eden. intermodal rekabet düzeyi, demiryolu 
hizmetinin türüne (yolcu-yük), ülkenin coğrafi, demografik ve ekonomik özelliklerine göre değişmektedir 
(OECD,2005).  

Demiryolları diğer ulaşım alt sistemlerine ikame olduğu kadar tamamlayıcı hizmetler de sunabilmektedir. Son 
yıllarda yük taşımacılığındaki arz ve talep eğilimlerinin lojistik45 kavramını gündeme getirmeye başlamasıyla 
demiryollarının, kombine taşımacılıktaki46 tamamlayıcı rolü neredeyse diğer ulaştırma alt sistemleri ile olan 
rekabetinden daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Yolcu taşımacılığında da benzer gelişmeler yaşanmakta, 
havaalanları ve hızlı tren şebekeleri arasında kurulan bağlantı noktaları, kısa-orta mesafede YHT’nin uzun 
mesafede ise havayollarının rekabetçi avantaja sahip oldukları hatların entegrasyonunu sağlayarak havayolu ve 
demiryolu intermodal taşımacılığını geliştirmektedir. 

3. Sonuç 

İntermodal taşımacılığın en büyük avantajı maliyet yönünde ortaya çıkmaktadır. O halde intermodal 
taşımacılığın en önemli sacayaklarından biri olan demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla kamu-özel 
sektör işbirliği ile altyapı yatırımlarına hız verilmesi gerekir.  

Operatör olarak denizyolunda Türk şirketi olarak az sayıda  Ro - Ro hattı vardır. Sektör yabancı şirketlerin 
elindedir. 

İntermodal taşımacılığın uluslararası olarak değerlendirildiğinde tüm taşımaların içindeki payı yüzde 10 
seviyelerindedir. Bu oranın arttırılması için ülkemizde denizyolu ve demiryolu altyapı yatırımları geliştirilmeli, 
mevzuat güncellenmelidir. 
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Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergiye Karşı Davranışları Etkileyen Faktörlerin 
Değerlendirilmesi 
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Özet: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, artan gelir ihtiyacıyla birlikte mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu 
konusu daha çok önem kazanmıştır. Vergilemeden beklenen amaçların ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması 
konusunda atılabilecek ilk adımlardan biri mükelleflerin vergi karşısında gösterdiği tepkilerin nedenlerinin 
araştırılmasıdır. Bu konu Literatürde vergi psikolojisi başlığı altında incelenmekte olup, çalışmamızın da esas 
konusunu oluşturmaktadır. Vergiye karşı gösterilen tepkilerin nedenleriyle ilgili olarak pek çok çalışma 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda vergiye karşı gösterilen tepkilerin ödeme gücü, vergi yükü, vergi 
ahlakı, eğitim vb. gibi kişisel faktörlere ve vergi idaresi, siyasal yapı ve ekonomik konjonktür vb. gibi faktörlere 
bağlı olduğu ifade edilmiştir. Çalışmamızda bu faktörler incelenmiş olup özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi 
kaçırmayı caydırıcı ve uyumu kolaylaştırıcı gelir idaresi uygulamalarına daha fazla ihtiyaç olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Vergi Psikolojisi, Mali Psikoloji, Vergi Ahlakı 

1. Giriş 

Geçmişten günümüze hükümetlerin en önemli gelir kaynağını oluşturması yönüyle, sosyal ve ekonomik 
anlamda da hükümet amaçlarını gerçekleştirmek için bir politika aracı olarak kullanılması dolayısıyla vergiler 
büyük bir öneme sahiptir. Başlangıçta vergiler, zora dayanmayan isteğe bağlı bir gelirken kamu hizmetlerinin 
nitelik ve nicelik anlamında gelişmesi ve merkezi devlet yapılarının kurulmasıyla birlikte zora dayanan olağan bir 
yükümlülük haline getirilmiştir. 

 Mükelleflerin vergi sonrasında harcanabilir gelirinde meydana gelen azalış ve vergiyi algılama biçimleri; vergiye 
karşı sergiledikleri tutum ve davranışlar üzerinde etkili olmaktadır. Mali olayların insan tutum ve davranışları 
üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma alanı mali psikoloji olarak tanımlanmaktadır. Vergi psikolojisi ise mali 
psikoloji içerisinde yer alan ve vergi ile ilgili olarak hem bireysel hem de toplumsal psikolojik olayları inceleyen 
ve araştıran bir alan olarak ifade edilmektedir. Vergi ile amaçlanan hedeflerin önemli ölçüde gerçekleştirilmesi 
ve vergilemede etkinliğin, vergi uyumunun sağlanabilmesi için mükelleflerin vergiler karşısında gösterdiği 
tepkilerin nedenlerinin incelenerek çözüm yollarının araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmamızda 
konuyla ilgili literatürde yer alan çalışmalardan elde edilen bulgular ekseninde vergiye karşı gösterilen nedenler 
kişisel ve kişisel olmayan faktörler başlığı altında incelenmiştir. 

2. Konuyla İlgili Türkiye’de Yapılan Bazı Çalışmalar 

Literatürde mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin nedenleri, vergi ahlakı, vergi bilinci gibi vergi psikolojisiyle 
ilgili birçok çalışma yapılmış ve vergiye karşı tepkilerin farklı nedenleri ortaya konulmuştur. Çiçek ve Sabbağ 
tarafından 2016 yılında Isparta ilinde yapılan çalışmada;  mükelleflerin çoğunluğunun vergiden kaçınmayı 
rasyonel bir davranış olarak gördüğü, vergiden kaçınmaya yönelik tutum ve davranışlarının özellikle eğitim 
durumu, yaş, cinsiyet gibi değişkenlerden daha fazla etkilendiği görülmüştür.  Demir ve Ciğerci 2016 yılında 
ilköğretim öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada, toplumsal vergi bilincinin pozitif yönde oluşmasında 
özellikle ilköğretim çağında verilecek eğitimlerin son derece önemli olduğu ve bu eğitimlerin mali bağlantı 
oluşumuna da katkı yaptığını ortaya koymuştur.  Ayas ve Saruç tarafından 2015 yılında yapılan çalışmada;  İtalya 
ve Türkiye’nin vergi ahlakının karşılaştırılması yapılmış ve çalışmada her iki ülkenin vergi ahlak skorunun 
birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Her iki ülkede de kamu kaynaklarının israfı ve algılanan sübjektif vergi 
yükünün vergi ahlakını en çok etkileyen faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.  Öz Yalama ve Gümüş 2013 
yılında yaptıkları çalışmada Eskişehir ilinde, mükelleflerin vergi kaçırmalarında etkili olan değişkenleri incelemiş 
ve sonuç olarak vergi oranı, vergi cezaları, vergi denetimleri, vergi ahlakı, vergi sistemi ve demografik bazı 
değişkenlerin mükelleflerin vergi kaçırma davranışlarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  Gürler Hazman 
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tarafından 2009 yılında yapılan çalışmada vergi bilincini etkileyen dışsal karakterli etkenler ortaya konulmuş ve 
elde edilen sonuçlara göre, “şeffaflığın tam olarak sağlanamaması”, “kamusal mal ve hizmet sunumunun 
yetersizliği”,” politik başarısızlık” gibi etkenlerin de vergi bilinci üzerinde etkileri olduğu tespit edilmiştir. Yine 
vergi yükü ve vergi denetimlerinin yetersizliğinin de vergi bilinci üzerinde etkileri olduğu tespit edilmiştir.  İpek 
ve Kaynar 2009 ‘da Çanakkale ilinde yaptıkları çalışmada; yükümlülerin vergi uyumu konusunda bireysel ve 
çevresel bir takım faktörlerden etkilendiği ve olması gerekenle mevcut duruma ilişkin düşüncelerinin farklılık 
gösterdiği, genel olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesini savundukları fakat mevcut durumun vergi 
uyumunu olumsuz etkilediğini düşündükleri ifade edilmiştir. Cansız 2006 yılında Afyonkarahisar ‘da yaptığı 
çalışmada ki sonuçlarına göre verginin bir vatandaşlık görevi olduğu düşüncesi kabul edilmiş; ancak 
vatandaşların hükümet ve vergi idaresinden birtakım beklentilerinin olduğu ve vergi bilincinin artırılabilmesi için 
yaşamın her aşamasında vergi konusundaki eğitimin gerekli olduğu düşüncesi ortaya konulmuştur.  

3. Vergi Psikolojisi Kavramı ve Gelişimi 

Devletin üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmek, ekonomik ve sosyal anlamda da bir takım amaçları 
yerine getirebilmek amacıyla kullandığı en önemli mali araçlarından biri vergilerdir. Vergi diğer mali araçlardan 
farklı olarak; bireylerin üzerinde doğrudan doğruya etkisini hissettiren bir araçtır. Bu nedenle mükelleflerin 
vergiye olan uyumlarının daha iyi anlaşılabilmesi, verginin mükellefler tarafından benimsenmesi ve vergiye karşı 
tepkilerin kontrol altına alınabilmesi için bireylerin psikolojisi ve bu psikolojiden kaynaklanan davranışları, yani 
verginin psikolojik ve sosyal psikolojik yönü üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 

Vergi psikolojisinin bir disiplin olarak ele alınışı verginin tarihsel süreci kadar eski bir geçmişe sahip değildir. Bu 
nedenle vergi psikolojisinin gelişimi vergilerin gelişim süreciyle birlikte ele alınmıştır. Vergi başlangıçta ihtiyari 
bir nitelik arz eden ve kabile ya da devlet başkanlarına çeşitli sebeplerle verilen bir tür hediye ve armağan 
olarak kabul edilmekteydi. Mükellefler, dini ve ahlaki nedenlerle dayanarak kendi istekleriyle ödedikleri vergileri 
kralların kabul etmesini şeref olarak karşılamaktaydı. Kamu hizmetlerinin gelişmesi ve derebeyi veya kabilelerin 
yerine merkezi devletlerin geçmesiyle birlikte verilen hediye, yardım ve mülk gelirleri yetersiz kalmış; vergi 
belirgin olarak şeklen ve maddeten zora dayanan olağan bir yükümlülük haline dönüşmüştür (Şenyüz, 1995:7). 
Zora dayanan bu yükümlülüğün mükelleflerin kullanılabilir gelirlerini azaltması ve harcandığı alanlardaki olası 
verimsiz kullanım algısı gibi nedenler mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin artmasına ve bu tepkilerin 
şiddetinin değişmesine neden olabilmektedir.  Yeni bir vergi yürürlüğe girdiğinde, mevcut vergilerin 
oranlarında, istisna ve muafiyetlerin kapsamında değişiklik yapılması gibi nedenlerle de vergi yükleri 
bakımından mükelleflerin gerek şekli gerekse maddi yükümlülüklerini arttırabilmektedir (Öz Yalama ve Gümüş, 
2013: 77).  Esasen mükelleflerin vergi sonrasında kendi durumlarında meydana gelen değişiklikleri algılama 
biçimi ve vergiye karşı göstereceği tutum birtakım psikolojik faktörlere bağlı olarak her bir bireyin vergiyi 
algılamasına bağlı olarak, farklı tepkiler şeklinde ortaya çıkabilmektedir.  

Mali olayların insan tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma alanı olan “davranışsal 
kamu maliyesi”  (behavioral  public  finance)  ya  da  daha  dar  anlamda  “vergi  psikolojisi”  (tax  psychology)  
kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde bugüne değin belki de en az gelişme gösteren alanlarından birisi  olarak 
adlandırılan araştırma alanları olmuştur. Vergi ile insan psikolojisi arasındaki ilişkileri analiz eden maliyecilerin 
başında Alman G. Schmölders gelmektedir. Almanya’da Schmölders etrafında bir grup maliyecinin çalışmaları ile 
vergi psikolojisi alanında bazı çalışmalar yürütülmüştür. Gerek Avrupa’da,  gerekse Amerika’da özellikle 1970’li 
yıllar sonrasında vergi psikolojisi alanında yapılan çalışmalar giderek artma eğilimi göstermiştir (Aktan, 2012: 
14).  

Vergi psikolojisi; vergi ile ilgili olarak hem bireysel hem de toplumsal psikolojik olayları inceleyen ve araştıran bir 
alan olarak ifade edilebilir. Vergilerin alınması zaman zaman yükümlüleri çeşitli davranışlara yöneltebilmektedir. 
Bu ise vergi ile amaçlanan hedeflerden önemli ölçüde uzaklaşılmasına neden olabilmektedir. Ayrıca vergi 
yükümlülerinde meydana gelebilecek davranış değişiklikleri onların önemli ölçüde siyasi tercihlerini de 
etkileyebilecek düzeye çıkabilmektedir (Şenyüz,1995: 5). 

Vergi psikolojisi kamu maliyesinin bir alt dalı olarak  “Davranışsal Kamu Maliyesi”  içerisinde dar bir anlam ihtiva 
etmekte ve sadece bireylerin vergiler karşısındaki algı,  tutum ve davranışlarını inceleyen bir araştırma alanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde çoğu defa vergi psikolojisi yerine mali psikoloji kavramının kullanıldığı 
görülmektedir. Her ne kadar yakın anlamlı kavramlar da olsa bu iki kavram birbirinden farklı anlamlar 
içermektedir. Bu kavramlar arasındaki ilişki ve farklılıklara aşağıdaki başlık altında yer verilecektir. 
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3.1. Mali Psikoloji ve Vergi Psikolojisi İlişkisi 

Mali psikoloji, maliye biliminin alanını genişletmek, mali olayların hukuki, ekonomik ve siyasi yaklaşımlarla 
incelenmesinin yanında psikolojik olarak da incelenmesini gerekli kılmıştır. Ancak bu şekilde yapılan bir 
değerlendirmenin toplumsal bilime katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Şenyüz, 1995: 3).  

Mali psikoloji, User (1992: 63) tarafından mali olayların bireyler üzerindeki etkileriyle, bireylerin mali araç ve 
olaylar karşısındaki algı, tutum ve davranışlarının araştırılmasını konu edinen bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır 
(Taytak, 2010: 498). Mali psikoloji; hem kamu gelirlerine hem de kamu giderlerine karşı vatandaşın sergilediği 
tutum ve davranışları incelemektedir. Mali psikoloji içinde yer alan vergi psikolojisi ise kişilerin ve grupların 
vergileri algılayışını, vergilere bakış açısını ve bunlara bağlı olarak gösterdikleri aktif ve pasif tepkileri ifade 
etmektedir (Güngör Göksu ve Saruç, 2012).  

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere mali psikoloji vergi psikolojisini de içine alan daha geniş bir kavramı 
ifade etmektedir. Vergi psikolojisi ise sadece vergi ile ilgili olarak mükellef algılarını ve tepkilerini inceleyen bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.2. Vergi Psikolojisinin Amaçları 

Vergi psikolojisinin amaçlarını genel anlamda; vergi uyumunu kolaylaştırma, vergi politikalarını verimli kılma ve 
toplumsal ilişkileri düzenleme olarak ifade edebiliriz. Bu amaçlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.2.1. Vergi Uyumunu Kolaylaştırma Amacı 

Vergi yükümlülüklerinin doğru olarak yerine getirilmesi olarak kısaca tanımlanan vergi uyumu; mali literatürde 
(tax compliance, taxpayer compliance) beyannamenin verildiği tarihte uygulanan vergi yasaları, yönetmelikler 
ve yargı kararlarına uygun bir biçimde vergi yükümlülüğünün beyannamede tam olarak belirtilmesi ve 
beyannamenin zamanında ilgili yerlere verilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Vergi uyumundan söz edebilmek 
için;  vergiye tabi gelirin doğru olarak beyan edilmesi, gelir düzeltmeleri, yapılan harcamalar, vergi muafiyetleri 
ve teşvikleri gibi gelirden düşülmesi gereken unsurların doğru olarak yapılması, vergi beyannamesinin 
zamanında doldurulması ve vergi yükümlülüğünün doğru olarak hesaplanması gerekmektedir (Kaynar Bilgin, 
2011: 260; Çiçek vd.,2008: 33).  

Birçok araştırmacıya göre vergi uyumu ve vergi ahlakı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Vergi ahlakı vergi 
ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Vergi ahlakının vergi kaçırmanın aksine 
bireylerin davranışlarını değil tutumlarını ölçen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla vergi ahlakının, 
vergi ödemeye yönelik ahlaki bir zorunluluk ya da vergi ödeyerek topluma katkıda bulunma inancı olduğu da 
düşünülebilir (Kaynar Bilgin, 2011: 261). Bununla birlikte vergi ahlakını oluşturan faktörlerin açık ve kesin 
olmaması bu konuyla ilgili literatürde yapılan çalışmaların da vergi uyumuna göre daha sınırlı olmasına neden 
olmaktadır. 

Devletin egemenlik hakkına dayanan ve zorunlu bir parasal yükümlülük olan vergilerin etkin ve sağlıklı bir 
şekilde tahsil edilebilmesi için, yükümlü ile işbirliği içinde olunması ve yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen 
faktörlerin araştırılması gerekmektedir. Vergi idaresinin yükümlülerle daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, 
yükümlülerin vergiye ve idareye bakışının bilinmesi ile mümkün olacaktır (İpek ve Kaynar, 2009: 179). 

3.2.2. Vergi Politikalarını Verimli Kılma Amacı 

Vergiler devletin kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla kullandığı en önemli gelir kaynaklarından biri 
olmakla birlikte; devletin ekonomik büyüme ve kalkınma, ekonomik istikrar ve gelir dağılımında adaletin 
sağlanması için kullandığı en önemli politika araçlarından biridir. Bu nedenle vergi politikalarının etkili bir 
şekilde uygulanma derecesi devletin amaçlarını gerçekleştirme üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. 

 Vergilerin kendinden beklenen fiskal ve ekstra fiskal amaçların gerçekleştirebilmesi için vergi politikalarının 
etkinliğinin arttırılması gerekmektedir. Bunun için mükelleflerin de uygulanan politikalardan memnun kalmasını 
sağlayacak politikaların seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükelleflerin bu politikalara vereceği tepkiler 
önceden tespit edilmelidir. Devletin vergileri toplamasındaki başarısı, mükellef davranışlarının önceden tahmin 
edilmesiyle ilgili olduğu kadar, vergi yükümlülerine çeşitli ekonomik çıkarlar sağlanmasıyla da ilgilidir. Vergileme 
konusunda oluşan olumsuz tepkilerin ortadan kaldırılması için,  vergi sisteminde değişikliğe gidilmesi ve eski 
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vergiler yerine daha uygun vergilerin konulması gerekebilmektedir (Cansız, 2006: 116). Fakat burada dikkat 
edilmesi gereken vergiye tabi olacak yükümlü psikolojisinin araştırılması ve vergi karşısındaki tutum ve 
davranışlarının öğrenilmesi gerekir. 

3.2.3. Toplumsal İlişkileri Düzenleme Amacı 

 Vergi politikası, devletler tarafından kullanılan en etkin bir maliye politikası araçlarından birisidir. Bu noktada 
devletin vergi politikalarıyla ilgili yapacağı düzenlemelerin toplumsal yapı ile uyum içerisinde olması ve 
toplumun bu konuda devlete olan siyasi güveninin sağlanması önemlidir (Demircan, 2004: 533). Devletin 
uyguladığı vergi politikalarının vatandaşlara yüklediği yükümlülüklerin toplum içinde bazı sınıf ve gruplar 
tarafından daha ağır bir şekilde hissedilmesi,  bireyler arasındaki gelir dağılımının bozulmasına ve toplumsal 
barışın da zarar görmesine neden olabilmektedir. Çünkü kendilerini daha ağır bir vergi yükümlülüğü altında 
hisseden veya öyle olduğunu düşünen gruplar devlete ve diğer sınıflara karşı cephe alabilmektedir (Şenyüz, 
1994: 13). Sosyal açıdan barış içinde bir toplumun oluşturulması amaçlanıyorsa vergi psikolojisine ilişkin 
politikalara ağırlık verilerek gelir dağılımında adaletli bir yapı oluşturabilecek politikalara ağırlık verilmelidir. 

4. Vergiye Karşı Davranışları Etkileyen Faktörler 

Vergiye karşı davranışları etkileyen faktörler; kişisel (Subjektif) ve kişisel olmayan (Objektif) faktörler olarak 
ikiye ayrılmaktadır.  

4.1. Kişisel Faktörler  

Bu faktörler kişiden kişisel farklılık gösteren sübjektif faktörlerdir. Aşağıda bu faktörleri kısaca açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

4.1.1. Vergi Ödeme Gücü ve Bireysel Vergi Yükü 

Türkiye’de vergilerin temel dayanağını Anayasa’nın 73. Maddesi oluşturmaktadır. Anılan maddenin birinci 
bendinde;  herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ifade 
edilmektedir. Anılan maddenin devamında ise vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının 
sosyal amacı olduğu ifade edilmektedir (http://www.tbmm.gov.tr/ develop/owa/anayasa.maddeler?p3=73).  

Vergilendirmenin adaletli bir şekilde yapılabilmesi için öne sürülen yaklaşımlardan biri olan ödeme gücü ilkesi, 
mükelleflerin ödeme güçlerini temel alarak, ödeme gücü yüksek olanlardan daha yüksek düşük olandan düşük 
vergi alınmasını ifade etmektedir. Mükelleflerin ekonomik, sosyal ve psikolojik durumlarının farklı olması 
vergilemede adalet ilkesinin uygulanmasını güçleştirmektedir. Toplumun yüksek gelir grubunu oluşturan 
kesiminin marjinal tasarruf eğiliminin marjinal tüketim eğiliminden fazla olması; düşük gelir grubunun ise 
marjinal tüketim eğilimlerinin marjinal tasarruf eğiliminden fazla olması ve zorunlu tüketime ayrılan fonları 
bütçelerinde daha geniş bir yer kaplaması; düşük gelir grubunu daha ağır bir vergi yükü altında bırakmaktadır. 
Özellikle zorunlu tüketim üzerinden alınan vergilerin arttırılması düşük gelir gruplarında daha sert bir tepkiyle 
karşılanmaktadır. 

Genel anlamda azalan gelirin birey üzerinde memnuniyetsizlik biçiminde ortaya çıkardığı refah kaybı olarak 
ifade edilen vergi yükü de (Şenyüz, 1994: 14) mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin artmasına neden 
olabilmektedir. 

4.1.2. Vergi Ahlakı  

Vergi ahlakı kişilerin vergilerini ödemeye iten içsel bir etken olarak ve vergilerini ödemek için bireylerin razılığı 
ya da ahlaki yükümlülüğü şeklinde ifade edilmektedir  (Torgler, akt. Gökbunar, Selim ve Yalınkaya, 2008: 7). 

Vergi ahlâkını şekillendiren en önemli hususlardan birisi, vatandaşların devleti,  siyasal iktidarı ve vergi 
yönetimini algılama biçimleridir.  İnsanlar, diğer birçok sosyal ve ekonomik konuda ahlâklı davranmalarına 
rağmen devlete,  siyasal iktidara,  vergi yönetimine veya benzeri merkezi birimlere karşı olumsuz bir tutum 
taşıyorlarsa,  vergiler açısından ahlâklı davranışlar içinde olmayabilirler. Bu nedenle,  ülkede vergi ahlâkının tesis 

http://www.tbmm.gov.tr/%20develop/owa/anayasa.maddeler?p3=73
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edilmesi için öncelikle vatandaşlara devletin ve kurumlarının iyi anlatılması ve içsel kabulünün sağlanması 
gerekmektedir (Tosuner ve Demir, 2007: 14). 

4.1.3. Eğitim Durumu 

Yapılan çalışmalarda genel olarak, eğitim düzeyinin yüksekliğinin vergiye uyumu kolaylaştırdığı; öğrenim düzeyi 
yüksek olan mükelleflerin yasaları daha kolay algıladıkları ve bu sayede de yapılan değişikliklere daha çabuk 
uyum sağladıkları, vergilerin ekonomik ve sosyal işlevleri konusunda daha bilinçli oldukları ve vergi kaçırma 
eğilimlerinin daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür (Çiçek ve Sabbağ, 2006:47).   

Kişilerin eğitim durumu, bireylerin vatandaşlık bilinci ve devlete olan sorumluluk duygularını arttırarak vergilerin 
kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca eğitim seviyesi, vatandaş olma şuuru üzerinde etkili olarak 
mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyumunun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.  

4.1.4. Devlete Olan Bağlılık 

Mükellef ve devlet arasındaki ilişki bir psikolojik sözleşme/ilişki olarak görülmekte ve bu da güçlü duygusal 
bağlar ve sadakati gerektirmektedir. Psikolojik sözleşmede beklenilen,  işbirliği olmakta ve burada da güven 
önemli bir rol oynamaktadır (Gencel ve Kuru, 2010: 20). Mükelleflerin devletin uygulamış olduğu politikalarla 
ilgili düşünceleri onların vergiye gönüllü uyum derecelerini etkilemektedir. Bu anlayışa göre, vergi ödemeyi bir 
vatandaşlık görevi olarak algılayan mükellef vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda daha istekli 
olacaktır. Çünkü vergisel yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren mükellef devlete olan bağlılığını 
göstermiş olacaktır. Devletin politikalarını desteklemeyen ve ona güvenmeyen bir bireyden vergisini tam olarak 
ve istekli bir şekilde ödemesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır (Tanzi & Parthasarathi, akt. Tuay ve 
Güvenç, 2007: 25). 

4.1.5. Siyasal İktidara Bakış Açısı 

Mükelleflerin siyasi iktidara olan tutumu vergiye karşı davranışlarını olumlu veya olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir. Seçimle iktidara gelen siyasi partiler, kendilerine oy vererek desteklemiş veya 
desteklememiş olsun alacakları kararlar, herkesi zorunlu olarak bağlayacağından, vatandaşlar siyasi iktidarı 
elinde bulunduranlara karşı bir tutum içerisine girebileceklerdir. Bu tutumun olumlu olması halinde, vergi ve 
benzeri kararlarına destek vererek olumlu bir tavır takınabilecekleri gibi; siyasi gücü elinde bulunduranların, 
aldıkları kararları benimsememeleri ve siyasi iktidara karşı oluşlarına göre, aldıkları veya alacakları kararlara 
tepki olarak, onların etkilerinden kurtulmaya çalışarak vergi vermeme veya kaçınma söz konusu olabilecektir 
(Çataloluk, 2008: 220). 

Yapılan çalışmalarda kamuoyunda oluşan genel politik güven duygusunun, vergiye gönüllü uyum ile pozitif 
yönde ilişkili olduğu ve özellikle hükümete duyulan güvenin vergiye uyumu etkilediği yönünde bulgular 
bulunduğu belirtilmektedir (Gürler Hazman, 2009: 55). 

4.1.6. Aile Yapısı ve Anlayışı 

Aile içerisinde kişi başına düşen gelir de yükümlünün vergiye yönelik davranışlarını etkileyebilecektir. Kişinin 
geliri sabit kaldığı düşünüldüğünde ailede fert sayısını artması ya da bekâr bir kişinin evlenerek elde ettiği geliri 
paylaşmak durumunda kalması ailede harcanabilir geliri düşüreceğinden vergiye karşı direnci arttırabilecektir. 
Bu nedenle mükelleflere aile ölçeği göz önünde bulundurularak yapılacak olan düzenlemeler bu tepkileri aza 
indirmeye yardımcı olacaktır. 

4.1.7. Yükümlülerin Diğer Yükümlüler Hakkındaki Görüşleri 

Yükümlünün diğer yükümlülerin vergisel durumlarıyla ilgili bilgiye sahip olmaları kendilerini diğer vergi 
yükümlüleriyle karşılaştırarak vergi baskısının yüksekliği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Özellikle, 
yükümlünün kendisiyle aynı sosyo -ekonomik grupta olanların düşük vergi ödediklerini öğrenmesi, vergiyi daha 
çok hissetmelerine ve buna bağlı olarak da tepkilerinin sertleşmesine neden olmaktadır (Şenyüz, 1994:40-41). 
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4.1.8. Yükümlünün Mesleği, Şahsi Özellikleri ve Dini Faktörler 

Mükelleflerin ait oldukları meslek grubu, vergiye karşı tutumlarını belirleme de önemli bir rol oynamaktadır. 
Vergileri başkalarına yansıtarak bundan bir ölçüde kurtulabilen meslek grupları olduğu gibi böyle bir imkânı 
bulunmayan mükellefler ağır bir vergi yüküyle karşılaştığında; zahmetlice ve zor şartlarda elde ettikleri 
gelirlerinden vazgeçerek çalışmamayı tercih edebilmektedir (Çataloluk, 2008: 221). Örneğin; ticari kazancı 
üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda kalan mükellefler ödedikleri vergiyi fiyatlara yansıtarak bu yükten 
kurtulabilmektedir. Diğer taraftan mesai saatlerine bağlı olarak çalışan, ücret geliri elde eden mükellefin bu 
vergiyi yansıtması pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle diğer meslek gruplarına göre zaman zaman vergi 
yükünü daha fazla hissedebilmektedir. 

Yükümlünün mesleğinin yanında yaşı da vergi vermede önemli bir etmendir. Özellikle genç yaştaki bireylerin 
gelirlerinin büyük bir kısmını tüketime ayırmak eğiliminde olduğu 25-;30 yaş grubunda henüz yüksek gelire 
sahip olmamalarından ve aile kurup daha yüksek bir hayat standardına kavuşma isteğinden dolayı vergiye karşı 
isteksizce davranabileceklerdir. İleri yaş düzeyinde bulunan bireyler ise belirli bir hayat seviyesine ulaştıkları için 
ve yüksek bir hayat standardı beklentisi içine girmediklerinden dolayı vergiye karşı sert bir tutum 
göstermemektedirler (Çataloluk, 2008: 221). 

Vergi ahlakı açısından bakıldığında dini inançlar yükümlüleri vergiye karşı uyumlu davranmaları hususunda içsel 
olarak motive eden çok önemli bir araç olarak görülmekte ve din ile ahlâk arasında çok yakın bir ilişki olduğu 
kabul edilmektedir.  Gerek semavi dinler gerekse diğer dinler,  toplumların ahlaki normlarının oluşumunda 
önemli birer kaynak olmuşlar ve pek çok ahlâk kuralı dini motiflerle emredilmiştir. Bu nedenle, ahlâk gibi soyut 
ve sonradan öğrenilen bir olguyu incelerken, dini inançların üzerinde özenle durmak gerekmektedir. Özellikle 
içinde yaşadığımız İslami toplum açısından bakıldığında,  ahlaki normların büyük bir kısmının bizzat İslâm dini 
tarafından emredildiğini müşahede etmek mümkün görülmektedir (Tosuner ve Demir, 2009: 8). 

Dini inançlarına bağlı olan bir mükellef, dini kurallara göre alınacak vergilere karşı olumlu bir tavır sergiler. 
Vergiler mensup olunan dinin bir ödevi olarak kabul edileceğinden büyük bir bağlılıkla yerine getirilecektir. 
Dinin gereği olarak kabul edilmeyen vergilerin, dindar bir yükümlümce, kolaylıkla kabul edilmeleri mümkün 
görülmemektedir (Şenyüz, 1994: 48). 

Mükellefin vergiye karşı davranışlarını etkileyen unsurlar değerlendirildiğinde aslında en önemli unsurlardan biri 
olarak din olgusunun karşımıza çıktığını görmekteyiz. İnanç kişilere tamamen bir teslimiyet yüklediğinden 
inancın gerektirdiği birtakım kaideler kişilerce kolaylıkla benimsenmektedir. Bu açıdan bakıldığında vergileri de 
devletin sunmuş olduğu hizmetlerin bir karşılığı olarak görebilen ve devlete güvenen mükellefler, vergiyi vicdani 
bir sorumluluk olarak görerek vergi ödemeyi kendine bir ödev bileceklerdir. 

4.1.9. Kamu Hizmetlerinin Yükümlü Tercihleriyle Örtüşmesi ve Kamu Gelirlerinin Etkin 
Kullanımı 

Devletin temel görevi vatandaşlara gerekli olan hizmeti sunmaktır. Bu hizmetleri yerine getirirken en önemli 
finansman kaynaklarından biri vergilerdir. Devletin toplanan vergileri vatandaşların beklentilerinin dışında 
kullanması vergiye karşı olumsuz davranışları da beraberinde getirmektedir. Ödenen vergilerle,  yararlanılan 
kamu hizmetlerinin yükümlü bakımından eşdeğerli olmayışı,  vergiden kaçınmanın psikolojik etkenlerinden 
birini oluşturmaktadır. 

Vergi uyumu açısından, vergileme yetkisini elinde tutan ve toplanan gelirleri kullanan siyasal otoritenin 
mükelleflerce nasıl algılandığı son derece önemlidir. Bireylerin ödedikleri vergilerin kendilerine kamu hizmeti 
olarak sunulmak yerine faklı amaçlar için kullanıldığını hissetmesi onların vergi ödemeyi gereksiz olarak görmesi 
sonucunu doğurabilecektir (Tuncer, 1997: 114). 

4.2. Kişisel Olmayan Faktörler 

Mükellefin şahsi durumundan kaynaklanmayan, tamamen dış etkenlerden kaynaklanan faktörlerdir. Bu 
faktörleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu faktörler aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 
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4.2.1. Vergi İdaresi ve Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Faktörler  

Vergi idaresinin etkin bir biçimde çalışmaması, mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışını etkileyen bir 
diğer faktördür.  Etkin bir vergi idaresinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmeyen mükellefleri vakit 
geçirmeksizin yakalayıp cezalandırması, diğer mükelleflerle devleti barışık tutarak vergiye gönüllü uyumu 
olumlu yönde etkilemektedir (Taşkın, 2010: 72). Bunun yanında mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyumunun 
sağlanması için vergiyle ilgili mevzuatın açık, sade ve anlaşılır olması gerekmektedir. Vergilerin çok sayıda olması 
ve bu vergilerle ilgili kanunların karmaşık ve uzun olması mükellefler üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bu 
durum mükellefi vergiden kaçınmaya ve vergi kaçakçılığına sevk edebilmektedir. 

Mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerini gerçekleştirirken idareden bazı konularda vergi idaresinden ilgi ve destek 
bekleyebilirler. Vergi idaresinin, mükellef ile mümkün olduğu kadar diyalog kapılarını açık tutması ve 
beklentilerini belirlemeye çalışması önemlidir. Mükelleflerin, müşteri odaklılık kavramı çerçevesinde neyi 
istediklerini öğrenebilmek için gerekli soruların sorulması ve sağlıklı bir iletişimin kurulması ve kaliteli bir 
hizmetin sunulması şarttır (Ay, Şahin ve Soylu, 2010: 275). Böylece aklında soru işaretleri kalmayan ve vergiyle 
ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olan mükelleflerin vergiye bakış açısı ve uyumu daha pozitif olabilecektir. 

4.2.2. Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Faktörler 

Vergi politikalarının belirlenmesinde halkın kollektif kararlara katılımı ve verginin alındığı dönemin içinde 
bulunduğu özellikler mükelleflerin vergiye karşı davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

Vergi yönetimine ilişkin kararların otoriter ve demokratik olmak üzere, iki yönetim biçimine uygun olarak 
alınması; halkın vergi politikalarına katılımının sağlanması açısından önem taşımaktadır. Otoriter rejimlerde 
kollektif kararlara, tek bir kişi ya da onun temsilcisi egemen durumdadır ve bu yönetim biçiminde seçim 
olmadığı için, bireylerin kararlara ilişkin tercihleri dikkate alınmamaktadır. Demokratik yönetimlerde ise halk 
seçim yoluyla vergi politikalarını etkileyebilmektedirler. Siyasal yönetim biçiminin meşruiyeti,  demokrasinin 
temel araçlarının  (katılımcılık,  yerinden yönetim vs.)  uygulanma düzeyi gibi siyasal faktörlerin vergi 
ödeme/ödememe tercihleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  Örneğin,  eski mutlak monarşilerde ve despotik 
rejimlerde “temsilsiz vergileme”ye (taxation without representation) karşı halkın gösterdiği tepkiler ve isyanlar 
bu konuda örnek verilebilir. Her iki yöntem karşılaştırıldığında halkın yönetime katılmasını mümkün kılan 
demokrasilerde mükellefin vergiye gönüllü uyumunu daha kolay bir şekilde sağlamanın mümkün olacağı 
söylenebilir (Şenyüz, 1994: 81-82; Aktan, 2012: 20). 

4.2.3. Ekonomik Konjonktürden Kaynaklanan Faktörler 

Siyasi organlar bazen hedeflerin gerçekleştirilmesi için birtakım mali illüzyonlar (Fiscal illusion) 
kullanılabilmektedir. Bu illüzyonlar pozitif veya negatif olabilmektedir. Örneğin, yapılan politikalara 
inandığımızda yapılan bir kamu harcaması bir problemin çözümüne veya sosyal refaha katkı sağlayabilirse bu 
pozitif bir illüzyon olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan negatif mali illüzyonlar mükellefler onu 
görmediklerinde ve bir verginin gerçek yükünü ya da kamusal borcun toplam yükünü hissetmediklerinde ortaya 
çıkar (Tanzi, 2011: 156). Hükümetler vergi artışlarının mükellefler üzerinde yaratacağı hoşnutsuzluğun 
potansiyel bir seçmen desteği kaybını gündeme getireceğini bildiğinden sık sık mali illüzyonlara başvurmakta ve 
kamu harcamalarının finansmanında kamu harcamalarının gerekliliğini olduğundan, faydasını da 
gerçekleştiğinden daha yüksek göstermekte ve kamu harcamalarını ihmal edilme ihtimali yüksek dolaylı 
vergilere dayanan bir sistem tasarlayarak finanse etmektir. (Seçilmiş ve Didinme, 2016:218). 

Ekonomide meydana gelen istikrarsızlıkları gidermek, devletin en önemli ekonomik amaçlarından birisidir.  Bu 
amaca ulaşmak için devletin kullandığı en önemli politika araçlarından biri de vergilerdir.  Ekonominin içinde 
bulunduğu enflasyon, deflasyon ya da stagflasyon olgularına bağlı olarak yükümlülerin reel gelirlerinde 
meydana gelen değişimleri algılamaları, vergi yükünü farklı derecelerde hissetmelerine ve bu nedenle vergiye 
karşı farklı tepkiler vermelerine yol açabilecektir. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Toplum olarak yaşamanın bir gereği olarak, devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği en önemli gelir 
kaynaklarından biri vergilerdir.  Verginin diğer gelir kaynaklarından en önemli farkı karşılıksız olması ve zora 
dayanmasıdır. Bu özelliği nedeniyle ve bir takım kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak mükellefler tarafından 
tepkiyle karşılanabilmektedir. Fakat bu tepkiler mükelleflerin vergiyi nasıl algıladığına bağlı olarak 
farklılaşmaktadır. Verginin kendisinden beklenen mali, ekonomik ve sosyal fonksiyonları yerine getirebilmesi 
için mükellefler tarafından doğru bir şekilde algılanması ve mükellefin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması 
gerekmektedir. Vergi uyumundan söz edebilmek için;  vergiye tabi maddi ve şekli yükümlülüklerin kanunlara 
uygun olarak doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun da büyük ölçüde sağlanması 
mükelleflerin vergiye karşı davranışlarının altında yatan sebeplerin incelenmesiyle mümkün görülmektedir.  

Mükelleflerin vergi karşısındaki davranış ve tutumları inceleyen vergi psikolojisi kavramı vergi kadar eski bir 
kavram olmamakla birlikte günümüzde birçok ülke tarafından araştırma konusu yapılmıştır. Vergi psikolojisiyle 
ilgili yapılan araştırmaların birçoğunda mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri tepkilerin nedenleri incenmiş ve 
bu tepkilerin temel nedenleri olarak ödeme gücü, vergi yükü, vergi ahlakı, eğitim durumu, devlete duyulan 
güven siyasal otoriteye bakış açısı gibi bir takım kişisel faktörler; vergi idaresinden kaynaklanan sıkıntılar, siyasal 
yapıdan kaynaklanan sıkıntılar, vergi mevzuatının karışıklığı, ekonomik konjönktür gibi çevresel faktörler ortaya 
konulmuştur. 

IMF ‘nin 2015 yılında, vergi idarelerinin mükelleflerin vergiye gönüllü uyumuyla ilgili olarak karşılaştığı sorunları 
ele aldığı çalışmada da; özellikle artan gelir ihtiyaçlarıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerde vergiye gönüllü 
uyumun sağlanması konusunun önemine dikkat çekilmiştir. Bu noktada uyumsuzlukların nedenlerinin ölçülmesi 
ve analiz edilmesi vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında atılacak en güçlü adımlardan biri olduğu, krizden en 
çok etkilenen ülkelerdeki uyumsuzluğun belirginleştiği ifade edilmiş ve ülkelerin kendi performanslarını 
değerlendirirken diğer ülke performanslarıyla kıyaslama yapmasının uyum sorunlarını azaltabileceğine vurgu 
yapılmıştır. ( IMF, 2015). Verginin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmesi; onu ödeyen 
mükellefin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.  Bu açıdan, vergi kaçırmayı caydırıcı ve 
uyumu kolaylaştırıcı gelir idaresi uygulamalarına daha fazla ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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Özet: Vergilemenin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmesi ve vergi yükünün bireyler arasında adil bir 
şeklilde paylaştırılması için uygulamada göz önünde bulundurulması gereken birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden 
arasında en çok tartışılan ve üzerinde durulan ilke adalet ilkesi olmuştur. Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, birçok 
ülkede vergilemeye ilişkin temel kurallar anayasada yer almıştır. Bu çalışmanın amacı; seçilmiş OECD ülkelerinde ve 
Türkiye’de vergilemede adaleti sağlamaya yönelik uygulamalar ın karşılaştırılmalı bir yaklaşımla ortaya konulmasıdır. Dünya 
uygulamaları ve Türkiye’deki uygulamalar karşılaştırıldığında özellikle vergilemede adalet açısından önemli bir uygulama 
olan en az geçim indirimi konusunda uygulamada ciddi farklılıkların olduğu görülmektedir. Türkiye’de uygulanan asgari 
geçim  indirimi uygulaması,  sadece  ücret  geliri  elde  edenlere uygulanırken; dünyadaki diğer ülke örnekleri incelendiğinde,  
en  az  geçim  indirimi sadece  ücret  geliri  elde  edenlere değil; herhangi  bir  gelir  unsurundan  gelir  elde  eden bütün vergi 
mükelleflerine uygulandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergilemede Adalet ilkesi, Ödeme Gücü İlkesi, En Az Geçim İndirimi, Ayırma Prensibi, Artan Oranlılık 

1. Giriş 

Sosyal devlet ilkesinin benimsendiği birçok ülkede toplumun devletten beklediği önceliklerden bir tanesi gelir 
dağılımında adaleti sağlayacak politikaların hayata geçirilmesidir. Egemenlik hakkına dayanarak ve kamu 
hizmetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla vergi alma yetkisini elinde bulunduran devletin alacağı vergilerin 
yükünün toplumdaki bireyler arasında dengeli ve adil biçimde bölüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri de 
yapmak zorundadır.  Kamu hizmetlerinin finansmanına bireylerin adil paylarla katılımının sağlanması için 
geliştirilen ilkelerden birisi vergilemede adalet ilkesidir. Modern vergileme ilkeleri içerisinde de yer alan adalet 
ilkesinin gerçekleştirilmesine yönelik bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar; eşitlik, genellik, faydalanma ve ödeme 
gücü ilkeleridir. Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, çoğu ülkede vergilemeye yönelik temel kurallar 
anayasada yer almaktadır. Türkiye’de vergilerin temel dayanağını Anayasa’nın 73. Maddesi oluşturmaktadır. Bu 
maddeye göre, kamu giderlerini karşılamak üzere, herkes mali gücüne göre vergi vermek zorundadır. Çalışmada 
seçilmiş OECD ülkelerinin anayasalarında yer alan vergileme ve vergilemede adaleti sağlamaya yönelik genel 
ilkeler gösterilmiş ve anayasalarında açıkça bu ilkeye yer veren ve vermeyen ülkeler literatürdeki çalışmalardan 
yararlanılarak karşılaştırılmıştır.  

Yine  seçilen OECD ülkelerinde ve Türkiye’de vergilemede adaleti sağlamaya yönelik vergi sisteminde o yer alan; 
en az geçim indirimi, artan oranlılık, ayırma ilkesi ve istisna ve muafiyet uygulamaları değerlendirilmiştir. 

2. Litaratür Taraması 

Vergilemede adalet ilkesiyle ilgili olarak Gök, Biyan ve Akar 2013 yılında yaptıkları “Vergilemede Adalet İlkesinin 
Anayasal Temelleri ve Uygulamaya Yansımaları: Seçilmiş OECD Ülkeleri açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz” adlı 
çalışmalarında OECD ülkelerinde vergilemede adalet ilkesinin sağlanmasına yönelik anayasal ilkelerini 
uygulamaya yansıtma düzeyleri incelenmiştir. Ve anayasalarında açıkça mali güce göre vergilendirme, sosyal 
devlet ve adil gelir dağılımı gibi ilkelere yer veren ülkelerle yer vermeyen ülkeler arasında vergilemede adaleti 
sağlamaya yönelik uygulamalar ve transfer sistemlerinin gelir eşitsizliklerini giderme noktasında çok önemli 
farklar olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Topuzkanamış, 2012 yılında yaptığı “Yeniden Paylaşım, Vergilendirme ve Adalet” adlı çalışmasında 
vergilendirme ve adalet tartışmasını iki temel problemi olarak verginin meşruluğu ve vergi yükünün âdil 
paylaştırılması konusunu ele almış ve , sosyal devlet içinde devletin gelirleri yeniden paylaştırmasının, hakkı 
olana hakkının verilmesi gibi değil de mülk sahibinin güvenliği ve huzuru için kalabalıklara -aslında hak 
etmedikleri- bir sus payının verilmesi olarak karşımıza çıktığını ifade etmekte ve bunun da, devletin özellikle 
vergiler yoluyla böyle bir paylaştırma vazifesini üstlenmesi, liberal düşünürlerin eleştiri konusu olduğunu ortaya 
koymuştur. 
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Erkin, 2012 yılında “Vergilendirme Yetkisinin Tabi Olduğu Anayasal İlkeleri” incelemiş ve vergilendirme 
yetkisiyle ilgili genel bir değerlendirme yapmıştır. 

Sancar ve Şentürk (2012) “Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Vergi Ödeme Gücünün Kavranması Bakımından 
Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” adlı çalışmada Vergi ödeme gücü kavramı ve vergi ödeme gücünün 
kavranması amacıyla kullanılan araçlardan biri olan artan oranlı vergi uygulamasının değerlendirmesi yapılmış 
ve son yıllarda çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen vergi reformlarına paralel olarak 
ülkemiz açısından düz oranlı vergi tarifelerinin sağlayacağı avantajlar irdelenmiştir. 

Yereli ve Ata 2011 yılında yapmış oldukları “Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin 
Teorik Açıdan Değerlendirilmesi” adlı çalışmada adil bir vergileme için fayda ilkesinin tercih edilmesi gerektiğini 
çünkü, olması gereken sadece gelir ve servet dengesizliklerinin giderilmesi değil, aynı zamanda bireysel 
özgürlüklerin korunması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 Karakurt ve Akdemir (2010) ‘ İkili Gelir Vergisi Sisteminin Adalet Ve Etkinlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi’ 
adlı çalışmasında ikili  gelir  vergisi  sistemi tanıtılarak, adalet ve etkinlik ilkeleri açısından bir değerlendirme 
yapılmıştır. Çalışmada ikili gelir vergisi uygulamasında dikey adalet prensibi açısından sorunlar  yaşandığı,  fakat  
sistemin  özellikle  sermaye  geliri  vergilemesinde kapsamlı gelir vergisinden daha etkin olduğu temel sonucuna 
ulaşılmıştır 

Karayılmazlar ve Güran, ‘Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar 
Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz’ adlı çalışmasında gelir vergisinin farklı !arife yapılarını adalet ve etkinlik 
temelinde analiz etmektedir. Gelirin düz oranlı şekilde vergilendirilmesi ile, hem bireylerin iktisadi kararlan 
üzerinde daha az çarpıtıcı etki yaratmanın hem de gelirin sosyal adaletçi bir anlayışla yeniden dağıtımını 
gerçekleştirmenin mümkün olacağını ifade etmektedir. 

Şentürk (2006) Vergilemede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve Artan Oranlı Vergileri konu alan çalışmasında; gelir 
dağılımında adalete ulaşılabilmesi için gelirin artan oranlı vergilerle yüksek gelir sahiplerinden düşük gelir 
sahiplerine doğru yeniden dağıtılması (sosyal adalet) gerektiğini ifade etmektedir. 

3. Vergilemede Adalet İlkesinin Teorik Çerçevesi 

 

Global bir kavram olmaktan ziyade psikolojik ve göreceli bir kavram olan adaletin insanlık tarihinin bütününde 
geçerli olan net bir tanımının olduğu söylenemez. Bir kimse, sahip olduğu düşünce tarzı nedeniyle elindekiyle 
yetinip payına düşeni âdil sayabilirken, bir başkası kendinde olmayanlara bakıp adaletsizlikten 
yakınabilmektedir. Bu bakımdan adaletin, tıpkı insana ve dile dair olan her başka şey gibi “bağlamsal” olduğu 
söylenebilir.  Eski Ahit ve Homeros’ta adalet, kişisel intikam duygusunun bir görünümü, Aristoteles’te adalet en 
yüksek erdem ya da “tüm erdemlerin toplamı” olarak yine kişisel bir nitelikle (tekil bireyin bir niteliği olarak) 
tanımlanmıştır (Topuzkanamış, 2012:111). 

Vergi adaleti ise içeriği çok farklı şekilde doldurulabilecek bir kavramdır. Zira bu kavram, geçmişten günümüze 
devletinde artan kamu harcamalarının finansmanını karşılamak için vergi yükünün arttırılmasını haklı göstermek 
amacıyla ya da. siyasi partiler tarafından temsil ettikleri çıkar gruplarının yararına da kullanılabilmektedir. Ayrıca 
vergi adaletinin, farklı kültürlerde farklı içeriklerle kabul edildiği görülmektedir. Nitekim Hristiyan toplumlarda, 
ruhban sınıfının vergi ödememesi adil olarak değerlendirilmiştir. Çünkü onların dualarıyla hizmet ettiklerine 
inanılıyordu. İslam hukukuna göre ise Müslüman olmayan kişilerden kendi inançlarını muhafaza etmek için cizye 
adı altında alınan vergi adil sayılıyordu (Yereli ve Ata, 2011:23). Görüldüğü gibi adalet  kavramının  kesin  ve  
değişmez olduğu söylenemez. Toplumların anlayışına,  zamana  ve yere  göre  değişiklik gösterebilir. Yine de 
literatürde yer alan vergilemede adalet ilkesiyle ilgili  çalışmalara bakıldığında vergilemede adalet ilkesi;  bir 
toplum içinde yer alan bireylerin vergi ödeme  güçleri  ölçüsünde  vergi  yüküne  katılmaları  olarak  ifade  
edilebilir. Vergi  adaletini  sağlamaya yönelik olarak herkes  için  geçerli  ölçüler bulmak mümkün olmasa da, en 
az geçim indirimi, ayırma prensibi, artan oranlı  tarife  vb.  gibi  bazı  tekniklerden   yararlanılarak   mükelleflerin 
gerçek ödeme güçlerine ulaşmak kısmen de olsa mümkün olabilecektir. Ayrıca, vergi kaçakçılığı ve çifte 
vergilendirmenin önlenmesi ve benzeri uygulamalar da vergi adaletine yaklaşılmasına olanak sağlayabilecektir 
(Karakurt ve Akdemir, 2010:146). 

Adil bir vergilemenin olmazsa olmazlarından biri bireylerin gerçek ödeme güçlerinin tespit edilmesidir. Devletin 
toplumdaki tüm bireylerin gerçek ödeme gücünü tam olarak bilmesi durumunda götürü vergileme yoluyla 
vergilemede adaletin tesis edilmesi mümkün olabilecektir; fakat gerçek dünyada devletin toplumdaki bireylerin 
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ödeme gücünü tam olarak bilmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle bireylerin ödeme gücünün temsilcisi olan 
bazı göstergelerin, vergilemenin temeli olarak alınması gerekmektedir. Günümüzde vergilemenin temeli olarak 
alınan unsurlar gelir, harcama ve servet olarak kabul edilmiştir (Karayılmazlar ve Güran, 2003:143). 

Herkesin kamu harcamalarının finansmanına adil paylar ile katkıda bulunması gerektiği yani vergilemede adalet 
ilkesinin varlığı konusunda fikir birliği bulunmasına karşın, adalet kavramının taşımış olduğu subjektiflik 
nedeniyle bu adil payın ne olması gerektiği konusunda tartışmalar söz konusudur (Şenyüz, 2006:17). Fakat 
vergilemeden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesi için vergilerin uygulanması sırasında göz önünde 
bulundurulması gereken birtakım ilkeler bulunmaktadır. Adalet ilkesi, vergileme ilkeleri içinde en çok üzerinde 
durulan ve tartışılan ilkelerdendir. Modern vergileme ilkeleri içerisinde de yer alan adalet ilkesinin 
gerçekleştirilmesine yönelik bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar; eşitlik, genellik, faydalanma ve ödeme gücü 
ilkeleridir. 

4. Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik İlkeler 

Vergileme ilkeleri içerisindeki ilkelerden üzerinde en çok tartışılan ilkeler vergilemede adaletin sağlanmasına 
yönelik olan ilkelerdir. Vergilemeyle ilgili olarak devletten beklenen en önemli hususlardan birisi, adil bir vergi 
sisteminin oluşturulmasıdır. Egemenlik hakkına dayanarak ve kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak 
amacıyla vergi alma yetkisini elinde bulunduran devlet, alacağı verginin oluşturacağı yükün bireyler arasında 
adil bir biçimde bölüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri de yapmak zorundadır.  Vergi yükünün bireyler 
arasında hangi ölçüye göre dağıtılacağı sorunu, çözümü güç olan önemli sorunlardan biridir (Pehlivan, 
2013:150). Bu sorunun çözümü için geliştirilen vergilemede yükün adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak 
başlıca ilkeler aşağıda ayrı başlıklar halinde incelenecektir. 

4.1. Eşitlik İlkesi 

Vergilemede eşitlik ilkesine göre bireyler genel vergi yüküne kendi ödeme güçleri nispetinde katılmalıdırlar. 
Yani; mükelleflerin vergi ödeme güçlerini dikkate almak sureti ile mükelleflerin vergilendirilmesi eşitlik ilkesi 
olarak ifade edilmektedir. Bu ilke ile genel vergi yükü toplumu oluşturan kişiler arasında mükelleflerin kişisel, 
ailevi ve ekonomik durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde dağıtılacaktır (Gökbunar, 1998:10). Yine bu 
ilkeyle ilgili olan; aynı ödeme gücüne sahip olanların eşit vergilendirilmesi ve farklı ödeme gücüne sahip 
olanların farklı vergilendirilmesi, vergilemede dikey ve yatay eşitlik ilkeleri olarak ifade edilmektedir. Belirtilen 
bu ilkeler, ödeme gücüne fazla önem vermeyen bilim insanları tarafından  da  kabul  edilmektedir.  Dikey eşitlik 
konusunda  fazla  bir  şey söylemeseler de, yatay eşitlik kuralının geçerli olduğu üzerinde durmaktadırlar (Kargı 
ve Yüksel, 2010:29). 

Vergilendirmede yatay ve dikey eşitlik ilkelerinin uygulanması aşamasında kişilerin durumlarının hangi 
koşullarda özdeş veya aynı olduğunu tespit etmek çok kolay bir iş değildir. Nitekim Anayasa  Mahkemesinin  
1976  yılında  vermiş  olduğu  bir  karara  göre;   yasa  önünde eşitlik ilkesi herkesin her yönden aynı hükümlere 
bağlı olması anlamına gelmez. Bu ilke ile güdülen  amaç,  benzer  koşullar  içinde  olan,  özdeş  nitelikte  bulunan  
durumların  yasalarca aynı  işleme tabi  tutulmasını  sağlamaktadır.  Bu konuda yasa koyucu anayasal sınırlara 
uymak koşulu ile takdir yetkisine sahip olabilmektedir (Kelecioğlu, 2001). 

4.2. Genellik İlkesi 

Türkiye’de vergilemede genellik ilkesinin temel dayanağını Anayasa oluşturmaktadır. Anayasanın 10’uncu  
maddesine  göre  “herkes,  dil,  ırk,  renk,  cinsiyet,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din, mezhep  ve  benzeri  
sebeplerle  ayırım  gözetilmeksizin  kanun  önünde  eşittir.” Ve yine  aynı yasanın  73’üncü  maddesinin  1’inci  
fıkrasına  göre  de  “  herkes,  kamu  giderlerin  karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür” bu nedenle Türkiye’de mevzuat gereği  vergi  adaletinin  vergide  genellik  ve  eşitlik prensipleri ile 
belirlendiğini söylenebilir (Kelecioğlu, 2001). 

Verginin genelliği ilkesi, kamusal yükün herkese dağıtılması ile ilgili olmasının yanı sıra, verginin kanunla 
konulması zorunluluğu olarak ifade edilen, verginin kanuniliği kavramıyla da yakından ilişkilidir. Maddi kanun 
anlayışının sonucu olan kanunların genelliği ilkesi, kanun konusunun elverişliliği ölçüsünde, uyulması gereken 
bir ilkedir (Erkin, 2012:243). Ancak, iktisadi ve sosyal sebeplerle istisna ve muafiyetlere yer verilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kimi zaman genellik ilkesini zedeleyebilmektedir (Pehlivan, 
2013:153). 
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Anayasada yer alan “hukuk devleti” ve “eşitlik” ilkesi gibi ilkelerin bir sonucu olan genellik ilkesi, özellikle 
hakların tanınması ve yükümlülüklerin konulmasında uyulması gereken genel bir ilke olması nedeniyle vergi gibi 
yükümlülük getiren kanunların da, bu genellik ilkesine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
yasama organı şekli anlamda kanunla kimliği belli kişilere mali yükümlülükler yükleyemeyecektir (Erkin, 
2012:243). 

4.3. Faydalanma İlkesi 

Faydalanma (İstifade) ilkesi ilk kez 17 ve 18. yüzyıllarda Locke, Hobbes ve Rousseau gibi hukuk teoricileri 
tarafından ileri sürülmüştür. Musgrave ve Haller gibi tanınmış maliyeciler tarafından da vergilemenin temel 
ilkeleri arasında incelenen faydalanma ilkesine göre vergiler, devletin gördüğü hizmet karşılığı ödenen bir bedel 
veya fiyat olarak kabul edilmekte ve bunların, kamu hizmetlerinden sağlanacak faydaya göre ölçülmesi 
öngörülmektedir (Turhan, 1998:211). Fayda yaklaşımında; kişilerin devlet hizmetlerinden faydalandıkları 
ölçüde, bu giderlere katılmaları öngörülmektedir. Yani vergiler; kamu hizmetlerinden faydalanma ile doğru 
orantılı olarak açıklanmaktadır. Yine bu ilkeye göre; aynı seviyeden kamu hizmetlerinden yararlanan insanların 
aynı miktarda vergi ödemesi (yatay eşitlik), farklı düzeylerde hizmetten yararlananların daha fazla vergi 
ödemesi (dikey eşitlik) gerekmektedir. Bu kurama göre hizmetten hiç yararlanamayanlar söz konusu hizmet için 
alınan vergiden muaf olmalıdırlar (Gökbunar, 1998:12). 

4.4. Ödeme Gücü(Mali Güç)  İlkesi 

Vergilendirmede ödeme gücü ilkesi, vergilendirme yetkisinin, yükümlüler üzerinde ne ölçüde kullanılabileceği 
ile ilgili vergi hukuku ilkesidir ve temelde “ölçülülük ilkesi” ile ilişkilidir. Anayasada net bir tanımı 
yapılmadığından ödeme gücüyle ilgili iki temel sorun karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri; mali gücün 
tanımının ne olduğu ve yükümlünün mali gücünün neyle ölçülecektir? İkincisi ise; bir verginin, yükümlünün mali 
gücüyle orantılı olup olmadığının neyle ölçüleceğidir? Net bir tanımı olamasa da mali güç; vergi ödeme gücünü 
ortaya koyan ekonomik değerler toplamı olarak ifade edilebilir (Erkin, 2012:244).  

Genel olarak malî gücün göstergeleri olarak gelir, servet ve harcama kabul edilmektedir. Bu kaynaklar Yasa 
koyucu tarafından farklı şekillerde ve yoğunluklarda kavrayabilmektedir. Malî güce göre vergilendirmeyi 
gerçekleştirmeye yönelik olarak uygulanan birtakım yöntemler mevcuttur. Bunlar; en az geçim indirimi, artan 
oranlı vergi tarifeleri, emek gelirlerinin sermaye gelirlerine göre daha elverişli koşullarla vergilendirilmesi 
(ayırma kuramı), sosyal amaçlı vergi indirimleri, muaflık ve istisnalar, zorunlu tüketim maddelerinin hafif, lüks 
tüketimin ağır vergilendirilmesi ve veraset vergisidir.  Yasa koyucunun malî güce göre vergilendirme ilkesini 
vergi sisteminin bütünü yönüyle  değerlendirmesi ve alacağı tedbirlerin ekonomik sonuçlarını da göz önünde 
bulundurması gerekmektedir (Çağan, 1980:145). 

5. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik İlkeler 

Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, çoğu ülkede vergilemeye yönelik  temel kurallar anayasada yer 
almaktadır. Aşağıda yer alan tabloda seçilmiş OECD ülkelerinin anayasalarında yer alan vergileme ve 
vergilemede adaleti sağlamaya yönelik genel ilkeler gösterilmiştir: 

Tablo 1. Seçilmiş OECD Üyesi Ülkelerin Anayasalarında Vergilemede Adaletin Sağlanmasına Yönelik İlkeler 
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Kaynak: Gök, Biyan ve Akar:2013,  

Tablo incelendiğinde; vergilemede adalet ve mali güç ilkelerini anayasalarında açıkça belirleyen ülkelerin 
Yunanistan ve Türkiye olduğu görülmektedir.  Vergileme adalet ilkesi ve mali güç ilkesini anayasal anlamda 
genel eşitlik, sosyal refah devleti ve adil gelir dağılımı ilkelerini veya bunlardan en az birini gerçekleştirmeye 
çalışan ülkeler; Almanya, Avusturya, ABD, Avusturalya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Slovenya ’dır. 
Anayasalarında vergilendirmeye ilişkin veya vergilendirmede adaletin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 
herhangi bir hüküm olmayan ülkeler ise, Slovakya ve Yeni Zelanda’dır. Bunun yanında Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya ve Estonya’da sadece verginin yasallığı ilkesi benimsenmiştir (Gök, Biyan ve Akay, 2013:279). 

Türkiye’de vergilerin temel dayanağını Anayasa’nın 73. Maddesi oluşturmaktadır. Anılan maddenin birinci 
bendinde;  herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ifade 
edilmektedir. Bu maddeden hareketle vergi ödeme yükümlülüğünün ödeneme gücü olan herkes için zorunluluk 
olduğunu ve burada vergilemede adaleti sağlamaya yönelik olarak genellik ve ödeme gücü ilkelerinin ön plana 
çıktığını söyleyebiliriz. Anılan maddenin devamında ise vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye 
politikasının sosyal amacı olduğu ve vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulacağı, 
değiştirileceği veya kaldırılacağı; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma 
yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olduğu ifade edilerek vergilerin kanuniliği ilkesine vurgu yapılmaktadır. 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1266 
 

6. Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik 
Uygulamaların Değerlendirilmesi 

6.1. En Az Geçim İndirimi 

Vergilendirme süreci sırasında herkesten mali gücü ölçüsünde vergi almak,  sosyal devlet olmanın temel 
gereklerinden birisidir. Bunu gerçekleştirirken sosyal devlet ilkesi gereği kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını 
(geçimini) asgari düzeyde sürdürebilmesi için zorunlu olan gelirin vergilendirilmemesi gerekmektedir. 

193 sayılı  Gelir  Vergisi  Kanununun  (GVK)  32’nci  maddesi  01/01/2008 tarihinden  itibaren  elde  edilecek  
gelirlere  uygulanmak  üzere  04/04/2007  tarih ve 5615 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile değiştirilmiş ve ücret 
geliri elde edenler için asgari  geçim  indirimi  düzenlemesine  yer  verilmiştir.  193  sayılı  GVK'nin 32’nci 
maddesine  göre  asgari geçim  indirimi ücretin  gerçek  usulde  vergilendirilmesinde  uygulanmaktadır. Asgari 
geçim indirimi; “ücretin  elde  edildiği  takvim  yılı  başında  geçerli olan  ve  sanayi  kesiminde  çalışan  16  
yaşından  büyük  işçiler  için  uygulanan  asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, 
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki  
çocuk  için  %7,5  (23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. 
maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” 
ibaresinden sonra gelen diğer çocuklar için %5 ibaresinden önce, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir). 
Üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar  için  %5’idir.  Gelirin  kısmî  döneme  ait  olması halinde, ay kesirleri tam 
ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.  Asgari geçim  indirimi,  bu  fıkraya  göre  
belirlenen  tutar  ile  103’üncü maddedeki  gelir  vergisi  tarifesinin  birinci  gelir  dilimine  uygulanan  oranın 
çarpılmasıyla  bulunan  tutarın,  hesaplanan  vergiden  mahsup  edilmesi  suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek 
kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz” (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028). 

En az geçim indirimi müessesesinin uygulanması aşamasında farklı yöntemler benimsenebilmektedir.  Bu 
yöntemlerden birisi en az geçim indirimi tutarının mükellefin gelirinden indirilmesi yöntemidir. Matrahtan 
indirim yöntemi olarak da bilinen bu yöntem günümüzde en çok uygulanan yöntemdir.  İkinci yöntem ise, 
vergiden indirim veya Dekont sistemi olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de şu an uygulanan bu yöntemde,  
öncelikle yükümlünün vergilendirilebilir geliri üzerinden vergi tarifesine göre vergisi  hesaplanmakta  daha  
sonra  en  az  geçim indirimi  tutarına  isabet  eden  vergi  düşülerek  mükellefin  ödemesi  gereken  vergiye 
ulaşılmaktadır. Üçüncü yöntem olan “bölme (katsayı)” ise ailenin gelirinin ailedeki bireylerin  sayısına  
bölünerek  vergilendirilmesini  bu  suretle  ailenin  gelirlerinin artan oranlı tarifelerin üst gelir dilimlerine 
girmesini ve dolayısıyla yüksek oranda vergilendirilmesini engellemeyi amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Kaplan, 2012:369). Türkiye’de asgari ücret üzerinden 2016 yılına ilişkin hesaplanan asgari geçim 
indirimi bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2: Asgari Geçim İndirimi Hesaplanmasına İlişkin Tablo (2017) 

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/asgari-gecim-indirimi-agi/, (Erişim: 06.02.2017). 

 

Öncelikle Türk  gelir  vergisi  sistemindeki “asgari  geçim  indirimi” adı  verilen uygulamanın  en  az  geçim  
indirimi  konusuyla  ilgili  teorik  çerçeve  açısından  temel eksikliğinin  indirimin  sadece  ücret  geliri  elde  
edenler  açısından  geçerli  olması olduğunu ifade etmek gerekir. Dünyadaki ülke örnekleri incelendiğinde,  en 
az geçim  indiriminden  sadece  ücret  geliri  elde  edenler  değil; herhangi  bir  gelir  unsurundan  gelir  elde  
eden  bütün  mükellefler  yararlanmaktayken Türkiye’deki uygulamada ise en az geçim indirimi daha çok ayırma 
ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaplan, 2012:383). 

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR 

Bekar 133,31 TL 

Evli eşi çalışmayan 159,98 TL 
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL 

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL 

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL 
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63 TL 

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63 TL 

Evli eşi çalışan 133,31 TL 
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 153,31 TL 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 173,31 TL 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 199,97 TL 
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 213,30 TL 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 226,63 TL 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
http://www.muhasebetr.com/asgari-gecim-indirimi-agi/
http://www.muhasebetr.com/asgari-gecim-indirimi-agi/
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Ücret geliri elde eden birinin asgari geçim ihtiyacı karşılanırken, kira geliri elde eden, serbest meslek kazancı 
elde eden ya da zirai kazanç elde edenlerin, kısaca diğer kazanç sahiplerinin asgari geçim indirimi hakkından 
yararlanamaması diğer kazanç sahipleri açısından bir adaletsizlik oluşturmaktadır. Yine dünya ülkelerindeki 
asgari geçim indirimi ve benzeri indirimler tüm mükellefiyetlere yönelikken Türk vergi sisteminde halihazırda 
uygulanan bu sistemin eksikliklerinin olduğu görülmektedir (ANKARA SMMMO, 2008:24). Bazı OECD ülkelerine 
ait en az geçim uygulamalarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Türkiye’de vergi adaletinin sağlanması ve gelir dağılımının düzeltilmesi bağlamında atılacak en önemli 
adımlardan biri, asgari ücretin vergi dışı tutulması ve asgari geçim indiriminin tüm gelir türleriyle uygulanması 
olacaktır. Ayrıca asgari ücretle geçinen ailelerin gelirlerindeki artış, ekonomiye canlılık olarak geri 
dönebilecektir. 

Tablo 3. Merkezi Düzeyde En Az Geçim İndirimi Uygulamaları (Temel indirim, Vergi İndirimi, Sıfır Oranlı İndirim) 

 
Not: Rakamlar ülkelerin para birimlrine göre verilmiştir. Tablo 3’ de yer alan, a: Bekar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
bulunmayanlar için en az geçim indirimidir. Brüt gelirinin belirli bir yüzdesi olarak dikkate alınır ve yüzde dilimler halinde 
gösterilmektedir. a/t: Bekar, bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayanlar için en az geçim indirimi, azaltılmış vergi 
indirimini göstermektedir. wc: Bekar bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayanlar için, azaltılmamış, temel kullanılabilir 
vergi indirimini göstermektedir. 
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Kaynak: (Gök, Biyan ve Akar, 2013:281-282). 

Ülke uygulamalarına bakıldığında; tüm yükümlülükleri kapsayan en az geçim indirimi uygulaması, sadece belirli 
bir geliri vergi dışı bırakmakla kalmamakta, aynı zamanda negatif bir vergileme de sağlamaktadır (Gök, Biyan ve 
Akar, 2013:282). Örneğin; Almanya’da tüm gelir gruplarını kapsayan asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. 
Almanya’da uygulanan gelir vergisi tarifesi ve asgari geçim indirimi kişinin bekar veya evli olması durumuna 
göre farklılık göstermektedir. 

OECD Taxing Wages 2015 raporundaki verilere göre; Türkiye’nin ücretlerin vergilendirilmesinde aile durumunu 
en az dikkate alan OECD üyesi ülkelerden birisi olduğu ifade edilmektedir. OECD ortalaması %26,9 iken 
Türkiye’de bu oran %36,8’dir. Bu anlamda ücretliler için uygulanmakta olan asgari geçim indiriminin yetersiz 
kaldığını ve vergi yükünü aşağıya çekecek başkaca sosyal yardımların bulunmadığı söylenebilir (Gülşen ve 
Öztürk, 2016:22). 
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Tablo 4.  Almanya’da Bekâr ve Evli Çiftlere Uygulanacak Vergi Oranları (2005) 

Vergi matrahı (Euro) Bekâr Evli çiftler 
7.000 ve altı Asgari geçim indirimi - 
5.000 ve altı - Asgari geçim indirimi 
30.000 31.9 25.0 
40.000 36.4 27.3 
55.000 42.0 30.7 
70.000 42.0 34.2 
85.000 42.0 37.6 
100.000 42.0 41.0 
110.000 42.0 42.0 
Kaynak: Çakar Pürsünlerli, 2006, https://www.mevzuatdergisi.com/2006/10a/02.htm, (Erişim:06.02.2017). 

6.2. Artan Oranlılık 

Vergilemede eşitlik ilkesinin kapsamının genişletilmesi ile vergilemede adalet ilkesine ulaşılabilmektedir. Benzer 
durumda olanlara eşit muamele edilmesinden farklı olarak adalet ilkesi, farklı durumda olanlara da farklı 
muamele edilmesini gerektirmektedir ki, böyle bir uygulamanın sonucunda iktisadi birimlerin vergi öncesi ve  
vergi sonrası durumları düşük gelir grupları lehine değişim göstermiş olacaktır (Nadaroğlu, 1992:232). 

Artan oranlı vergi savunucularına göre piyasa süreci sonucunda oluşan gelir dağılımı adaletsiz bir yapı 
göstermektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi amacıyla devlet artan oranlı vergilerle yüksek gelirliler aleyhine, 
düşük gelirliler lehine gelir dağılımına müdahalede etmelidir. Tarihsel süreç içerisinde artan oranlılığın en güçlü 
dayanağını gelir dağılımında adaletsizliğin ve bu adaletsizliği giderme konusunda toplumsal bir tercih bulunması 
oluşturmaktadır (Şentürk, 2006:18). 

Dünya uygulamalarına değinecek olursak; 2013 yılında seçilmiş OECD ülkelerinde yapılan çalışmada hem 
transfer sistemlerinin hem de vergi sistemlerinin artan oranlılık düzeyleriyle ilgili olarak; ABD, İrlanda, İtalya, 
Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da vergi sisteminin artan 
oranlılık düzeyinin nispi olarak yüksek; İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerde ise nakdi sosyal 
transferlerin artan oranlılık düzeyleri nispi olarak yüksek olduğu, Hollanda, İrlanda ve Avustralya gibi ülkelerde 
hem vergi sisteminin hem de nakit transfer sisteminin artan oranlılık düzeylerinin yüksek olduğunu ifade 
edilmiştir. Gelir eşitsizliğinin giderilmesinde nakit transfer sistemlerinin, vergi sistemlerine göre daha etkin 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Gök, Biyan ve Akar, 2013:284). 

Türkiye’nin sosyo-ekonomik olarak temel hedeflerinin başında kayıtlı sistemin güçlendirilmesi, işsizliğin 
azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesinin sağlanması, yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin 
kalıcı bir şekilde azaltılması gelmektedir (Aytaç, 2015:146). Türkiye’de uygulanmakta olan dikine artan oranlı 
vergi sistemi ise gerek muhasebe sistemindeki hileler gerekse vergi kanunlarında görülen boşluklardan kaynaklı 
olarak zenginlerin vergi ödemekten kaçınmasına olanak vermektedir. Dolayısıyla zengin vatandaşlar, geleneksel 
artan oranlı vergi sisteminde, düz oranlı sistemle hemen hemen aynı miktarda vergi ödemektedirler. Etkinlik 
perspektifinden bakıldığında dikine artan oranlı bir artan oranlı vergi sistemi yerine sermaye gelirlerine düz 
oranlı bir vergi uygulaması ile tasarrufları, yatırımları, istihdamı, ekonomik faaliyetleri ve dolayısıyla reel gelir 
artışı sağlanabilir (Sancar ve Şentürk, 2012:12). 

Mevcut yapısı ile ücret vergileri Türkiye’nin ekonomik hedeflerine uygun görünmemektedir. Ücretler üzerindeki 
mali yükümlülükler artan oranlılık endeksleri ile test edildiğinde vergi sistemi artan oranlı gibi görülse de, vergi 
kaması (vergi nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalış) OECD ve AB 15 ülke ortalamasının üzerinde 
kalmakta ve vergi kaması artan oranlılık endeksi söz konusu ülke ortalamalarının çok gerisinde seyretmektedir 
(Aytaç, 2015:146). 

6.3. Ayırma İlkesi (İkili Gelir Vergisi Sistemi) 

Ayırma ilkesi, literatürde ikili gelir vergisi sistemi olarak da ifade edilmektedir. Bu ilkeye göre; gelirin elde 
edildiği kaynağa göre farklı vergilendirilmesi esasına dayanır ve çalışma karşılığında elde edilen emek 
gelirlerinin, bir birikimden kaynaklanan sermaye gelirlerine göre daha düşük oranlarda vergilendirilmesi olarak 
tanımlanabilir. Sermaye gelirlerinin emek gelirlerine kıyasla süreklilik göstermesi, vergiden kaçınma ve kaçırma 
imkanı nedeniyle fedakarlıktaki sermaye lehine olan eşitsizlik nedeniyle, sermaye birikimi arttıkça gelir getirme 

https://www.mevzuatdergisi.com/2006/10a/02.htm
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imkanının artmasına karşın, sadece emek geliri elde edenlerin gelirlerini biriktirme olanaklarının sınırlı olması; 
ücret geliri elde eden emek sahiplerinin gelirleri genelde ancak yaşamlarını devam ettirebilecek nitelikte 
olduğundan, gelirlerindeki değişmelere karşı sermaye geliri sahiplerine göre daha duyarlı olmaları; sermaye 
sahipleri mevcut sermayelerini değişik şekillerde değerlendirebilirken, emek geliri sahiplerinin ücret dışında bir 
gelir elde etme olanaklarının çok az olması nedenlerle vergi sistemlerinde ayırma ilkesine yer verilmektedir 
(Saraçoğlu, 2001:3). 

Ülkemizde  asgari  geçim  indirimi  adı  verilen  uygulama  yapısı itibarıyla ayırma  ilkesini  ifade  etmektedir.  
Çünkü müesseseden  yararlanma  hakkı  sadece  ücret  geliri  elde  edenlere  tanınmıştır.  Mükellefin ödeme  
gücüne  ulaşılabilmesi  açısından  en  uygun  araçlardan  birisi  olan  en  az  geçim  indirimi  müessesesine  
atfedilen  faydaların  ortaya  çıkabilmesi  açısından  bu  müesseseden yararlanma hakkı tüm gelir vergisi 
mükelleflerine tanınmalıdır (Kaplan, 2012:385). 

OECD ülke uygulamalarına bakıldığında tam olarak ayırma ilkesini uygulayan ülke bulunmadığı ifade 
edilmektedir. Birçok OECD ülkesinde emek geliri üzerindeki vergi yükünün sermaye gelirleri üzerindeki vergi 
yükünden daha fazla olduğu da görülmektedir. Ancak, çoğu OECD ülkesi vergi sistemlerinde özellikle düşük 
emek gelirine sahip ailelerin korunmasına ve istihdamına yönelik teşvik politikaları izlenmektedir. En yaygın 
görülen uygulama "Kazanılmış (Emek) Gelir Vergisi İndirimi" uygulaması (Earned Income Tax Credit-EITC) ile 
diğer istihdam teşvik uygulamalarıdır. "Kazanılmış (Emek) Gelir Vergisi İndirimi" uygulaması, negatif gelir vergisi 
olarak kabul edilmektedir. Bu indirimi uygulayan başlıca ülkeler ABD, Kanada, Finlandiya, Fransa, İsveç ve 
İngiltere'dir. ABD, ailenin toplam gelirine ve büyüklüğüne bağlı olarak düşük gelir gruplarının kazançlarında 
yaklaşık %40'a varan bir vergi indirimi sağlamaktadır. Diğer yandan; Avustralya, Almanya, Macaristan, Kore, 
Japonya, Meksika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde istihdama yönelik vergi teşvikleri uygulanmaktadır (Gök, Biyan 
ve Akar, 2013:284). 

6.4. Muafiyet ve İstisna Uygulaması 

Vergi kanunları hazırlanırken, ekonomik nedenlerin yanında, vergi adaletinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilebilmektedir. Bu hükümler ile ödeme gücü zayıf olanların lehine bazı 
kolaylıklar getirilebilmektedir. Muafiyet hükümleri ile vergi mükellefiyetinde kısıtlamaya gidilirken, istisna 
hükümleri ile vergi konusunda kısıtlamalara gidilmektedir (Pehlivan, 2013:159). Türkiye’de vergi harcaması 
olarak değerlendirilen vergi istisnası, muafiyeti ve indirimleri ilgili olduğu vergi kanunlarında yer verilmektedir. 
Ancak, vergi ile ilgili bulunmadığı halde birçok kanunda, kendi amacına uygun olarak değişik vergi istisna, 
muafiyet ve indirimlerin de yer aldığı bilinmektedir. Vergi harcaması kavramı ilk defa 10.12.2003 tarih ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımızda yerini almıştır ve kanuna göre Maliye Bakanlığı 
tarafından, her yıl bütçe kanunu eki olarak “Vergi Harcamaları Listesi” hazırlanmak zorundadır (Kolçak, 
2014:65). Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2015 ve 2016 yıllarındaki vergi harcamalarının çeşitli ekonomik 
göstergeler içindeki payları verilmiştir. 

Tablo 4. Bazı OECD ülkelerinde Vergi Harcamalarının Kamu Harcamaları ve Vergi gelirleri İçerisindeki Payları 

Ülkeler Vergi Harc. /Kamu Harc. Vergi Harc/ Kamu Gelirleri 
Kanada  11,10  16,86 
Kore  11,67  9,79 
İngiltere  36,30  13,54 
Almanya  3,86  3,24 
Japonya  29,80  16,37 
Hollanda  8,00  2,07 
İsveç  28,60  23,68 
İspanya  3,50  4,41 
ABD  31,10  26,09 
Türkiye  05,30  07,41 
Kaynak: OECD Vergi Harcama Raporu; aktaran: Kolçak, 2014:68. 

OECD ülkelerinde vergi harcamalarının gerek kamu kamu harcamaları  gerekse kamu gelirleri içerisindeki 
ağırlıklarına bakıldığında en yüksek paya ABD’nin en düşük paya ise Türkiye’nin sahip olduğu görülmektedir. 
Yine ispanya, Almanya ve Hollanda vergi harcamaları payının düşük olduğu diğer ülkelerdir.  

2010 yılında OECD tarafından yayınlanan “Vergi Harcamaları Raporu”na göre ülkelerin gelir vergisi açısından 
vergi harcamalarının GSMH içindeki payları incelenmiş ve; Kanada, Kore ve İspanya’da artış eğilimi, Almanya, 
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Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise azalma eğilimi olduğu gözlenmiştir. Almanya’da 
2006 yılından sonra yapılan değişiklikle vergi harcamaları yerine; “yardım ve finansal destekler” in verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Hollanda’da ise gelecek yıllarda, vergi harcamaları yerine daha az maliyetli mali araçların 
kullanılmasıyla belirlenen amaçlara ulaşabilme imkanlarının araştırılması ve gelir vergisi bünyesindeki vergi 
harcamalarının GSYH içindeki payının azaltılması politikalarının benimsendiği görülmektedir (Kayalıdere ve 
Özcan, 2012:362). 

Tablo 5. Türkiye’deki Vergi Harcamalarının Bazı Ekonomik Büyüklükler İçindeki Payı (%) 

 2015 2016 
Vergi Harc./Kamu Gelirleri  6,40 6,66 
Vergi Harc./Vergi Gelirleri 19,51 20,15 
Vergi Harc./ Kamu Harc. 5,16 5,25 
Vergi Harc./ GSYİH 4,08 4,22 
Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Harcamaları Raporu verilerinden elde edilmişti 

Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin 2015 ve 2016 Vergi Harcamalarının payına bakıldığında 2010 yılına kıyasla 
yaklaşık sekiz kat arttığı görülmektedir. Vergi adaletini sağlamaya yönelik olan bu uygulamada dikkat edilmesi 
gereken bir takım unsurlar göz ardı edilirse, ciddi anlamda bütçe maliyetlerini arttırabilecektir. Bu nedenle vergi 
harcamalarıyla ilgili politikaların hedeflenen başarıyı sağlayabilmeleri için dikkat edilmesi gereken birtakım 
hususlar göz ardı edilmemelidir. Bunlardan birincisi; Vergi harcamalarının bütçeye yükleyeceği maliyettir. 
İkincisi; Vergi harcamalarından faydalananların denetlenmesi gerekmektedir. Harcamalardan ve bu yolla 
uygulanan teşviklerden faydalananların ne ölçüde beklenen sonuçlara ulaştıklarının tespit edilmesi 
gerekmektedir. Üçüncüsü ise; vergi harcamaları yoluyla desteklenecek sektör ve alanların ülkenin ekonomik ve 
sosyal stratejilerine uygun, gelişime açık, büyümesine katkı sağlayacak alanlar olmasıdır. Bu nedenle vergi 
harcamasının büyüklüğünü, hangi unsurlara uygulanacağını, uygun olup olmadığını, uygulanma gerekçelerini 
oluşturan sosyal ve ekonomik politikaların neler olduğunu belirlemek ve devletin vazgeçtiği vergi gelirlerinin 
hangi ekonomik ve sosyal amaca hizmet ettiğinin bilinmesi gerekmektedir  (Kolçak, 2014:63). 

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Mükellefler arasında adil bir vergi yükünün mükellefler arasında adil bir şekilde sağlanması, vergilemede 
adaletin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yükün adil dağılımı için kullanılan yöntemler ülkeden ülkeye 
farklılık gösterebilmektedir. Çalışmamızda Türkiye’de ve seçilmiş OECD ülkelerinde vergilemede adaleti 
sağlamaya yönelik uygulamalar değerlendirilmiştir.Literatürde yer alan kaynaklardan elde edinilen OECD temelli 
araştırmalara göre Türkiye ; OECD ülkeleri içerisinde vergilemede adaleti sağlamaya yönelik uygulamalar 
bakımından farklılıklar bulunmaktadır.  Bu uygulamalardan biri olan en az geçim indirimi uygulaması 
değerlendirildiğinde; Türk vergi sistemindeki “asgari  geçim  indirimi” adı  verilen uygulamanın  sadece ücret 
gelirleri için geçerli olması uygulamanın en önemli eksiklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Dünyadaki 
ülke örnekleri incelendiğinde,  en az geçim indiriminden  sadece  ücret  geliri  elde  edenler  değil; herhangi  bir  
gelir  unsurundan  gelir  elde  eden  bütün  mükellefler  yararlanmakta ayrıca; negatif bir vergileme de 
sağlamaktadır. Türk vergi siteminde ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacak herhangi bir sosyal yardım 
mekanizması da bulunmamaktadır. Ayrıca vergilemede adalet açısından asgari ücretin vergi dışı tutulması 
önemli bir adım olacaktır. 

Türkiye’deki   asgari  geçim  indirimi  adı  verilen  uygulamanın   yapısı itibarıyla ayırma  ilkesini  ifade  ettiği 
söylenebilir.   Çünkü bu uygulamadan   yararlanma  hakkı  sadece  ücret  geliri  elde  edenlere  tanınmıştır. 
Ayırma ilkesiyle ilgili olarak OECD ülke uygulamalarına bakıldığında;  tam olarak ayırma ilkesini uygulayan ülke 
bulunmadığı ifade edilmektedir. Hatta birçok OECD ülkesinde emek geliri üzerindeki vergi yükünün sermaye 
gelirleri üzerindeki vergi yükünden daha fazla olduğu da görülebilmektedir. Ancak, çoğu OECD ülkesinde vergi 
sistemlerinde özellikle düşük emek gelirine sahip ailelerin korunmasına ve istihdamına yönelik birtakım teşvik 
politikaları negatif gelir vergisi sayılabilecek uyguların olduğu görülmektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan 
dikine artan oranlı vergi sistemi ise gerek muhasebe sistemindeki hileler gerekse vergi kanunlarında görülen 
boşluklardan kaynaklı olarak zenginlerin vergi ödemekten kaçınmasına olanak verebilmektedir. Bu nedenle 
sermaye gelirlerine düz oranlı bir vergi tarifesi problemin çözümü için düşünülebilir. 

Vergilemede adaleti sağlamaya yönelik  istisna ve muafiyet uygulamaları, vergi harcamaları kapsamında 
değerlendirilmektedir. OECD ülkelerinde vergi harcamalarının gerek kamu kamu harcamaları  gerekse kamu 
gelirleri içerisindeki ağırlıklarına bakıldığında en yüksek paya ABD’nin en düşük paya ise Türkiye’nin sahip 
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olduğu görülmektedir. Yine ispanya, Almanya ve Hollanda vergi harcamaları payının düşük olduğu diğer 
ülkelerdir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus bu oranların yüksekliğinden ziyade uygulamanın amaca 
hizmet edip etmediği ve bunun denetlenmesidir. Aksi taktirde bütçeye ciddi anlamada maliyetler 
yükleyebilecektir. 
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Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal 
Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma 

Seval AYGÜN 

Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu 

 
Özet: Araştırmanın amacı, Borsa İstanbul’da Kasım 2014 itibari ile hesaplanmaya başlanan sürdürülebilirlik endeksinde işlem 
gören şirketlerin endekse girmeden önceki ve sürdürülebilirlik endeksine girdikten sonraki finansal performansını 
değerlendirerek, dönemler itibariyle anlamlı bir değişim gösterip göstermediğini belirlemektir. Amaca yönelik olarak BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlerin 2013-2015 yıllarına ait finansal verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
ve Faaliyet Raporlarından elde edilmiştir. Elde edilen verilerden finansal oranlar (Likidite Oranları, Faaliyet Oranları, Finansal 
Yapı Oranları, Karlılık Oranları ve Piyasa Oranları) hesaplanmış ve dönemler itibariyle gerçekleşen farklılıkların tespiti için 
wilcoxon işaret testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda finansal kaldıraç, öz kaynak toplamı/aktif toplamı, piyasa 
değeri/defter değeri ve hisse başına karlılık performans göstergelerinde endeks öncesi ve sonrası için anlamlı farklılıkların 
etkin olduğu görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Endeksi, Finansal Performans,  Borsa İstanbul 

Jel Sınıflandırması: G32, M41, G17 

A Study on the Evaluation of Financial Performances of Companies in the Istanbul 
Stock Exchange Sustainability Index (ISESI) 

Abstract: The purpose of this study is to evaluate financial performances of companies before and after they began to be 
traded at the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index (ISESI) which has been calculated at Istanbul Stock Exchange 
since November 2014 and determine if they underwent a significant change as of these periods. Therefore this study 
benefitted from the financial data of the companies included in ISESI between 2013 and 2015, which was obtained from 
Public Disclosure Platform and Annual Activity Reports of these companies. Financial ratios (liquidity ratios, operating 
ratios, financial structure ratios, profitability ratios, market ratios) were calculated from the obtained data and wilcoxon 
signal test was applied in order to determine the changes occurred in the aforementioned periods. As a result of the 
research conducted this study argues that significant changes occurred in financial leverage, equity capital/total assets, 
market value/book value and earning per share indicators.  

Keywords: Sustainability Index, Financial Performance, Istanbul Stock Exchange  

Jel Classification: G32, M41, G17 

1. Giriş 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken bir amaca ulaşmayı hedeflemektedirler. Bu amaç 20. yüzyılın başlarına 
kadar sadece ürettiği ürünü veya hizmeti satarak kar düzeyini maksimize etmek iken günümüzde bu amaç 
değişiklik göstermektedir (Birgili ve Düzer, 2010, s.74).  Günümüzde bilgi çağı olarak adlandırılan ve her alanda 
büyük dönüşümün yaşandığı küresel bir Dünya’da işletmelerin de amaçları bu dönüşüme paralel olarak 
değişmektedir. 

Bilgi çağı ile küreselleşen Dünya’da rekabet artmaktadır. Rekabetin artmasına rağmen bu düzende en önemli 
olan sadece büyümek ve gelişmek değil büyüme ve gelişmeyi sürdürülebilir bir forma dönüştürmektir. 
İşletmeler bu koşullar içinde öncelikle uluslararası boyutlardaki diğer işletmelerle uyum çalışmaları yapmak 
zorundadırlar. Sürdürülebilirlik için öncelikle işletme bazında daha sonra ise ülke genelinde çalışmaların 
yapılmasının yararlı olacağı mutlaktır (Karamustafa, Varıcı ve Er, 2009, s.101). Ülkemizde de bunun farkında 
olan işletmeler sürdürülebilirlik konusuna önem vermekte ve yapılarında bu doğrultuda önemli düzeltmeler 
yaparak yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Makro düzeyde ise, 2014 yılı itibariyle işletmeler 
arasındaki anlayış, bilgi ve uygulamaların arttırılması amacıyla sürdürülebilirlik endeksi oluşturulmuştur. Böylece 
işletmeler yerel ve uluslararası platform da diğer işletmelerle mevcut durumunu karşılaştırarak eksikliklerini 
tespit etmekte ve yeni hedefler belirlemekte endeksin önemli bir araç olacağı düşünülmektedir (BİST, 2014, 
s.4). 

Bu çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören şirketlerin endeks kapsamına girmeden önceki ve 
endeks kapsamına girdikten sonraki finansal performanslarındaki değişim Wilcoxon İşaret testine göre 
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değerlendirerek, dönemler itibariyle anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılacaktır. Çalışmanın ilk 
kısmında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik endeksi hakkında bilgi verilecektir. İkinci kısımda ise firma 
performansını belirlememizi sağlayan mali analiz hakkında teorik bilgi verilecektir. Üçüncü kısımda 
sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin finansal performansları hesaplanarak analiz edilecek, endekse 
katılım öncesi ve sonrası dönemler arasındaki farklılık incelenecektir. Son olarak ise şirketlerin finansal 
oranlarının yıllık bazda değişimleri grafikler yardımıyla açıklanacaktır.     

2. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Endeksi  

 Sürdürülebilirlik, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın başından itibaren işletmeler, yatırımcılar ve politika 
yapıcıların gündemlerinin ön sıralarına yükselen bir konudur. Sürdürülebilirlik ile çevresel, toplumsal ve 
kurumsal sorumluluk sahibi olmak küreselleşen dünyada önemli bir farkındalık ve rekabet aracı olarak kabul 
edilmektedir. Bu sebeple işletmeler azalmakta olan dünya kaynaklarının arttırılması için yapılan uluslararası 
çalışmalar ve gelişmelere uyum sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadırlar. Sürdürülebilirlik 
alanında yapılan çalışmalar ile farkındalık artmakta ve yatırımcılar, işletme sahipleri, devletler gibi işletme 
paydaşları bu olumsuz durumu avantaja dönüştürmek için çalışmaktadır (Kurnaz ve Kestane, 2016, s.279). 
Sürdürülebilirlik kavramı ilk çevre korumasıyla ilgili olarak algılanmış ardından çevresel boyutuna ekonomik ve 
toplumsal boyutu da eklenerek kapsamı genişletilmiştir (Akarçay, 2014, s.2). 

  Literatürde sürdürülebilirlik ile ilgili genel kabul görmüş bir tanım bulunmamakla birlikte 
sürdürülebilirliğin farklı açılardan birçok tanımı yapılmıştır. Sürdürülebilirlik, yerel ve uluslararası düzeyde 
sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırırken, işletme düzeyinde ise kurumsal sürdürülebilirlik olarak ele 
alınmaktadır (Mısırdalı Yangil, 2015, s. 357). 

 Sürdürülebilir kalkınmanın en yaygın kullanılan ve kabul gören tanımı ise, Brundtland Raporu olarak da bilinen 
ve 1987’de Birleşmiş Milletler Kalkınma Komisyonunca yapılan tanımdır. Bu tanıma göre sürdürülebilir 
kalkınma, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama olanağını 
tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır (Çıtak ve Ersoy, 2016, s.43). Sürdürülebilir kalkınma 
ekonomik refah, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlik ilkeleri doğrultusunda desteklenerek uygulanmaya 
çalışılmalıdır. Bu üç ilkeden birinin eksik olması sürdürülebilir kalkınma yapısını bozmakta ve bu durumda 
kalkınmanın sürdürülebilirliğinden bahsetmek mümkün olmamaktadır (Bansal, 2005, s.198; Önce, Onay ve 
Yeşilçelebi, 2015, s.233). Kurumsal sürdürülebilirlik de sürdürülebilir kalkınma kavramı gibi farklı tanımlamalarla 
ifade edilmektedir. Bu tanımlamaların ışığında kurumsal sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal 
faktörlerin kurumsal yönetim ile ele alınarak uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, bu faktörlerin yönetilmesi 
olarak ifade edilebilmektedir. (Önce, Onay ve Yeşilçelebi, 2015, s.234).   

İşletmeler sürdürülebilirliğe önem vererek kurumsal itibarlarını ve marka değerlerini arttırarak bu durumun 
diğer işletmeler karşısında rekabet avantajı sağlamak amacıyla kullanılacağını düşünmektedir. Fakat işletmelerin 
yaptıkları çevresel, sosyal, ekonomik performansının sistematik, devamlı ve şeffaf olarak değerlendirilmesi 
gereklidir. Bu noktada endeksler ile bu eksiklik tamamlanmaktadır.  İlk sürdürülebilirlik endeksi 1990 yılında 
oluşturulan Domini 400 Sosyal Endeksidir. Bu endeksi 1999 yılında Dow Jones takip etmiştir (Çıtak ve Ersoy, 
2016, s.44). Günümüzde birçok sürdürülebilirlik endeksi bulunmakla birlikte en önemlileri; Domini 400 Sosyal 
Endeksi, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4 Good Endeksi, JSE Sorumlu Yatırım Endeksi, Çevresel 
Sürdürülebilirlik Endeksi ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi olarak sıralanabilir (Özdemir ve Pamukçu, 2016, s.20; 
Önce, Onay ve Yeşilçelebi, 2015, s.239-240).    

Türkiye Dünya’daki sürdürülebilirlik endeksi faaliyetlerine 4 Kasım 2014 tarihi itibariyle katılmış ve bu tarihten 
itibaren BİST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlamıştır. Türkiye’de özellikle Borsa İstanbul şirketleri 
arasında sürdürülebilirlik konusu ile ilgili anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla endeks 
oluşturulmuştur.  Endeks ile şirketler ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını 
karşılaştırma imkânı bulmaktadırlar. Bu bağlamda işletmeler faaliyetleri ile ilgili iyileştirme yapmak ve yeni 
hedefler belirlemek için bir performans değerlendirmek aracı sunulmuş ve kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik, 
sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkânı endeks ile sağlamış olmaktadır 
(BİST, 2014, s.5).  Ayrıca ulusal ve uluslararası yatırımcıların, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk 
ilkelerini benimseyen şirketlere yatırım yapma yönünde eğilimleri olacağı düşünülmektedir.  
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3. Finansal Performans (Mali Analiz) 

Bir işletmenin organizasyonel ve fonksiyonel stratejilerine ulaşma düzeyini tanımlayan kavram performans 
olarak adlandırılır (Cebeci ve Özbilgin, 2015, s.50). Performans ölçümü ile bir işletmenin mali durumu tespit 
edilerek, mali yönden gelişmesinin yeterli düzeyde olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda işletmelerin geçmiş döneme ait mali tablo kalemleri farklı teknikler ile karşılaştırılarak işletmenin 
mali yönden durumu tespit edilmekte ve elde edilen verilere göre gelecekte gerçekleşmesi muhtemel 
durumlara karşı kararlar alınarak uygulanmaktadır. Günümüzde işletmelerin sürekli büyüme eğilimi 
göstermeleri, vergi yasaları, sermaye piyasasının gelişmesi ve bankacılığın gelişmesi mali analizin yapılmasını 
zorunlu kılan nedenler olarak sayılabilir (Akgüç, 2002 s.5).  

Mali analiz sonucunda, işletmenin likidite düzeyi, karlılık durumu, sermaye yapısı, aktiflerin kullanım durumu ve 
işlemenin piyasa performansı hakkında bilgiler elde edilmektedir (Ceylan, 1998, s.21). Literatürde kullanılan 
mali analiz teknikleri karşılaştırmalı tablolar analizi,  dikey yüzdeler yöntemi ile analiz, trend analiz ve oran 
(rasyo) analizi olarak sıralanmaktadır. Bu analiz teknikleri içerisinde farklı işletmeler arasında anlamlı ve 
doğrudan karşılaştırma yapılabilmesini, dolayısıyla farklı işletmelerin finansal performanslarının daha sağlıklı 
karşılaştırılabilmesine imkân sağladığı için oran analizi mali analiz teknikleri arasında en çok tercih edilen 
yöntemdir(Acar, 2003, s.26).  Ayrıca oran analizi ile ele alınan dönemdeki sorunlu alanlar belirlenerek düzeltici 
önlemlerin alınmasında da yararlanılmaktadır (Ayrıçay ve Türk, 2014, s.54).  Mali tablolardan elde edilen 
verilerin analizinde kullanılan oranlar beş grupta toplanmaktadır (Özçomak ve Gündüz, 2012, s.459). Bunlar; 

1) Likidite oranları 

2) Finansal yapı oranları 

3) Faaliyet oranları 

4) Karlılık oranları 

5) Borsa performans oranlarıdır. 

4. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Sürdürülebilirlik ve finansal performans arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Borsa İstanbul’da Kasım 2014 
itibari ile hesaplanmaya başlanan sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören şirketlerin endekse girmeden önceki 
ve endekse girdikten sonraki finansal performansını değerlendirerek, dönemler itibariyle anlamlı bir değişim 
gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır.  Böylece, sürdürülebilirlik endeksinde bulunan şirketlerin bu 
konuya önem vermelerinin finansal göstergelerde değişikliğe sebep olacağı ve bu durumun da muhtemel 
yatırımcıların şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını göz önünde bulundurarak yatırım 
yapacakları şirketi belirleyecekleri düşünülmektedir. 

Araştırmada sürdürülebilirlik endeksinde 2014 yılında yer alan tüm şirketler üzerinde çalışma yapılması 
planlanmış fakat bankacılık sektöründeki şirketlerin bilanço yapıları farklılık gösterdiği için 4 şirket (Akbank, 
Garanti, Vakıf Bank ve Yapı Kredi) kapsam dışı bırakılarak 11 şirket araştırma kapsamına alınmıştır. Bu şirketler;  

1) Arçelik A.Ş. 

2) Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

3) Koç Holding A.Ş. 

4) Migros Ticaret A.Ş. 

5) Petkim Petrokimya Holding A.Ş 

6) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 

7) Tav Havalimanları Holding A.Ş. 

8) Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

9) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

10) Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 

11) Türk Telekomünikasyon A.Ş’dir. 
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Şirketlerin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait finansal verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve Faaliyet 
Raporlarından elde edilmiştir. Ayrıca 2016 yılı faaliyet dönemi tamamlanmadığı için yıllık bazda karşılaştırmanın 
uygun olmayacağı düşünülerek 2016 yılına ait veriler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Analiz sürecinin ilk aşamasında analizi yapılacak finansal performans oranları tespit edilmiştir. Tespit 
aşamasında literatürdeki diğer çalışmalarda ağırlıklı olarak en çok kullanılan ve finansal performans düzeyini en 
iyi ifade edeceği düşünülen 16 oran seçilmiştir. İkinci aşamada, şirketlere ait mali tablolardan elde edilen bilgiler 
baz alınarak finansal oranlar hesaplanmıştır. Üçüncü aşamada ise; firma performans oranlarının dönemler 
arasında oluşan farklılıklarının anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla SPSS 13 istatistik paket programında 
parametrik olmayan test türlerinden biri olan wilcoxon işaret testi yapılmıştır. 

Wilcoxon işaret testi sosyal bilimlerde az denekli yürütülen gruplar içi araştırmalarda kullanılan ve deneklerin 
normal bir dağılım göstermediği durumlarda ilişkili t testi yerine tercih edilen bir parametrik analiz türüdür. 
Wilcoxon ’da eşleştirilmiş iki grup üzerinde iki farklı zamanda yapılan ölçümlerden elde edilen puanlar 
karşılaştırılarak deneklerin X değişkenine ait iki ölçüm puanı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Sorusunun 
cevabı verilmektedir (Büyüköztürk, 2007, s.162.163). 

Şirketlerin sürdürülebilirlik endeksi kapsamına katılmadan önce ve katıldıktan sonraki dönemler arasında 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye ilişkin yapılan Wilcoxon işaretli sıralı test sonuçları Tablo 
1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Şirketlerin Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamına Alınmadan Önce ve Alındıktan Sonraki Dönemlerin 
Finansal Performanslarının Karşılaştırılması 

Finansal Oranlar 2013-2014 2014-2015 2013-2015 
Cari Oran 0,790 0,721 0,155 
Nakit Oran  0,929 0,286 0,859 
Asit Test Oranı 0,965 0,878 0,308 
Finansal Kaldıraç 0,013* 0,018* 0,248 
Mali Borç Toplamı/Öz Kaynak Toplamı 0,594 0,155 0,424 
Mali Borç Toplamı/Aktif Toplamı 0,155 0,790 0,859 
Öz Kaynak Toplamı/Aktif Toplamı 0,013* 0,014* 0,182 
Alacak Devir Hız Oranı 0,398 0,450 0,722 
Stok Devir Hız Oranı 0,424 0,859 0,625 
Aktif Devir Hız Oranı 0,182 0,171 0,138 
Aktif Varlık Kar Marjı 0,790 0,534 0,756 
Dönem Net Kar Marjı 0,445 0,657 0,477 
Faaliyet Kar Marjı 0,248 0,374 0,534 
Fiyat Kazanç Oranı 0,424 0,155 0,241 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 0,041* 0,286 0,894 
Hisse Başına Kar 0,033* 0,286 0,016* 
*0,05 düzeyinde anlamlı 

Araştırmaya katılan şirketlerin 2013-2014, 2014-2015 ve 2013-2015 yılları arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları, 4 farklı finansal oranda farklılık olduğunu göstermektedir. Bunlar; 
Finansal kaldıraç (Yabancı Kaynak) oranı, öz kaynak oranı, piyasa değeri/defter değeri ve hisse başına karlılık 
oranlarıdır.  

Finansal kaldıraç ve öz kaynak oranı işletmenin finansal (mali) yapısı ve işletmenin uzun vadeli borçlarını 
ödeyebilme gücünü ifade eden finansal yapı oranlarındandır. Finansal kaldıraç oranı ile işletmenin varlıklarını 
elde etmede ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklarla karşılandığını tespit ederiz (Sarıaslan ve Erol, 2008, s.197). 
Wilcoxon işaret testine göre, 2013-2014 ve 2014-2015 dönemleri arasındaki farklılık düzeyi sırası ile p=0,013 ve 
p=0,018 olarak gerçekleşmiştir. Bu iki hesaplamada p<0,05’den küçük olduğu için aralarında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Öz kaynak oranı ise; mali yapıyı öz kaynak açısından ifade eden orandır. Bu 
oran ile işletme varlıklarının ne kadarlık kısmının öz kaynaklar ile finanse edildiği gösterilmektedir(Sarıaslan ve 
Erol, 2008, s.197). Wilcoxon işaret testine göre 2013-2014 ve 2014-2015 dönemleri karşılaştırıldığında p=0,013 
ve p=0,014 olarak belirlenmiştir. İki dönem karşılaştırma sonuçları p<0,05’den küçük olduğu için aralarında 
pozitif anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu analiz sonuçlarına göre endekste yer alan işletmelerin endekse 
girmeden önceki finansal yapı düzeyleri ile endekse girdikten sonraki finansal yapı düzeylerinde olumlu bir 
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gelişme olduğu endekse katılmalarının finansal yapılarını güçlendirererek uzun vadeli borçlarını 
ödeyebilmelerini kolaylaştırmış olduğu söylenebilir. 

Piyasa değeri/defter değeri ve hisse başına karlılık oranları, oran analizi türlerinden borsa performans 
oranlarındandır. Piyasa değeri /defter değeri, işletmenin defter değerine göre piyasa değerindeki değişimi ifade 
etmektedir. Hisse başına karlılık oranı ise, işletmenin hisse senedi başına ne miktarda kar ettiğini ifade eden 
orandır (Çabuk ve Lazol, 2011, s.212). Wilcoxon işaret testine göre piyasa değeri/defter değeri için 2013-2014 
döneminde p=0,041 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Hisse başına karlılık oranının 
analizinde ise; 2013-2014 dönemlerinde p=0,033 ve 2013-2015 dönemleri arasında p=0,016 düzeyinde anlamlı 
bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında sürdürülebilirlik endeksine katılan işletmelerin endeks 
öncesi borsa performans düzeyleri ile endekse katıldıktan sonraki borsa performans düzeylerinde olumlu bir 
değişiklik olduğu söylenebilir. Bu durum sürdürülebilirlik endeksine katılmalarının işletmelere finansal yapılarını 
geliştirme ve borsa performanslarını arttırma açısından önemli katkısı olduğu söylenebilir. 

Araştırmada yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik endeksine katılmadan önce ve katıldıktan sonraki oluşan 
farklılıklar Wilcoxon işaret testi ile tespit edilmesinin ardından,  şirket bazında yıllara göre finansal performans 
oran dağılım düzeylerinin ifade edilmesi çalışmanın daha detaylandırılarak endekse katılmanın şirket bazında 
oluşturduğu etkiyi tespit etmemize imkân sağlayacağı düşünülmektedir.   

Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek ve işletmenin net çalışma sermayesinin 
yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır (Büker, Aşıkoğlu ve Sevil, 2010, s.89). Araştırmada 
kullanılan likidite oranları cari oran, asit test oranı ve nakit oranıdır. Bu oranlardan cari oran, kısa vadeli borçları 
ödeyebilme düzeyini ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin yıllara göre cari oran 
dağılımlarında en fazla dalgalanma Tav, Turkcell ve Türk Telekom ‘da oluşmuştur. Tav 2013 yılındaki cari oran 
düzeyini 2014 yılında yükseltmiş fakat; 2015 yılındaki cari oran düzeyi 2013 yılındaki cari oran düzeyinin altına 
düşmüştür. Turkcell 2013 ve 2014 cari oran düzeyleri aynı seviyede bulunurken 2015 yılında düşüş göstermiştir. 
Türk Telekom 2013 yılındaki cari oran düzeyini 2014 yılında arttırmış. Fakat 2015 yılında diğer iki şirkette de 
olduğu gibi düşüş eğilimi göstermiştir. Genel olarak Tav, Turkcell ve Türk Telekom şirketlerinin cari oran 
düzeylerindeki düşüş eğilimine göre kısa vadeli borçlarını ödeme güçlüğü çektiği çıkarımında bulunabiliriz. 

Asit test oranı, işletmelerin aktifleri içerisinde paraya dönüşme hızı düşük olan stoklar olmaksızın kısa vadeli 
borçlarını ödeyebilme gücünü ifade etmektedir (Peker ve Baki, 2011, s.10). Bu oranda stokların analiz dışı 
bırakılması işletmelerin mevcut durumları ile ilgili daha gerçekçi verilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Analizde 
asit test oranına göre yıl bazındaki en dalgalı dağılım düzeyi Tav, Turkcell ve Türk Telekom’da gerçekleşmiştir. 
Asit test oranı dağılım grafiği cari oran dağılım grafiğini destekler düzeyde gerçekleşmiştir. Cari oran grafiğindeki 
yıllık dağılım farklılıkları asit test grafiği içinde söylenebilir. Bu doğrultu da üç şirketin kısa vadeli borçlarını 
ödeme sıkıntısı yaşadığı sonucuna varılabilir. 

Nakit oranı, işletmenin satışlarının durduğu ve alacakların tahsil edilemediği durumda işletmenin elindeki hazır 
değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını ne ölçüde karşılayabileceğini göstermektedir (Çabuk ve Lazol, 2011, 
s.210). İşletmenin gerçek nakit yaratma gücü hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için faaliyet oranlarının da 
nakit oran ile birlikte incelenmesi gerekmektedir (Meydan, Yıldırım ve Senger, 2016, s.153). Araştırmada nakit 
oran baz alınarak şirketlerin yıllara göre dağılımlarında Migros ve Tofaş’ın dalgalı bir seyir izlediği belirlenmiştir. 
Her iki şirketin de 2013 yılı nakit düzeyleri yüksek iken 2014 ve 2015 yıllarında düşüş eğilimi gösterdiği 
söylenebilir. Bu durum bize Migros ve Tofaş’ın mevcut hazır değerleri ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme 
zorluğu yaşadığını ifade etmektedir. 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1278 
 

  

 
Şekil 1. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Yıllara Göre Likidite Oranları Dağılımı 
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Şekil 2. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Yıllara Göre Finansal Yapı Oranları Dağılımı 

Finansal (Mali) yapı oranları, işletme özkaynaklarının yeterlilik düzeylerini, kaynak yapısı içindeki borç ve 
özkaynak dağılımını ve uzun vadeli yabancı kaynakların karşılanma düzeylerini göstermektedir (Acar, 2003, 
s.28). Araştırmada finansal yapı oranlarından 4 tanesi seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Seçilen finansal yapı 
oranları; Finansal kaldıraç, mali borç/özkaynak, mali borç/toplam borç, özkaynak/aktif oranlarıdır. Finansal 
kaldıraç oranı, işletmenin varlıklarını elde etmede varlıkların ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklarla 
karşılandığını belirlemektedir (Sarıaslan ve Erol, 2008, s.197). Araştırmada sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 
şirketlerin yıllara göre finansal kaldıraç (yabancı kaynak) oranı dağılımlarında en fazla dalgalanma Aselsan, 
Turkcell ve Türk Telekom ‘da oluşmuştur. Turkcell ve Türk Telekom şirketlerinin ikisinde de oranın 2013 
düzeyine göre 2014 yılında düşme gözlenirken 2015 yılında ise bir artış gerçekleşmiştir. Aselsan şirketi için ise; 
2013 yılı düzeyine göre 2014 ve 2015 yılı değerleri düşme eğilimindedir. 2015 yılı nispeten 2014 yılına göre 
finansal kaldıraç oranında bir artış gösterse de 2013 yılı alında bir değerde kalmıştır. Bu bilgiler ışığında finansal 
kaldıraç oranına göre Turkcell ve Türk Telekom şirketleri için finansal yapıyı güçlendirdikleri ve uzun vadeli 
yabancı kaynaklarını karşılama düzeylerinin güçlü olduğu söylenebilir. Aselsan için ise; finansal yapı 
düzeylerindeki düşmeden kaynaklı olarak finansal yapısının zayıfladığı ve ilerleyen dönemlerde uzun vadeli 
yabancı kaynaklarının finansmanında sıkıntılar yaşama olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. 

Mali borç/Öz kaynak oranı ile işletmenin mali borçlarının finansmanında öz kaynakların ne kadarlık bir ağırlığı 
bulunduğunu tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada özellikle Migros’un 2013 yılına göre 2014 yılı 
mali borç/öz kaynak oranı azalma yönlü bir hareket gösterse de 2015 yılında bir toparlanma yaşanmış 2015 yılı 
2013 yılı düzeyini geçerek yüksek bir ivme kazanmıştır. Benzer bir durum Türk Telekom için söylenebilir. Türk 
Telekom yüksek bir ivmeli olmasa bile istikrarlı bir artık eğilimi içerisindedir.  Bu bilgilere göre iki şirketin de mali 
borçlarını ödeme sıkıntısı yaşamadan öz kaynakları ile finanse etme durumun yüksek olacağı söylenebilir. 

Mali borç/Toplam borç oranı, işletmenin toplam borcu içerisinde mali borç ağırlığını tespit etmektedir. Üçüncü 
grafikte de görüldüğü üzere Tav ve Petkim şirketlerinin yıllar dağılımdaki seyrinde önemli farklar vardır. Petkim 
şirketinin toplam borç dağılımı içindeki mali borç ağırlığı istikrarlı olarak her yıl artış göstermektedir. Petkim’de 
ise; toplam borç içerisindeki mali borç ağırlığı azalma eğilimdedir. 

Öz kaynak/Aktif oranı, işletme varlıklarının ne kadarlık kısmının işletme ortak ve sahiplerince finanse edildiğini 
göstermektedir (Çabuk, Lazol s.213). Dördüncü grafikte Aselsan’ın 2013 yılı düzeyine göre 2014 ve 2015 
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yıllarında bir artış olduğu ve işletme varlıklarının finansmanında öz kaynaklardan faydalanıldığı sonucuna 
varılmaktadır. Turkcell de ise Aselsan’ın tersi bir durumdan bahsedilebilir. 2013 yılına göre 2014 ve 2015 
yıllarında bir azalma söz konusudur. Bu durum Turkcell’in varlık finansmanında yabancı kaynak kullanımlarını 
arttırdığını ve bu durum beraberinde kaynak maliyetlerinin de arttığını göstermektedir. 

  

 
Şekil 3.  Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Yıllara Göre Faaliyet Oranları Dağılımı 

Faaliyet (Devir Hız) oranları işletme faaliyetlerinde varlıkların etkin ve verimli kullanım düzeylerinin belirlenmesi 
ile ilgili bilgi sumaktadır (Sevim, 2009, s.170). Literatürde birçok faaliyet oranı hesaplanmaktadır. Araştırmamız 
da ise, en çok kullanılan oranlar olan alacak devir hız oranı, aktif devir hız oranı ve stok devir hız oranı 
kullanılmıştır. Alacak devir hız oranı, işletme alacaklarının yılda kaç kez nakde dönüştürüldüğünü belirtmektedir. 
Sürdürülebilirlik endeksindeki şirketlerin genel olarak 3 yıl içinde aynı düzeylerde alacaklarını tahsil ettiği grafik 
1’den anlaşılmaktadır. Fakat bu şirketler arasında Migros ve Tüpraş’ın alacak devir hızlarında değişiklik olduğu 
belirlenmiştir. Tüpraş şirketinde 2013 yılına göre 2014 yılında bir artış gözlemlenmesine rağmen 2015 yılında 
alacak devir hızı tekrar 2013 yılındaki seviyeye gerilediği tespit edilmiştir. Migros’un alacak devir hızı istikrarlı 
olarak 2013,2014 ve 2015 yıllarında artış göstermiştir. Böyle bir durumda, Migros’un tahsil servisinin aktif 
olarak çalıştığı ve şirketin alacaklarını tahsil ederek nakit sıkıntısı yaşama olasılığını düşürdüğü söylenebilir.  

Aktif devir hızı, İşletme aktiflerinin etkin kullanım düzeyini belirleyerek aktiflerin kaç katı kadar satış yapıldığını 
göstermektedir (Savcı, 2011, s.219). İkinci grafikte de gözlemlendiği üzere Migros ve Tüpraş’ın aktif devir hızları 
yıllık bazda değişiklik göstermektedir. Migros’un 2013,2014 ve 2015 yılı aktif devir hız oranı düzeyleri 
artmaktadır. Bu durum Migros’un aktiflerini etkin ve verimli olarak kullanabildiğini göstermektedir. Tüpraş için 
ise Migros ile aynı yorumu yapmak söz konusu değildir. Çünkü; Tüpraş’ın aktif devir hızı 2013,2014 ve 2015 
yıllarında azalma göstermiştir. Tüpraş için aktiflerini verimli ve etkin kullanamadığı sonucuna varmak 
mümkündür.  

Araştırma da kullanılan faaliyet oranlarından üçüncüsü stok devir hız oranıdır. Stok devir hız oranı, işletmede 
stokların ne kadar sıklıkla üretim hattına gönderilerek satışının yapıldığını ifade etmektedir. Üçüncü grafikte 
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tespit edildiği üzere Tav ve Türk Telekom dışındaki şirketlerin stok devir hızları üç yıl içinde aynı seyirde yer 
almaktadır. Fakat hem Tav hem de Türk Telekom’da 2013,2014 ve 2015 yıllarında stokların üretim hattına ve 
satışa dönüştürülme düzeylerinde bir azalma olduğu görülmektedir.  

  

 
Şekil 4. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Yıllara Göre Karlılık Oranları Dağılımı 

İşletme yönetiminin etkinliğini ölçerek faaliyet sonucunda oluşan karın yeterli olup olmadığını belirleyen ve 
belirli bir karı elde edebilmek gerekli iş hacmini, satışları gösteren finansal oranlar karlılık oranları olarak 
adlandırılmaktadır (Ağdelen ve Erkut, 2003, s.68).   Araştırma da aktif kar marjı, net kar marjı ve faaliyet kar 
marjı hesaplanarak yıllar bazındaki değişimleri analiz edilerek şirket bazındaki dağılımları ise yukarıdaki üç 
grafikte gösterilmektedir. Birinci grafikte özellikle Petkim ve Tüpraş’ın aktif kar marjlarını arttırdığı, Türk 
Telekom, Aselsan ve Migros’un ise aktif kar marjlarında bir azalma olduğu görülmektedir. 

Net kar marjı baz alınarak endekste yer alan şirketlerin yıllık dağılımları incelendiğinde Migros’un çok yıllık 
bazda çok sert düşüşler yaşadığı hatta zarar ettiği Aselsan ve Tük Telekom’da ise; net kar marjında yıllık bazda 
bir düşüş tespit edilmiştir. 

Faaliyetlerinden elde ettiği karlılık düzeyleri incelendiğince Sabancı işletmesinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 
sürekli bir düşüş meydana gelirken Tüpraş ve Petkim’de ise faaliyet kar düzeyi arttırmıştır. Bu durum Tüpraş ve 
Petkim şirket yöneticilerinin işletme faaliyetlerini doru yönlendirdiğini ve bunun sonucunda da kar marjını 
arttırdığı sonucuna varmamıza sebep olmaktadır. 
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Şekil 5. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Yıllara Göre Borsa Performans Oranları Dağılımı 

Borsa performans oranları, işletmelerin sermaye piyasasındaki başarı düzeylerinin ölçülmesinde 
kullanılmaktadır (Savcı, 2011 s.224). Borsa performans oranlarından fiyat kazanç oranı, piyasa değeri/defter 
değeri ve hisse başına karlılık oranları araştırma kapsamına alınan borsa performans oranlarındandır. Fiyat 
kazanç oranı, hisse senedi başına kar payı ile hisse senedinin borsa değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir 
(Çabuk ve Lazol s.237). Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin fiyat kazanç oranları birinci grafikte 
gösterilmektedir. Bu grafiğe göre Petkim ve Aselsan dışındaki tüm şirketlerin fiyat kazanç oranları 2013,2014 ve 
2015 yıllarında aynı düzeyde yer almaktadırlar. Petkim’in 2013 yılı fiyat kazanç oranına göre 2014 yılında çok 
yüksek bir düzeyde artış meydana gelmiştir. 2015 yılında ise bu yüksek artışı tam tersi yönde düşüş meydana 
gelmiştir. Bu düşüş o kadar yüksek düzeydedir ki 2013 yılı fiyat kazanç oranının bile altında gerçekleşmiştir. 
Aselsan’ın fiyat kazanç oranı 2013,2014 yıllarında aynı düzeyde gerçekleşirken 2015 yılında yükseldiği buna 
bağlı olarak işletmenin sermaye piyasasında başarılı olduğu söylenebilir. 

Piyasa Değeri/Defter Değeri, İşletmenin piyasa değerinin öz kaynaklarının kaç katı olduğunu belirlemektedir 
(Büker, Aşıkoğlu ve Sevil, 2010, s.108; Savcı, 2011, s.225). Yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların öncelikli 
olarak incelediği oranlardan biri olan piyasa değeri/defter değeri sermaye piyasasındaki gelişme düzeyini 
yansıtmaktadır. Araştırmadaki ikinci grafiğe göre endekste yer alan şirketlerden Aselsan, Migros ve Tav’ın yıllar 
2013, 2014 ve 2015 yılları bazında piyasa değeri/defter değeri düzeylerinde değişiklik olduğu belirlenmiştir. 
Migros diğer iki şirkete göre yıllar bazında en çok farkın gözlemlendiği şirkettir. Şirketin 2013 yılan göre 2014 ve 
2015 yıllarında istikrarlı olarak bir artış eğilimde olduğu görülmektedir. Tav için 2013 ve 2014 yılı düzeyleri aynı 
olmasına rağmen 2015 yılında artış eğilimde olmasından dolayı benzer bir yorum yapılabilir. Aselsan’ın 2013 
yılına göre 2014 yılı düzeyi düşmesine rağmen 2015 yılında şirketin 2013 yılının üstünde bir düzeye çıkardıkları 
tespit edilmiştir. 
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Hisse başına karlılık, , işletmenin hisse senedi başına ne miktarda kar ettiğini ifade eden orandır (Çabuk ve Lazol, 
2011, s.212).  Araştırmadaki son grafikte belirlendiği üzere özellikle Tüpraş ve Migros’un hisse başına karlılık 
düzeyleri değişiklik göstermektedir. Migros 2013 yılındaki değere göre 2014 yılında hisse başına karlılık değerini 
yükseltmiş olsa da 2015 yılında neredeyse 2013 yılı değerlerine kadar düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Tüpraş’ın 
2013 yılı hisse başına karlılık düzeyine göre 2014 yılı düzeyi ve 2014 yılı düzeyine göre ise 2015 yılı düzeyinde bir 
yükselme meydana gelmiştir. Bu tespite göre Tüpraş’ın istikrarlı bir büyüme eğiliminde olduğu söylenebilir.    

5. Sonuç 

Türkiye’de 2014 yılı öncesi özellikle akademik çalışmalarda ağırlıklı olarak yer bulan sürdürülebilirlik, 4 Kasım 
2014 tarihi itibariyle Borsa İstanbul bünyesinde BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi olarak hesaplanmaya başlamıştır. 
2014 yılında endekste işlem gören işletme sayısı 15 iken, 2015 yılında bu sayı 29’a ve 2016 yılında ise 63’e 
yükselmiştir. Endekste işlem gören işletme sayısının her yıl artış göstermesi, konuya önem veren işletmelerin 
endeksin kurulum amacı olan sürdürülebilirlik konusu ile ilgili anlayış, bilgi ve uygulamalarını arttığını yani 
endeksin kurulum amacını gerçekleştirdiğini göstermektedir.  

Araştırmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören şirketlerin endeks kapsamına girmeden önceki ve 
endeks kapsamına girdikten sonraki finansal performanslarındaki değişim dönemler itibariyle anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada sadece üç yıllık dönemin analizinin yapılabilmesi veri sayısının 
az olmasına sebep olmaktadır. Veri az olduğu için yapılan istatistiksel analizler sonucunda finansal kaldıraç, öz 
kaynak toplamı/aktif toplamı, piyasa değeri/defter değeri ve hisse başına karlılık performans göstergelerinde 
endeks öncesi ve sonrası için anlamlı ilişki bulunmuş, analizi kapsamındaki diğer on iki oranda ise dönemler 
arası anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu durum endeksin yeni faaliyete geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
açıdan ele alındığında yapılan çalışmanın ilerleyen dönemlerde yapılacak sürdürülebilirlik endeksi ile ilgili 
çalışmalar açısından ön çalışma niteliğinde olduğu kabul edilebilir. 

Sürdürülebilirlik yapısını oluşturan çevresel, ekonomik, toplumsal boyutlardan çevresel ve toplumsal 
boyutlarının nicel veri olarak değerlendirilmesinin henüz yapılmadığı için araştırmada sadece ekonomik boyut 
inceleniştir. İlerleyen dönemlerde diğer boyutların da incelenmesi ve değerlendirilmesinin endeks kapsamındaki 
işletme performanslarının daha detaylı hesaplanmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ilerleyen 
dönemlerde işletme sayısının artması ile daha kapsamlı analizlerin yapılması mümkün olacaktır. 

Grafiklerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde işletmenin finansal performansındaki gelişmelere bağlı 
olarak yatırımcı davranışları değişecektir. İşlem gören işletmelerin gelecek dönemlerde sürdürülebilirlik 
endeksinde yer alması zamansal açıdan değişimlerin daha iyi gözlenmesine sebep olacaktır.  Yapılan 
araştırmada finansal yapı oranları ile borsa performans oranların da anlamlı bir ilişkinin çıkması, işletmelerin 
endekse katılmasının finansal yapısını güçlendirdiğini, almış olduğu yabancı kaynaklarını kolaylıkla ödeyebileceği 
söylenebilir. Ayrıca ekonomide sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılması ile finansal yapısı güçlenen işletmelere 
yatırımcı talebi artmakta bu durum ise borsa performans oranlarının artması ile sonuçlanmaktadır.  
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Değişen Güvenlik Yapısı ve Savaşların Doğası: Artık Savaşlar Hibrit (Melez)  mi 
Olacak? 

Suat Dönmez 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, suatdonmez@ayvansaray.edu.tr  

 
Özet: Küresel güvenlik yapısının değişimiyle şekillenen savaş konseptleri zaman içinde farklı şekillerde tanımlanmakta ve 
isimlendirilmektedir. Son dönemdeki geleceğin savaş tanımlaması ise genel olarak “hibrit savaş” olarak ifade ve kabul 
görmektedir. Yakın zamanda yüksek yoğunluklu bir klasik çatışma ortamı bulunmamakla birlikte hibrit savaşın, savaş ve 
çatışma spektrumunun her bölümünde yer alabileceğine dair emareler görülmektedir. O halde hibrit savaş nedir? Hibrit 
savaş ortamının özelliklerinin ortaya konması, bu özellikler ışığında bu ortamın geleneksel savaş prensiplerine, orduların 
yapılandırılmasına, eğitim ve donatımlarına ve çalışma usul ve esaslarına etkilerini incelemesi önem kazanmıştır. Orduların 
genel anlamda savaş spektrumundaki tüm tehditleri karşılayacak şekilde tasarlanmasının yüksek maliyeti ve pratikteki 
güçlükleri bulunmaktadır. İncelendiğinde aslında hibrit savaş yeni bir savaş şekli olmaktan çok yeni bir yaklaşım olduğu 
görülmektedir. O halde alınacak tedbirler de bu çerçeve içinde olmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Güvenlik yapısı, Hibrit savaş, Savaş prensipleri, Geleceğin savaş ortamı, Siber savaş. 

 

Abstract: War concepts which are shaped by the changes in the global security architecture evolve in time. Future of war 
concepts are recently accepted as hybrid warfare in general. Although there are no signs of any high intensity conflict in the 
near future hybrid wars can be part of any full spectrum of conflicts. What is hybrid warfare? It is paramount importance 
that the features of hybrid warfare need to be described to find out the differences from traditional approaches and the 
design, equipment, procedures and training of the armed forces needs to be done accordingly. Building armed forces to 
meet all the challenges possible is a high cost practice. After an analysis it can be concluded that the hybrid warfare is not a 
complete new warfare. It is a combination of different techniques and tactics with the help of new technologies. It can be 
assumed as a new approach rather than a complete new type of war. Thus, the necessary measures need to be developed 
in this manner. 

Keywords: Security architecture, Hybrid warfare, War principles, Future of warfare, Cyber warfare. 

1. Giriş 

İnsanlık tarihiyle eşdeğer olan savaşlar tarihi boyunca temel olan husus bu savaşların hep olageldiği ve 
bitmeyeceği gerçeğidir. Şekil ve yöntemler ile kullanılan araç, gereç ve usuller değişmekle birlikte savaş ve 
çatışma gerçeği değişmemektedir. Usul ve yöntemlerdeki bu değişim, içinde bulunulan çağın genel toplumsal 
psikolojisine ve teknolojinin olanak verdiği ölçülerde yenilikler içeren bir yapıda olmakla birlikte uluslararası 
hukuk normlarına ve uluslararası kurumsal yapıların etkisine göre de şekillenmektedir. Zira bu tür kısıtlamalar 
bir anlamda teknoloji sayesinde silahların çok büyük boyutlara ulaşabilen yok edici etkililerini 
dizginleyebilmektedir. Ayrıca geçmişte savaş hukukunun, savaşanların yanında sivillerin haklarını da gözetecek 
şekilde düzenlemesi çabaları da çatışmaların çok büyük insani felaketlere yol açmasını önlemeye yönelik 
olmuştur. Örneğin uluslararası anlaşmalarla kimyasal ve biyolojik silahların kullanımının yasaklanması, sivillerin 
savaştan zarar görmesini engellemeye yönelik uluslararası hukuk alanındaki düzenlemeler hep bu kapsamda 
yapılan çalışmaların sonuçlardır. Savaşların yöntemlerinde değişimini sağlayan etkenlerden biri de zamanın 
ruhudur. Toplumların insan, çevre ve tarihi değerlere atfettiği önemin değişimi de savaşların yapısını ve 
kullanılan usulleri etkileyen unsurlar olmuştur. Bütün bu faktörlerin yanında değişime yön veren temel unsur 
hep teknolojideki gelişmeler ve bunların silah ya da silah olarak kullanılan araçlar ile savaşların yönetimine 
yansımaları olmuştur.   

Son dönemde özellikle Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası sistemin yapısı nedeniyle çatışmalar yeni 
şekiller almaya başlamış ve bu dönemin güvenlik yapısı yeni ortaya çıkan bu risk ve tehditlere bağlı olarak bir 
dönüşüm sürecine girmiştir. Soğuk savaş düzeninin iki kutuplu yapısının yıkılması ve özelikle doğu blokunun da 
çökmesiyle ortaya çıkan yeni devletler ve birçok bölgede meydana gelen iç karışıklıklar özellikle askeri dış 
müdahaleleri zorunlu kılmış ve birçok bölge barış destek operasyonları şeklinde uluslararası dış müdahalelere 
sahne olmuştur. Ayrıca bu dönemde belirgin hale gelen uluslararası terörizmin de yarattığı etkiyle bu 
müdahalelerin şekli, süreleri ve uygulanan savaş yöntemleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Zira 
konvansiyonel olmayan yeni risk ve tehditlerin konvansiyonel yöntemlerle bertaraf edilmesi mümkün 
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olamamıştır. Özellikle başarısız devletlerde oluşan otorite boşluğu ve bu ülkelerin sahip oldukları silah, sistem 
altyapısının son dönemde ciddi güç unsurları olarak ortaya çıkmaya başlayan devlet dışı aktörlerin eline 
geçebileceği endişeleri de önemli güvenlik riskleri oluşturmaya başlamıştır.  Buna bilişim sistemleri başta olmak 
üzere baş döndürücü teknolojik gelişmeler de eklendiğinde kullanılan taktik ve yöntemler son derece çeşitlilik 
içeren karmaşık yapılara bürünmüştür. Bu yeni durum karşılaşılan risk ve tehditlerle mücadele etmeyi de son 
derecede zorlaştırmaktadır. 

Her yeni savaş konsepti ortaya atıldığında yaşanan tartışmalar, hibrit savaş modelinin akademik ve uygulayıcı 
çevreler tarafından ortaya konmaya başlamasıyla yine alevlenmiştir. Yeni ortaya atılan her savaş konsepti için 
temel soru burada da aynıdır. Bu yepyeni bir durum  ve olgu mudur yoksa sürekli gelişen ve dönüşüm içinde 
bulunan savaş konseptlerinin günümüzde ulaştığı şekil midir? Cevap bunlardan hangisi olursa olsun sonuç 
olarak ortada tanımlanmaya ve isimlendirilmeye çalışılan bir durum mevcuttur. Bu yeni durumun açıklanması 
ve tanımlanan duruma göre öneriler getirilmesi ihtiyacı olduğu açıktır. Hibrit savaş bu anlamda son dönemde 
ulaşılan yeni durumu açıklamak için kullanılan bir kavram olmuştur. Ancak bu kavramlaştırma çabası henüz 
ortak anlayış sağlayan bir yapıya ulaşamamıştır. Tarihin ilkçağlarından beri savaşlar ve bu savaş konseptlerinin 
kavramsallaştırılma çabaları birçok ortak kabul gören olgulara erişilmesini sağlamıştır. Savaş konseptleri 
hakkında görüşleri genel kabul gören bazı teorisyenler ortaya çıkmıştır. SunTzu, Clausewitz, Hart bunların öne 
çıkanları arasında yer almaktadırlar. Onlar savaşları hep genel felsefe olarak ve doktrinler açısından incelemişler 
ve kullanılan silah, araç ve gereçlere göre tasnife gitmemişlerdir. Bu da onların günümüze kadar gelerek halen 
geçerli temel esasları oluşturmalarını sağlamıştır. Bu anlamda hibrit savaş olarak tanımlanan bu savaş 
yönteminin bu temel felsefi esaslar ışığında incelenmesi önem taşımaktadır.     

2. Hibrit Savaş Nedir? 

Son dönemde geniş tartışma alanı bulan hibrit savaş yeni bir savaş metodu mudur? Yoksa geçmişten günümüze 
dek gelen ve giderek karmaşık hale gelen savaş ortamının bugün ulaştığı durumu mu ifade etmektedir? Bu 
konuda görüşler çeşitlidir. Bazıları bunu tamamen yeni bir savaş konsepti olarak tanımlarken bazıları ise yeni bir 
konsept olarak görmemektedir (Hunter & Pernik, 2015). Teknolojinin sürekli gelişmesi savaş alanında da 
değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle tehdit ve mücadele yöntemleri giderek çeşitlenmekte ve böylece 
bugünkü karmaşık tehditler ve risklerle dolu bir ortam ortaya çıkmaktadır. Aslında 2014 yılında Rusya’nın bir 
oldu-bitti ile Kırım’ı topraklarına katması ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı hareketleri desteklemeye 
başlamasıyla bütün dünyada bunun hibrit bir savaş olduğu ve artık geleceğin savaşlarının hibrit bir yapı içinde 
olacağı fikri genel kabul görmeye başlamıştır (Erol & Oğuz, 2015). Rusya’nın Kırım’daki hamlesinin bu algıya 
sebep olmasında hibrit bir savaşın temel öğeleri olarak tanımlanan birçok unsuru birlikte kullanması önemli bir 

etken olmuştur.  Rusya bir yandan açıkça konvansiyonel gücü ile tehditkâr bir tutum takınırken1 diğer bir 
yandan kendine göre hedef ülkenin (Ukrayna) topraklarının bir bölümünde ayrılıkçı paramiliter (yarı 
askeri/milis/ayrılıkçı güçler vb.) unsurların askeri faaliyetlerini desteklemiştir. Zira Rusya’nı desteği olmaksızın 
bu unsurların yaşama şansı oldukça düşüktür (Freedman, 2014). Bunların yanı sıra Rusya yoğun bir bilgi savaşı 
uygulamasıyla tüm bu faaliyetlerini desteklemiştir. Siber alanda devam eden güç mücadelesi faaliyetlerini de bu 
amaca yönelik olacak şekilde düzenlemesiyle hedef ülkeyi klasik ve geleneksel tehditlerin yanı sıra klasik 
olmayan ayrılıkçı, paramiliter unsurlarla ve bilişsel alanda yoğun siber saldırı ve bilgi savaşı bombardımanına 
maruz bırakarak dengesini bozmuştur. 

Hibrit savaş ile ilgili henüz kabul görmüş bir ortak tanım bulunmamakla birlikte hibrid savaş temel olarak klasik 
savaş yöntemleriyle, paramiliter unsurlarını da içeren klasik olmayan savaş yöntemlerinin bir arada kullanıldığı 
bir durumu ifade eder (Hoffman, 2009). Bu savaş ortamı özellikle psikolojik savaş öğelerinin ön planda olduğu 
yoğun kullanılan bir bilgi savaşını, siber alanın kara, deniz, hava ve uzayın yanında yeni bir boyut olarak savaş 
alanına eklemlendiği ve asimetrik savaş yöntemlerin de kullanıldığı durumları içerir. Temel olarak aslında bu 
güne kadar kullanılmış olan tüm yöntemlerin karmaşık bir yapı içerecek şekilde birbiriyle uyumlu ve bir diğerinin 
amacına hizmet edecek şekilde tasarlanmasını içerir. Bu usullerin hemen her biri geçmiş çatışmalarda 
kullanılmış yöntemlerdir.   

Aslında Soğuk Savaş sonrası bu alanda çıkan kavramlardan biri de asimetrik saldırı ya da asimetrik savaş 
kavramıydı. Bu kavram temelde, rakibine göre daha zayıf bir tarafın beklenmedik ve sıra dışı bir yöntem 
kullanarak kendinden çok büyük güçlere zarar vererek onlara karşı denge sağlayabilmesini açıklamaktadır. 

 
1 Bu olayda Rusya açıkça nükleer silah kullanma tehdidi yapmamıştır. Ancak Rusya’nın nükleer bir güç olması böyle bir 

potansiyel tehdidin her zaman algılanmasına yol açabilecektir. 
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Bunun bariz bir örneği 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletlerine yapılan saldırı olmuştur. Bu olayda ticari 
havayolu uçaklarını ele geçiren pilotaj eğitimi almış bir grup uluslararası terör örgütü mensubu, bunları bir silah 
gibi kullanarak ABD’deki saldırıları geliştirmiş, can kayıplarının yanında ve büyük bir psikolojik yıkıma ve maddi 
kayıplara neden olmuştur. Hibrit savaş, asimetrik savaş kavramından farklı bir yapı ortaya koymaktadır. 
Asimetrik teknikler hibrit savaş içinde kullanılan yöntemlerden olabilir ancak hibrit savaş daha geniş kapsamlı 
bir mücadele biçimini ifade etmektedir. Bu geniş yaklaşım kavramı topyekûn savaş yaklaşımını da 
çağrıştırmaktadır. Bu anlamda geçmişte zaman zaman topyekûn savaş diye ifade edilen savaş türü acaba hibrit 
savaş kavramını kapsamakta mıdır?  

Topyekûn savaş, daha çok genel bir savaş durumunu tanımlar (Chickering & Förster 2000 s.2) ve bir ülkenin 
bütün milli güç unsurlarını mobilize ederek yaptığı savaşı ifade eder. Bu tür savaşlar Avrupa’da özellikle Fransız 
ihtilalinden sonraki dönemde yurttaşlık bilinci ile belli bir ortak ideal uğruna nüfusun büyük bir kısmının 
katılımıyla yürütülen savaşlar olarak ortaya çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda teknolojinin de gelişimiyle nüfus 
unsuruna ekonomik ve teknolojik güç de dâhil olmak üzere milli güç unsurlarının hepsinin dâhil edilmesine yol 
açmıştır.  Özellikle iki büyük dünya savaşlarında bu savaş konsepti çok büyük yıkım ve insani dramlara sebep 
olmuştur. Bu tür savaşlar soğuk savaş sonrası dönemdeki barış operasyonu tarzı müdahaleler ile uluslararası 
alandaki terörizme karşı yürütülen operasyonlardan boyutları ve kullanılan araçlar itibariyle farklılık gösterir. 
Zira yakın dönemdeki çatışma ve savaşlar daha çok sınırlı savaş ya da düşük yoğunluklu savaş olarak 
adlandırabileceğimiz sınırlı süre, kuvvet, yer ve hedefleri kapsayacak şekilde gerçekleşmiştir.   

Hibrit savaş, topyekûn savaş gibi bütün milli güç unsurlarının kullanılmasını gerektirmeyebilir. Farklı 
enstrümanların bir arada kullanılması topyekûn savaş gibi düşünülmemelidir. Bu yöntem birçok faklı savaş 
yöntem ve aracının bir arada ve birbiriyle uyumlu olarak kullanılması olarak değerlendirilmelidir. Yukarda 
değinilen Ukrayna krizi örneğinde olduğu gibi Rusya, Kırım’ın topraklarına dâhil edilmesinde milli güç 
unsurlarının tamamını seferber etmemiştir. Ancak birçok farklı savaş yöntemini eşzamanlı ve birbirini 
destekleyecek şekilde kullanarak hedefine ulaşmıştır. Rusya, hem kendi ve hem de uluslararası kamuoyuna 
yönelik yeni medya diye tabir edebileceğimiz sosyal medyayı da kullanarak çok yoğun bir bilgi savaşı 
uygularken, siber alanda aktif olmuştur. Ukrayna doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri destekleyerek 
düzenli olmayan kuvvetlerle faaliyetler yaparken, Rus ordusunu fiziki olarak Ukrayna sınırına doğru mobilize 
ederek klasik güçlerini devreye sokmuştur. Bunların yanı sıra Ukrayna’ya yönelik ekonomik tedbirleri devreye 
sokması ve doğal gaz kartını tehdit unsuru olarak kullanmaktan çekinmemesi de çabalarını destekleyen diğer bir 
faktör olmuştur. Doğal gazın bu mücadelede Avrupa ülkelerine karşı da manivela olarak kullanılması, NATO’nun 
özellikle Avrupa kanadını reaksiyon göstermesi ihtimaline karşı zayıflatılmaya ve ittifak içinde çatlak 
oluşturmaya yönelik bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.  

Hibrit savaş yöntemleri doğasında son dönemde gelişen yeni tehditleri de barındırmaktadır. Bunlar, bilinen 
konvansiyonel tehdit unsurlarının yanı sıra konvansiyonel olmayan ve genellikle devlet dışı aktörlerin de etkin 
olarak kullanıldığı tehditleri içermektedir. Bunların en başında gelenleri siber alanda oluşan tehditler olarak 
sayılabilir. Siber alandaki gelişmeler artık güçlü devletlerle mücadele ederken dengeleyici işlev görebilmekte ve 
güç fakının zayıfla kuvvetli arasında kaybolması sonucuna yol açmaktadır. Bu tehdit unsurunu kullanan örneğin 
devlet dışı bir aktör, büyük ve teknolojik bir ülkenin bilişim altyapısına son derece bağımlı olarak çalışan 
sitemlerine saldırarak ona çok büyük zararlar verdirebilir. Bu şekildeki siber saldırılarda çoğunlukla tehdit ve 
saldırının gerçek kaynağı tespit edilemediğinden karşılık verilmesi ya da saldırı öncesinde caydırılması mümkün 
olmamaktadır. Ayrıca uluslararası terör örgütleri, çeşitli suç örgütleri gibi devlet dışı aktörler giderek güç 
kazanmakta ve uluslararası sistemin yapısından kaynaklanan avantajları ve teknolojiyi kullanarak etkin 
olabilmektedirler. Birçok ülkede gizli hücreler şeklinde faaliyet gösteren bu tip tehdit unsurlarıyla mücadele 
çeşitli güçlükler içermektedir. 

3. Hibrit Savaşın Güvenlik Yapısına Etkileri 

Hibrid savaş yukarda açıklandığı üzere konvansiyonel usullerin, bunların dışındaki diğer usullerle (özelikle yarı 
askeri kuvvetlerin kullanılması, siber saldırı teknikleri, bilgi savaşı yöntemlerinin etkin kullanımı) uygun biçimde 
karışımı ile yürütülen bir savaş şeklidir. Bu durumda orduların yapısı, eğitimi ve kullandıkları teknik ve usuller 
bunları karşılayabilecek şekilde olmalıdır. Burada konuya hibrit savaşların temel olarak ön plan çıkan üç özelliği 
açısından yaklaşmak uygun bir yöntem olabilir. Birincisi; Hibrit savaşların yoğun bir biçimde siber alanda 
cereyan edeceği ve bu alanın yeni bir boyut olarak savaş alanı kabul edilmesi gerektiğidir. İkinci temel özellik; 
konvansiyonel kuvvet ve yöntemlerin kullanımının devam edeceği ve bununla birlikte yarı askeri kuvvetler 
(paramiliter/milis kuvvetler) ile konvansiyonel olmayan usul ve yöntemlerin yoğun olarak kullanılacağıdır. 
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Üçüncü konu ise; bu savaşlarda iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle bilgi savaşlarının ulaştığı yeni ve 
çok büyük etki yaratma kapasitesidir. 

4. Siber Alan ve Hibrit Savaşlardaki Yeri 

Klasik savaşlara göre hazırlanmış ve teşkil edilmiş birimlerin muhafaza edilmesi ve hazırlıklarını klasik savaşlara 
göre yürütmeye devam etmesi ihtiyacı devam etmektedir. Ancak yeni alanlarda teşkilatlanma ihtiyacı da vardır. 
Siber alan için yetiştirilen kuvvetler bunların en başında gelenlerdendir. Ulaşılan durum itibariyle siber alanın 
saldırı maksatlı kullanımı giderek çok karmaşık ve etkin hale gelmiştir. Bu anlamda birçok vaka olmakla birlikte, 
sistematik ve uzun süreli olması nedeniyle 2007 yılında Estonya’ya yapılan siber saldırılar siber savaşların nasıl 
cereyan edeceği hakkında ciddi emareler vermesi bakımından ilginç bir örnek olmuştur ( O’Connell, 2012). Bu 
saldırılarda Estonya bilişim altyapısı uzun süreli olarak ciddi tehditlere maruz kalmış ve birçok sektör ve iş 
alanına ait bilgisayar ağları kullanılamaz hale gelmiştir.  Bu da bankacılık, finans ve ulaşım sektörü gibi birçok 
hizmetin yapılamamasına, ekonomik kayıpların yanı sıra günlük yaşamın sekteye uğramasına yol açmıştır. 
Estonya olayın aydınlatılması için uluslararası destek almak zorunda kalmıştır. Hatta bu olayın ardından 
NATO’nun Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi Estonya’da kurulmuştur (Shackelford, 2009). 

Bir başka olayda, 2010 yılında İran’ın nükleer tesisine yapılan siber saldırı bu alandaki saldırılarla rakibin sadece 
bilgi sistemleri ağları ve bilişim altyapısına değil ona fiziki zararalar da verilebileceğini göstermiştir (Yampolskiy, 
Horvath, Koutsoukos, Xue, & Sztipanovits, 2013).   Bu olayda tesisin bilgisayar networkü içinde giren bir virüs 
tesisin bilgisayar sistemleriyle kontrol edilen birçok bölümünün çalışmasını sekteye uğratırken uzun süre 
kendini gizlemeyi başarmıştır. Sistemin çalışmasında yarattığı yanıltma etkisiyle sonuçta nükleer tesiste fiziki 
hasarlara da sebep olmuştur.  

Bu durumda orduların ve hatta ordu dışında devlet seviyesinde kurumların siber saldırılara karşı kendilerini 
koruyacak şekilde teşkilatlanmaları ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ordularda teşkilatlanan bu yapıların yanında 
ülkelerin diğer kurumları ve bilişim altyapısının genelini koruyacak oluşumlara da ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. 
Bu ihtiyaç çoğunlukla savunma amaçlıyken ordular için aynı zamanda saldırı kabiliyetini de içermelidir. Siber 
saldırıları caydırmanın temeli diğer tüm saldırı alanlarında olduğu gibi çok güçlü bir şekilde karşılık verilebileceği 
algısıdır. Saldırıya karşılık veremeyen sadece savunan yöntemleriyle yetinen bir güç yeterince caydırıcı 
olamayacaktır.  

Bu alanda son dönemde dünya ordularında önemli çalışmalar yapılmaya başlamıştır. ABD ordusu bu kapsamda 
kendi siber kuvvetlerini kurmuştur (Andrues, (2010).  Buna benzer şekilde artık önde gelen ordular kendi siber 
kuvvetlerini kurmakta ve onları hem günlük saldırılara karşı savunma amaçlı hem de gelecekte yaşanabilecek 
siber savaş ortamlarında kullanacak şekilde eğitip donatmaktadırlar (Shackelford, 2009). Siber alanın gelecekte 
hem barış hem de savaş dönemlerini kapsayacak şekilde etkin bir savaş alanı olacağı gerçeği kaçınılmazdır. Siber 
alanın kullanımının taraflara avantaj sağlamasının yanı sıra bu kadar çok yeni birimlerin kurulması ve büyük 
yatırımların yapılması da bu alanda gelecekte ciddi karşılaşmalar olacağının işaretidir.      

5. Klasik ve Klasik Olmayan Kuvvetlerin Birlikte Kullanımı 

Hibrit savaşların doğasında var olan temel tehditlerden biri de yarı askeri ve düzenli olmayan (paramiliter) 
kuvvetlerin kullanılmasıdır. Düzenli orduların klasik yapılarıyla bu tip meydan okumalarla mücadele etmek 
oldukça güçlükler içermektedir. Bu kuvvetler genellikle küçük gruplar halinde ve çoğunlukla asimetrik ve gerilla 
ve terör taktiklerini kullanan, çok hızlı hareket ve eylem yapıp süratle yerli halk arasına karışabilen yapılara 
sahiptir. Bu nedenle klasik orduların yapısı içindeki mekanizmalarla tespit edilmeleri yerel halktan ayrılmaları ve 
saf dışı edilmeleri güçlükler içerir. Klasik ordular klasik tehditler düşünülerek yapılandırılmış teşkiller olmaları 
itibarıyla burada doğrudan bir asimetri oluşmakta ve bu asimetri paramiliter kuvvetlerin lehine sonuçlar 
doğurmaktadır. Bu yöntem geçmişte daha çok zayıf kuvvetlerin güçlü ordulara karşı denge sağlamak için 
kullandığı bir yöntem olarak görülüyordu. Doğrudan hasımla karşılaşmak yerine seçilen dolaylı tutum 
çoğunlukla zayıf taraf için kuvvetli karşısında avantaj sağlamasına neden olmaktadır. Bununla beraber klasik 
kuvvetlerin aynı amaca hizmet edecek şekilde yarı askeri kuvvetlerle koordineli bir şekilde kullanılması da yeni 
bir konsept değildir. Birçok klasik savaşta taraflar düzenli askeri kuvvetlerinin yanında özelikle cephe gerilerinde 
baskın, sabotaj ve vur-kaç taktiklerini kullanan direniş örgütlerini de sıklıkla kullanmışlardır. 2. Dünya savaşında 
Fransız direniş kuvvetleri, Kurtuluş savaşında düzenli ordunun yanı sıra Anadolu’daki Kuvayı Milliye de direniş 
unsurları olarak bu çeşit kullanımlara örnek olarak sayılabilir. 
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Uzun süren işgale rağmen geçmişte Sovyetler Birliği ordusunun ve 2000’li yıllarda da NATO liderliğindeki 
koalisyon kuvvetlerinin Afganistan’da tam kontrolü sağlayamamalarının önemli bir nedeni de yarı askeri 
kuvvetlere karşı çoğunluğu konvansiyonel yapı içinde bulunan askeri kuvvetlerin klasik taktiklerle kullanılmış 
olmasıdır (Goodson & Johnson, 2011). Ancak gelinen noktada geleceğin savaşlarında güçlü ordular da belli 
görevler için klasik kuvvetlerini kullanırken aynı zayıf tarafın yaptığı gibi bazı özel görevler için ise askeri 
olmayan ya da yarı askeri kuvvetleri kullanabileceklerdir. Bu kuvvetler devlet dışı aktörleri de kapsayacak kadar 
çeşitlilik içinde olabilirler (Lanoszka, 2016). Bu yöntem güçlü ya da güçsüz olmaktan bağımsız akıllıca savaşmak 
isteyen her kuvvetin tercihi olabilecektir (Brown, 2011). Klasik olmayan kuvvetlerin genellikle meskun 
mahallerde ve insan topluluklarının içinde faaliyet göstermeleri mücadelenin odak noktasını değiştirmekte ve 
insanı merkeze koymaktadır (Coons & Harned, 2009). Bu da, bu unsurlarla mücadelenin çok boyutlu ve 
karmaşık olması sonucunu beraberinde getirmektedir. Son dönemdeki iç karışıklık yaşanan bölgelerdeki 
çatışmaların şehirlere ve halkın günlük yaşamıyla iç içe olan yerlere kaydığı gözlemlenmektedir. Bu durum 
düzensiz kuvvetlere büyük konvansiyonel güçler karşısında ciddi avantajlar sağlamaktadır. 

Mevcut ordu yapılarının da alınan bu dersler ışığında paramiliter kuvvetlerle mücadele edebilecek şekilde 
yapılandırılıp eğitilmesi ve donatılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alandaki zorluk gelecekte tamamen hibrit bir 
görünüm alacak savaşlarda konvansiyonel kuvvetleri yarı askeri kuvvetlerle birlikte kullanılacak olmasıdır. 
Orduların bu günkü konvansiyonel yapılarının korunmasının yanı sıra konvansiyonel olmayan tehditlerle de 
başa çıkabilecek yeni yapılanmalara gitmeleri gerekmektedir. Özellikle terörizmin çok boyutlu hale geldiği ve 
terör örgütleri networkünün dünya sathında yayıldığı günümüzde savaşlarda bu unsurların da çok etkin bir 
şekilde kullanılacağı beklenmelidir. Sivillerin savaş esnasında şiddetli terör eylemlerine maruz bırakılarak, 
savaşta hasım tarafta çok büyük psikolojik travma ve kaos ortamı yaratılarak savaşma azim ve iradesinin 
zayıflatılması gibi taktiklere bundan sonra daha sık başvurulacağı beklenmelidir. Terör örgütleri ile mücadelede 
başlangıçtan itibaren eylem yapmalarını önleyecek şekilde faaliyet gösteren istihbarat teşkilleri dâhil, tespit 
edildiğinde bunları saf dışı etmekte kullanılacak bu tür mücadelelerde uzmanlaşmış kuvvetlerin oluşturulması 
da önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

6. Bilgi Savaşının Etkinliği 

Bilgi savaşları, özellikle iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişmelerle ulaştığı seviye ve bu alanda oluşan 
yeni medyanın yarattığı etki nedeniyle her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Artık yeni medya 
sayesinde sınırların önemi kalmamış olup çok hızlı bir şekilde küresel ölçekte etki yaratarak kamuoyu 
oluşturmak mümkün hale gelmiştir. Haberler, fikirler ve yorumlar her türlü görsel imajlar dünyaya hızla 
yayılmakta ve bireylerin elindeki akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayarlara ulaşmaktadır. Ayrıca bireyler interaktif 
bir bicinde dünya ölçeğinde karşılıklı fikir alış verişi yapabilmektedirler. Manipülasyon tekniklerinin yoğun 
biçimde kullanılabilmesiyle bilgi savaşının psikolojik harekât boyutları hem genişlemiş hem de daha etkili hale 
gelmiştir. Bu gücü kullanmak savaşın diğer alanlarındaki mücadeleye çok büyük katkı yapabilecek bir duruma 
gelmiştir. Yeni medyanın kullanımı barış zamanı olduğu gibi savaş dönemlerinde de en çok önem kazana 
alanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Stratejik iletişim alanı olarak da adlandırılabilecek bu alana yönelik 
çabalar hiç şüphesiz başarıyı önemli ölçüde etkileyecektir. Son dönemde toplumsal yapıların 
şekillendirilmesinde sıkça başvurulan toplum mühendisliği yöntemleri giderek daha etkin olarak kullanılmaya 
devam edecektir. Zira bu şekilde son derecede düşük maliyetlerle (savaş ve diğer yöntemlerle 
karşılaştırıldığında) hedef toplumun arzu edilen yönelimlere uygun şekilde biçimlendirilmesi mümkün 
olmaktadır. Savaşların nihai hedefi, tarafların kendi niyet ve maksadını hasım tarafa kabul ettirmektir. Bu amaca 
hizmet edecek uygun zemini hazırlayacak şekilde hasım taraf toplumunun düşünsel ve algısal anlamda 
şekillendirilmesi, arzu edilen hedefe düşük maliyetle ve daha hızlı ulaşmayı sağlayacaktır. 

Özellikle Arap baharı olarak adlandırılan dönemde kitlelerin süratle mobilize edilmesi ile etkisi çok açık bir 
biçimde ortaya çıkan yeni medyanın (Wolfsfeld, Segev & Sheafer, 2013) geleceğin savaşlarında merkezi bir rol 
almaması düşünülemez. Bu, hem iç kamuoyunun hem de uluslararası kamuoyunun etkilenmesi ve düşman 
unsurların yarattığı etkilerin bertaraf edilmesi için devlet dışı tüm aktörler gibi, devletlerin de etkin bir biçimde 
kullanacağı bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Hibrid savaş, Rusya örneğinde açıklandığı şekliyle güçlü bir devletin 
kendisinden zayıf bir ülkeye karşı giriştiği bir harekâtta uyguladığı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak Rusya’nın giriştiği bu mücadele sadece Ukrayna’ya yönelik olarak düşünülmemelidir. Rusya uyguladığı 
hibrit yöntemle hem kendi iç kamuoyuna hem de dünyaya yönelik bilgi harekâtı gerçekleştirmiş ve doğalgaz 
tehdidini kullanarak Avrupa ülkelerini Rusya’ya verilecek karşılığın şiddeti konusunda fikir ayrılığı oluşmasını 
sağlamıştır (Mearsheimer, 2014). Bu durumda, yeni yaklaşımla uygulanan bütün faaliyet alanlarının bilgi savaşı 
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temelinde desteklenmesi ve tümü ile koordineli hazırlanıp gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle 
gelecekte sivil halkın da dâhil olduğu alanlarda cereyan edecek tüm savaşlarda hasım tarafın sivil halkının 
kazanılması ve dünya kamuoyunun da faaliyeti destekleyecek ya da en azından karşı çıkmayacak şekilde bilgi 
savaşı yöntemlerinin kullanılarak etkilenmesi savaşların sonucuna önemli etkilerde bulunacaktır. 

7. Sonuç 

Yukarda incelendiği şekilde hibrit savaşın öne çıkan özellikleri üç ana grupta toplanabilir. Bunlar,  

➢ konvansiyonel kuvvetlerle paramiliter/yarı askeri formattaki düzensiz kuvvetlerin (hatta bazen terörist 
grup ve diğer devlet dışı aktörlerin) farklı şekillerde ve birlikte kullanıldığı,   

➢ özellikle siber alanın yeni bir boyut olarak savaş cephesine eklemlenerek son derece yoğun olarak 
kullanıldığı ve  

➢ bilgi savaşları boyutunun yeni medyayı da kullanarak etkinliğinin artışı olarak sayılabilir.  

Bu açıdan bakıldığında hibrit savaşı hiç bilinmeyen ve tamamen yeni icat edilmiş bir savaş olarak değil, ancak bu 
güne kadar kullanılagelmiş son dönemde özellikle önem kazanan ve kullanılması halinde rakip karşısında ciddi 
avantaj sağlayacak birçok yöntemin hep birlikte kombinasyonunu içeren yeni bir yaklaşım olarak görmek 
mümkündür. Bu anlamda hibrit savaş için yeni bir yaklaşım ya da yeni bir strateji denilebilir. 

Bu yaklaşımın getirdiği değişimlerden birincisi savaşların yapıldığı alanlardır. İçinde düzenli olmayan paramiliter 
kuvvetlerin de etkin olarak rol aldığı savaşlar artık daha çok halkın bulunduğu yaşam alanlarında cereyan 
edecektir. Bu da düzenli ordular için yeni güçlükler içermektedir. Zira şehir savaşları sivillerle iç içe olması 
nedeniyle düzenli ordular için birçok güçlük içerir. Bunun yanında siber alan da savaş boyutuna ciddi biçimde 
eklenmiş olup, siber alan savaşların yapılacağı yeni bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu ikinci değişim alanı ise 
savaşlarda kullanılan araçların çeşitliliğinin artmasıdır. Ayrıca iletişim teknolojileri de bilgi savaşlarının önemini 
her zamankinde daha da çok arttırmıştır.  

Bu haliyle hibrit savaş yaklaşımının yüzyıllardır genel kabul görmüş olan savaş felsefesinde bir değişiklik yapması 
beklenemez. Ancak yeni yaklaşım çerçevesinde yukarıda bahse konu alanlarda yeni yetenekler kazanılmasına 
ihtiyaç vardır. Hedef her zaman hasım tarafı istenilen davranış ve tutuma sürükleyecek şekilde iradenin karşı 
tarafa kabul ettirilmesidir. Yeni yaklaşım bu hedefte herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Ayrıca orduların 
yapısı da dahil tamamen savaşla ilgili bu alandaki paradigmanın yıkılarak yerine yenisinin konması şeklinde bir 
değişikliğe ihtiyaç yoktur.  Savaşlar her dönem, içinde bulunulan şartların özelliğine göre farklı araçların ve 
tekniklerin kullanılmasıyla yapılmıştır. Bu döngü günümüzde de devam etmektedir. Bu olağan bir değişimdir ve 
savaş paradigmasını yıkıp kökten yeni bir paradigma oluşturacak bir durum değildir. Zira hibrit savaş içinde 
kullanılan yöntemler tek tek ele alındığında hiçbirinin tek başına yeni olmadığı da görülmektedir. Hepsi 
geçmişten beri kullanılan yöntemlerdir. Yeni olan, bunların günümüz teknolojisi içinde ulaşılan seviye nedeniyle 
diğer sistemlerle birlikte kullanılabilmesi sürat ve etki menzillerin genişlemiş olmasıdır. Bu yaklaşımda önemli 
olan savaşla ulaşılmak istenen nihai politik amacı elde edecek şekilde bunların hepsinin birlikte ve birbiriyle 
uyum içinde yoğun olarak kullanılmasıdır.  
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Türkiye’de Finansal Derinlik ve Cari Açık İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi 
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Özet: Bu araştırmada 1987:01-2014:04 dönemi için Türkiye’de finansal derinlik ve cari açık arasındaki ilişki Pesaran ve Shin 
(1999) ile Pesaran (2001) tarafından geliştirilen “Sınır Testi” yaklaşımı kullanılarak kısa ve uzun dönemde incelenmektedir. 
Araştırmadan elde edilen bulgular, uzun dönemde cari açık ile finansal derinlik arasında bir ilişkinin olduğunu, kısa dönemde 
ise herhangi bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca, finansal derinlik ile cari açık değişkenleri arasında negatif 
yönlü bir ilişkinin olması, finansal derinlik düzeyi arttıkça cari açık düzeyinde bir iyileşmenin olacağını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Derinlik, Cari Açık, Türkiye ekonomisi. 

An Analysis of the Relationship between Financial Depth and Current Account 
Deficit in Turkey by Boundary Test Approach 

Abstract: In this study,  the relationship between financial depth and current account deficit in Turkey is investigated at the 
short-run and long-run by using Bounds Test Approach developed by  Pesaran and Shin (1999), Pesaran (2001) for the 
period 1987:01-2014:04. According to the results that there is a long-term relationship between financial depth and the 
current account deficit, but there is no short-term  relationship. In addition, there is a negative relationship between the 
current account deficit variables and financial depth shows that the more financial depth improvement in the current 
account deficit. 

Keywords: Financial Depth, Current Account Deficit, Turkish Economy. 

1. Giriş 

Türkiye’nin yüksek ve büyüyen cari açıkları akademik ve politik arenada en çok tartışılan konulardan biridir. 
Türkiye’de cari açık 1974’den 2014’e kadar tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşmıştır.  2011 yılında cari 
açığın GSYH’ya oranı % -9.7, 2013 ise % -7.9 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye, cari açığı en yüksek ülke grubu 
içinde yer almaktadır (IMF, 2014b). Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye de büyümek için dış 
kaynaklara bağımlı durumundadır ve bu nedenle cari açığın ortadan tam anlamıyla kaldırılması mümkün 
değildir. Ancak, üzerinde uzlaşılan nokta cari açığın sürdürülebilir düzeye getirilerek azaltılması gerektiğidir. 

Cari işlemler açığı, genellikle yurtiçi tasarruf ve yurtiçi yatırım farkının bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 
Toplam yurtiçi harcamaların, toplam yurtiçi tasarruflardan büyük olması, dış tasarruf kullanımına neden 
olmakta ve cari açık sorunuyla karşılaşılmaktadır. Yatırımların tasarruflara eşit olması gereken kapalı 
ekonomilerin aksine, açık ekonomilerde bu eşitlik bozulmakta ve yurtiçi yatırımlar yurtiçi tasarruf düzeyini 
aştığında cari açık ortaya çıkmaktadır. Nitekim, Türkiye’de cari işlemler dengesizliğindeki artışın temel nedeni 
ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruf düzeyinin düşük olmasıdır (IMF, 2014b). Son otuz yıldır Türkiye'nin yurtiçi tasarruf 
oranı benzer gelir düzeyine sahip ülkelerden düşüktür. 1998'den beri bu eğilim tasarruf-yatırım açığının 
genişlemesine yol açmıştır. Yatırım ortalama olarak GSYH'nın %20'ler seviyesinde seyrederken, tasarrufların 
GSYH’ya oranı 1998'de %24'den 2011'de %12'ye -1980'den beri en düşük seviyesine –gerilemiştir. Türkiye’de 
tasarruf oranı diğer orta gelirli ülkelerinkinden daha düşük olmasına rağmen, Türkiye’nin yatırımlarının GSYH’ya 
oranı -%20’nin biraz üzerinde- dünya ortalamasına benzer bir seyir izlemektedir (World Economic Outlook 
Database, 2014, IMF Country Report, 2014b). 

Türkiye 2001 yılından itibaren dış tasarruflara daha bağımlı hale gelmiştir. Türkiye’de son yıllardaki mevcut 
tasarruf açığı problemi, 1990’lı yıllardaki gibi yüksek kamu açıklarından değil, özel sektörün ve özellikle 
hanehalkının daha az tasarruf etmesinden kaynaklanmaktadır (World Bank, 2013). Türkiye'de kamu tasarrufları 
2001 yılından bu yana önemli ölçüde artarken, özel tasarruflarda keskin bir düşüş yaşanmıştır. Van Rijckeghem 
(2010) bu düşüşün ardındaki temel unsurun, iyileşen makroekonomik koşullar, azalan ekonomik belirsizlikler, 
genişleyen tüketici kredileri ve mali disiplinin Ricardian denklik etkisine bağlamaktadır. Tüketici kredilerine en 
üst düzeyde erişim özel tasarrufları azaltmakta ve cari hesabı olumsuz etkilemektedir (Brissimis ve diğerleri, 
2010). Kredi genişlemesi ihtiyat amaçlı tasarruf ya da yatırımlar için gerekli olan tasarruf ihtiyacını azaltmaktadır 
(Rogg, 2000). Clark ve diğerleri (2012) 2000’den bu yana artan tüketici kredilerinin yanı sıra cari açığın da 
önemli düzeyde büyüdüğünü ve özel tasarrufların azaldığını belirtmektedirler.   
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Kamu tasarruflarındaki artış da, faizler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıp bankacılık sektörünün özel sektöre 
daha fazla ve daha ucuz maliyetli fon aktarmasını sağlayarak özel tasarrufları düşürücü etki yapmıştır. 2002 
yılında %23 civarında olan özel kesim tasarruf/GSYH oranı 2012 yılında %11,9 seviyesine gerilemiştir (Kalkınma 
Bakanlığı, 2014) Diğer taraftan, 2002 yılında %2 olan hanehalkı borcunun GSYH oranı, 2012 yılında %18’e 
yükselmiştir (TÜİK). Dünya Bankası (2013) düşen faiz oranları ve kredi akışının hızlanmasıyla beraber artan 
tüketim eğiliminin tasarrufların düşmesindeki en önemli faktör olduğunu belirtmektedir. Bankacılık sektörünün 
tüketici kredilerinde önemli bir artışa gitmesi, hanehalkının taşıt ve konut gibi dayanıklı tüketim mal alımlarını 
büyük bir oranda yükseltmiştir.  

Şengönül (2008), Türkiye’de cari açık ile özel tasarruf-yatırım açığı arasında uzun dönemde, cari açık ile bütçe 
açığı arasında kısa dönemde ikiz açık bulunduğunu açıklamıştır. Aynı çalışma, çok kısa dönemde cari açıkla 
birlikte bütçe ve özel tasarruf açıklarının aynı anda ortaya çıktığını, yani "üçüz açığın" oluştuğunu ve böylece net 
özel tasarruf açığının cari açığın önemli bir belirleyicisi olduğunu savunmaktadır. 

Türkiye’de tasarruf-yatırım/tüketim dengesizliği, küresel kriz sonrasında gelişmiş ülkelerin uyguladıkları parasal 
genişleme politikaları ile daha da artmıştır. Parasal genişleme politikaları faiz oranlarını düşürerek, kısa vadeli 
sermaye akımlarının daha düşük maliyetli olarak sağlanabilmesine ve ulusal paranın değer kazanmasına yol 
açarak şirket bilançolarını olumlu etkilemekte ve bu da ekonomide risk iştahını artırarak kredilerin hızlı bir 
şekilde artmasına neden olmaktadır. Türkiye ise diğer gelişmekte olan ülkeler gibi ekonomik konjonktüre uyum 
sağlamaktadır; küresel risk iştahındaki artış ülkeye sermaye girişini hızlandırırken, faiz oranlarını düşürerek 
varlık fiyatlarını yükseltmekte ve Türk lirasının değer kazanmasına neden olmaktadır. Bu gelişmeler ise tüketim 
ve yatırım talebini uyararak hem firmaların hem de hanehalkının kredi kullanımını artırmakta, ekonominin 
yurtiçi talebe bağlı olarak büyümesine katkıda bulunmaktadır. (TCMB, 2010:9) 

Bir ekonomide tasarruf-yatırım/tüketim dengesizliğini bankalardaki mevduat ve kredilerin seyrine bakarak 
görmek mümkündür. Türkiye’de mevduatların özel sektör kredilerine dönüşme oranına bakıldığında (BDDK) 
2000’li yılların başında oldukça düşük olduğu, 2008-2009 küresel kriz öncesinde % 90’lık seviyeye ulaştığı, son 
dönemlerde ise kredilerin mevduatlardan daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu durum bankaların kredi 
genişlemesini mevduatların dışında yurtdışı borçlanma ile finanse ettiğini göstermektedir. Türkiye’de 
mevduatların yetersiz olması finansal sistemin derin olmadığını göstermektedir. Türkiye’ de finansal derinlik 
oranı bir çok ülkenin gerisindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014) Cari açık sorununa bir yatırım-tasarruf dengesizliği 
olarak yaklaşıldığında “finansal derinlik” bu açıdan önem kazanmaktadır. Mevduatların dolayısıyla tasarrufların 
yetersiz olduğu derinleşmemiş bir finansal sistem nedeniyle Türkiye ekonomisinde kredilerin genişlemesinde 
yurtdışı tasarruflar yani dış borçlar önemli bir cari açık sorunu olarak öne çıkmaktadır (IMF, 2012).  

Edwards (1995) bir ekonomide finansal derinlik derecesinin özel tasarrufların önemli belirleyicilerinden biri 
olarak ele almaktadır. Daha gelişmiş bir finansal sistem daha yüksek tasarruflara yol açabilecektir. Bu nedenle, 
Chinn (2000) belirttiği gibi, özel tasarrufların finansal derinleşme kanalıyla cari açığı etkileyebileceğini 
varsayıyoruz. Literatürde cari açığın belirleyicilerini tespit etmeye yönelik araştırmalara bakıldığında; finansal 
değişkenlere daha az önem verildiği görülmektedir. Bu araştırmada finansal derinlik ve cari işlemler dengesi 
arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi yoluyla bu eksiklik giderilmeye çalışılacaktır. Yani, Türkiye ekonomisinde 
finansal derinlik düzeyinin cari işlemler üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu bağlamda, ikinci 
kısımda literatür özeti sunulmakta, üçüncü kısımda teorik açıklamalar ve ampirik model hakkında bilgi 
verilmekte ve son olarak ampirik modelden elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.  

2. Literatür 

Finansal derinleşme finansal piyasaların büyüklüğü ile ilgilidir. Bir ekonomide finansal derinleşmenin 
ölçülmesinde özel sektör kredilerinin GSYH’ya oranı, M1, M2 ve M3 gibi  parasal büyüklüklerin GSYH’ya oranı, 
mevduatların GSYH’ya oranı gibi göstergeler kullanılmaktadır. Finansal derinleşmeyi ölçmek için en yaygın 
kullanılan değişken M2 para arzının GSMH’ya oranı olmakla birlikte farklı finansal değişkenler de 
kullanılmaktadır. Örneğin, King ve Levine (1993) finansal derinlik göstergesi olarak, Finansal Sistemdeki Likit 
Varlıklar / GSYH oranını, Rousseau ve Wacthel (2000) M3 /GSYH, M3-M1 / GSYH ve Toplam Krediler / GSYH 
değişkenlerini kullanmıştır.  

Bir ekonomide finansal derinlik düzeyi, özellikle özel tasarrufların belirlenmesi noktasında önemlidir. Edwards 
(1995) finansal derinlik göstergesi olarak alınan M2 / GSYH oranının tasarruflarla pozitif bir ilişki içinde 
olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bir ekonomide finansal derinlik düzeyi hem yatırımlar hem de tasarruflar 
dolayısıyla cari işlemler dengesi üzerinde etkili olabilmektedir. Tasarruf-yatırım dengesinin cari işlemler hesabı 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1294 
 

üzerinde yaratacağı etki konusunda değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Feldstein ve Horioka (1980) yurtiçi 
tasarruf-yatırım artışlarının daha düşük cari açığa yol açma eğiliminin büyük ülkelerde daha güçlü olduğunu 
belirtmektedir. Ülke büyüklüğünün finans piyasalarındaki önemine ilişkin sonuç Martin ve Rey (2004) tarafından 
da desteklenmektedir. Bu açıdan, daha büyük ve daha etkin finansal piyasalar daha yüksek yurtiçi tasarruf oranı 
ve bu nedenle daha düşük bir cari işlemler açığına yol açabilecektir. Blanchard ve Gravazzi (2002) OECD ve Euro 
bölgesi ekonomileri üzerine yaptıkları araştırmada, finansal derinliğin bir göstergesi olarak ele aldıkları M3/GDP 
oranı ile cari işlemler dengesi arasında güçlü negatif bir ilişkinin olduğunu göstermişlerdir. M3/GDP oranındaki 
bir artışın cari açık/GDP oranında bir azalışa yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır. Calderon ve diğerleri (2000) 
gelişmekte olan ülkelerde cari açığın belirleyicilerini tespit etmeye yönelik, 1966-1995 yıllarına ait 44 gelişmekte 
olan ülke verilerini kullanarak yaptıkları araştırmada, hem kamu hem de özel tasarruf oranındaki bir artışın cari 
açıktaki düşüşe katkı sağladığını göstermişlerdir.  

Finansal derinleşme ile cari açık arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu ileri süren araştırmalar da bulunmaktadır. 
Chinn ve Prasad (2000), 1971-1995 yılları arasındaki dönemde 18 sanayileşmiş ve 71 gelişmekte olan ülkede cari 
işlemler dengesinin belirleyicilerini panel veri analizi ile tespit ettikleri araştırmada, gelişmekte olan ülkelerde 
finansal derinleşme ile cari işlemler açığı arasında pozitif bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Blanchard and 
Giavazzi (2002) finansal gelişme ve entegrasyonun, likidite sınırlandırmalarını gevşeterek ve tüketimi 
kolaylaştırmak suretiyle tüketimi artırdığı için daha yüksek cari açıklara yol açtığını belirtmektedirler. Chinn ve 
Prasad (2003) finansal gelişmenin erken aşamalarında olan ülkelerin, sermaye ithalatı yoluyla cari işlemler açığı 
verdiğini, finansal gelişmenin ilerleyen aşamalarında ise biriken dış yükümlülüklerini ödeyebilmek için sermaye 
ihraç ettikleri dolayısıyla cari fazla vermeye başladıklarını ileri sürmektedirler. Clarida (2005) ve Mendoza ve 
diğerleri (2006) finansal gelişmenin yurtiçi yatırımları artırabileceği, daha yüksek bir finansal aracılık ve finansal 
sektör kalitesinin cari açıktaki bozulma ile ilişkili olabileceğini belirtmektedirler. Clarida (2005) A.B.D.’de 
gelişmiş sermaye piyasalarının tüm dünyada fazla tasarrufları emmesinin daha yüksek cari açıklara yol açtığını 
ileri sürmektedir. Chinn ve diğerleri (2011) daha gelişmiş finansal piyasaları olan gelişmekte olan ülkelerin daha 
zayıf cari işlemler dengesine sahip olduklarını öne sürmektedirler. Ekinci ve diğerleri (2014) finansal gelişmenin 
erken aşamalarında, daha az finansal derinlik düzeyine sahip ülkelerde cari işlemler dengesinin kredi 
büyümesindeki hızlanmaya daha fazla duyarlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu bulgu finansal derinliğin yeterli 
olmadığı bir ekonomide kredi büyümesindeki hızlanmanın cari işlemler dengesinde daha büyük bir bozulmaya 
yol açabileceğini vurgulaması açısından önemlidir. Hermann ve Winkler (2008) finansal piyasaların cari işlemler 
dengesinin belirlenmesinde önemli bir unsur oluğunu belirtmekte, Avrupada’ki yükselen ekonomiler grubunda 
yer alan ülkelerdeki cari işlemler açığının yatırımlardaki bir artışı yansıtırken, Asya’da yükselen ekonomilerdeki 
cari işlemler fazlasını yatırımlardaki bir azalışa bağlı olarak açıklamaktadırlar.   

Bir ekonomide finansal derinleşmeye bağlı olarak tasarrufların artıp artmayacağı ve bunun net etkisi konusunda 
birbirine zıt iki farklı yaklaşım olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, piyasalar derinleştikçe hanehalkının daha 
fazla tasarruf yapma fırsatı elde edeceğini vurgulayan McKinnon ve Shaw postülasıdır. Buna göre finansal 
derinlik, kaynak dağılımının etkinliği yoluyla hem tasarrufları hem de yatırımları artırabilir; ki bu da cari işlemler 
açığını iyileştirici yönde olacaktır.  Diğeri ise, Chinn (2005) belirttiği gibi, az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 
ülkelerde daha fazla finansal gelişmişliğin daha yüksek tasarruflara yol açacağını, diğer taraftan finansal 
piyasalar geliştikçe ve borçlanma kısıtları azaldıkça hanehalkının tasarruf yapmaya daha az istekli olacağını, 
bunun da cari işlemler açığını artıracağı yönündeki görüştür.   

3. Ampirik Çerçeve 

Bu araştırmada, finansal derinlik göstergesi M2 para arzının GSYH’ya oranı kullanılmaktadır. Cari işlemler açığını 
temsil eden değişken ise cari işlemler açığının GSYH’ya oranıdır. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem 
ilişkilerinin belirlenebilmesi için Pesaran ve Shin (1999) ile Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen 
gecikmesi dağıtılmış otoregresif modellere dayanan ARDL (autoregressive distrubuted lag) “Sınır Testi” 
yaklaşımı uygulanmıştır. Sınır testi yaklaşımının klasik eşbütünleşme yöntemlerine göre en önemli avantajı, 
değişkenlerin sıfırıncı I(0) veya birinci dereceden I(1) bütünleşik olmalarına bakılmaksızın, değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin belirlenebilmesidir.  Ayrıca sınır testi gözlem sayısının az olduğu durumlarda güvenilir 
sonuçlar verebilmektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımında ilk olarak kısıtsız hata düzeltme modeli (unrestricted conditional error-correction 
model-UECM) olarak adlandırılan ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını belirleyen model 
kurulmaktadır. Kısıtsız hata düzeltme modelinin (UECM) bu araştırmaya uyarlanmış şekli aşağıdaki gibidir: 
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1 ve 2 nolu denklemler ile gösterilen kısıtsız hata modelleri arasındaki fark 2 nolu denklemde trend değişkeninin 
bulunmasıdır. ARDL yaklaşımında kısıtsız hata düzeltme modelleri trend değişkenli ve trend değişkeninin 
bulunmadığı modeller kullanılarak tahmin edilmektedir. Yukarıdaki denklemlerde m gecikme sayısını 
göstermektedir. Gecikme sayısı, en yüksek gecikme sayısından başlayıp AIC, SC gibi kriterlerinin en küçük değer 
aldığı değere göre belirlenmektedir.  

Sınır testinde değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığı (1) ve (2) nolu denklemlerde yer alan  

1−tca
 ve 12 −tm

değişkenlerinin katsayılarına sıfır kısıtı getirilerek, aynı anda sıfırdan farklı olup olmadıklarının 

testi yapılır. Wald kısıt testine göre, sıfır hipotezi eşbütünleşme olmadığı ( 0: 430 == H ), alternatif hipotez 

ise uzun dönemli ilişki olduğu ( 0: 430  H ) şeklinde kurulmaktadır.  ( 0: 430 == H ) hipotezi F testi 
ile sınanmaktadır. Eğer hesaplanan F istatistiği kritik değer üst sınırını aşarsa sıfır hipotezi reddedilerek 
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu kabul edilir. Tersi durumda, hesaplanan F istatistiği alt kritik 
değerden küçükse değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığına karar verilir. Hesaplanan F istatistik 
değerinin alt ve üst sınır değerleri arasında yer alması halinde ise değişkenler arasında ilişkinin varlığı belirsiz 
olmaktadır.  

Değişkenler arasındaki uzun dönemli bir ilişki belirlendikten sonra, kısa ve uzun dönem ARDL modeli tahmin 
edilir. Bu araştırmaya uyarlanmış uzun dönem ARDL modeli aşağıdaki gibidir: 
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Modelde yer alan değişkenlere ilişkin gecikme uzunluğu Akaike Information Criteria (AIC) ya da Schwarz (SC) 
kriteri kullanılarak seçilebilmektedir. Akaike (AIC) ya da Schwarz (SC) kriterlerinden birinin en küçük değer aldığı 
gecikme uzunluğu en uygun gecikme uzunluğu olarak belirlenir. Kısa dönem ARDL modelinde de gecikme 
uzunluğu belirlenirken uzun dönem ARDL modelinde olduğu gibi Kamas ve Joyce (1993) tarafından önerilen 
yöntem kullanılmaktadır.  

Kısa dönem ARDL modeli ise aşağıdaki gibidir: 

ttEC
m

i

m

i
itmiitcaica  +−+

=

=

−+−+= 1
1 0

2210                                     (5) 

ttEC
m

i

m

i
itmiitcaica  +−+

=

=

−+−+= 1
1 0

2210                                       (6) 

(6) nolu denklemde 1−tEC değişkeni uzun dönem ARDL modelinden elde edilen hata terimi serisinin bir dönem 

önceki değeridir. Bu değişkene ait  parametresi kısa dönemdeki dengesizliğin ne kadarının uzun dönemde 

düzeleceğini göstermektedir.   parametresinin işaretinin negatif olması, kısa dönemde meydana gelen 

sapmaların uzun dönem denge değerlerine yakınlaşacağını, pozitif olması durumunda ise serilerin uzun dönem 
denge değerlerinden uzaklaşacağını göstermektedir.  
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4. Ampirik Bulgular 

Araştırmada, 1987-2014 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmaktadır. Araştırmada kullanılan değişkenler, 
cari işlemler dengesinin GSYH’ya yüzdesel oranı (ca) ve para arzının GSYH’ya yüzdeler oranı (m2) olmak üzere iki 
değişken bulunmaktadır. M2 / GSYH oranı finansal derinliği temsil eden değişkendir. Ca serisi, mevsimsel 
etkilerden arındırılmış seri olarak FRED (Federal Reserve Economic Data) den alınmıştır. M2 serisi Merkez 
Bankası EVDS’den alınan M2 ve GSYH serilerinin yüzdesel oranı olarak hesaplanmış ve bu seride anlamlı 
mevsimsel değişmeler görülmüş ve bu seri X-12 yöntemiyle mevsimsel etkilerden arındırılmıştır.  

Değişkenlerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesinde ADF (Genişletilmiş Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron) 
birim kök testleri kullanılmıştır. ADF ve PP birim kök testi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Birim Kök Testi 

Değişken Sabit Sabit ve Trendli Sabit Sabit ve Trendli 

  ADF Düzey ADF        1. fark ADF Düzey ADF        1. fark PP Düzey PP          1. fark PP Düzey PP          1. fark 

ca  -2.63(0)*** -4.167(0)*  -2.654(4)***  -4.224(5)* 

m2  1.209(0)       -8.587(0)*  -1.831(0)         -8.914(0)*  0.930(3)  -8.581(5)*  -1.856(5)  -8.840(8)* 

*, **, ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere cari açık değişkeni hem ADF hem de PP testlerinde düzey değerlerinde durağan 
I(0) iken finansal derinlik değişkeni birinci dereceden I(1) durağan bir değişkendir. Her iki değişkenin de I(2) ve 
daha büyük bir düzeyden durağan değişkenler olmadığı görülmektedir. Bu durumda ARDL sınır testi yaklaşımı 
uygulanabilmektedir.  

ARDL sınır testi yaklaşımında ilk olarak, değişkenlerin uzun dönemli ilişkinin varlığını sınamak amacıyla kısıtsız 
hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Bu model için en uygun gecikme uzunluğu Kamas ve Joyce (1993) 
yöntemine göre; en büyük gecikme uzunluğundan başlayıp, AIC veya SC kriterlerinden birinin en küçük değere 
sahip olduğu gecikme uzunluğu en uygun gecikme uzunluğu olarak belirlenir. Bu araştırmada en uygun gecikme 
uzunluğunun belirlenmesinde AIC kriteri temel alınmıştır.  Değişkenlere ait gözlemlerin üçer aylık verilerden 
oluşması nedeniyle en büyük gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiş, AIC kriterinin en küçük olduğu, en uygun 
gecikme uzunluğu 1 olarak tespit edilmiştir. Bu gecikme uzunluğunda, bağımlı değişkenin gecikmeli değeri de 
yer aldığından Breusch-pagan Lagrange Çarpanı (LM) istatistiği kullanılmış, otokorelasyon sorununa 
rastlanmamıştır (Trend değişkeni anlamsız çıktığı için, modelde trend değişkenine yer verilmemiştir). 

Tablo 2’de, ca değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığı sınır testi sonuçları görülmektedir. Cari açık ve 
finansal derinlik arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını sınama amacıyla hesaplanan F istatistik değeri ve 
Pesaran, Shin ve Smith (2001)’den elde edilen alt ve üst sınır değerleri görülmektedir.  

Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları 

k* F istatistiği Kritik Değerler (%5 Anlamlılık Düzeyi) 

1 5.655601 Alt Sınır (I0) Üst Sınır (I1)   

    3.62 4.16   
* k bağımsız değişken sayısını göstermektedir. 

Sınır testinden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, cari açık ile finansal derinlik arasında uzun dönemli bir 
ilişki bulunmadığını ileri süren 0: 430 == H   hipotezi reddedilmektedir. Regresyon sabitinin bulunduğu, trend 

değişkeninin bulunmadığı kısıtsız hata modelinde hesaplanan F istatistik değeri % 5 anlamlılık düzeyinde alt sınır 
I0 ve üst sınır I1 değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle cari açık ve finansal derinlik serileri eşbütünleşiktir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin analizi için kullanılan ARDL modelinde en uygun gecikme uzunluğu 
cari açık değişkeni için 1, finansal derinlik değişkeni için ise 0 olarak belirlenmiştir. Gecikme uzunluğunun 
tespitinde AIC kriteri esas alınmıştır. Tahmin edilen ARDL (1,0) modelinde trend değişkeni istatistiksel olarak 
anlamsız olduğu için trend değişkeni modele katılmamıştır. ARDL (1,0) modeline ait tahmin sonuçları Tablo 3’de 
gösterilmektedir.   

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1297 
 

Tablo 3. ARDL Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları  

Parametreler Katsayı Standart Hata t-istatistiği p 

Sabit 3.346.581 0.893852 3.744.001 0.0003** 

1−tca  0.719666 0.070088 1.026.805 0.0000* 

2m   -0.007294 0.002484   -2.936975 0.0041**  

 Uzun Dönem Katsayıları   

Sabit  11.937845 0.926301 12.887658   0.0000* 

 tm2   -0.026021 0.005699  -4.566218 0.0000* 
*, **, sırasıyla %1, %5 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Uzun dönem ARDL(1,0) modeline ait tahmin sonuçları incelendiğinde finansal derinlik değişkeninin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu ve bu değişkene ait katsayının negatif işaretli olması nedeniyle uzun dönemde cari açık ve 
finansal derinlik arasında teorik beklentilere uygun negatif bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Cari işlemler açığı ve finansal derinlik arasında uzun dönem ilişkisi belirlendikten sonra değişkenler arasındaki 
kısa dönem ilişkisinin tespiti amacıyla uzun dönem denge modelinde olduğu gibi Pesaran vd. (2001) tarafından 
önerilen ARDL modeli esas alınmıştır. Kısa dönem modelinin tahmininde 3 nolu denklem kullanılmıştır. Modelde 
değişkenlerin gecikme uzunluğunun belirlenmesinde, uzun dönem ARDL modelinin belirlenmesinde olduğu gibi 
Kamas ve Joyce (1993) tarafından belirlenen yöntem kullanılmış ve AIC kriterine göre gecikme uzunluğu tespit 
edilmiştir.  Buna göre cari açık değişkeni için gecikme uzunluğu 4, finansal derinlik değişkeni için ise 2 olarak 
belirlenmiştir. Kısa dönem ARDL(4,2) modeli tahmin sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4. Kısa Dönem ARDL (4,2) Modeli Tahmin Sonuçları 

Parametreler Katsayı Standart Hata t-istatistiği p 

Sabit 0.087353 0.155800 0.560676 0.5763 

1−tca  1.137729 0.287229 3.961048 0.0001* 

2−tca  0.050332 0.093103 0.540611 0.5900 

3−tca  0.170745 0.104524 1.633548 0.1056 

4−tca  0.019587 0.102861 0.190426 0.8494 

tm2  0.009843 0.016883 0.583015 0.5613 

12 −tm  -0.001086 0.016566 -0.065582 0.9478 

22 −tm  -0.027402 0.016514 -1.659333 0.1003 

1−tECT  -1.361691 0.315890 -4.310654 0.0000* 
* % 5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Kısa dönem ARDL (4, 2) modelinden elde edilen sonuçlara göre finansal derinlik değişkeninin cari ve gecikmeli 
değerlerinin istatistiksel olarak anlamsız olması, cari açık ve finansal derinlik arasında kısa dönemde bir ilişki 
olmadığını göstermektedir. Ancak cari denge üzerinde geçmiş dönem değerinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Cari açık oranına ait 1 dönem gecikmeli değer istatistiksel olarak anlamlıdır.  1−tECT  değişkeninin katsayısının 

negatif olması istatistiksel beklentilerle uyumludur. Ancak, hata düzeltme terimi katsayısı -1’den büyük çıkmış 
olması sistemde ortaya çıkan dalgalanmaların uzun dönemde dengeye geleceğini göstermektedir.  

5. Sonuç 

Bu araştırmada finansal derinlik ve cari açık arasındaki kısa dönem ve uzun dönem ilişkileri Türkiye ekonomisi 
açısından analiz edilmiştir.  Elde edilen sonuç, Türkiye’de finansal derinlik düzeyi ile cari işlemler açığı arasında 
uzun dönemde negatif bir ilişkinin olmasıdır. Bu, ekonomide finansal derinlik düzeyi arttıkça cari açık düzeyinde 
bir iyileşmenin olacağı anlamına gelmektedir. Ancak kısa dönem için yapılan analiz aynı ilişkinin varlığını 
desteklememektedir. Elde edilen bulgular Chinn (2000)’in gelişmekte olan ülkelerde finansal derinlik ile cari 
açık arasında pozitif bir ilişkinin olduğu yönündeki savını desteklememektedir.  Öte yandan Blanchard ve 
Gravazzi (2002) ile Calderon ve diğerleri (2000) ileri sürdükleri tasarruf oranındaki bir artışın cari açıktaki düşüşe 
katkı sağladığı görüşünü desteklemektedir. Türkiye’de finansal derinlik düzeyinin cari açık düzeyini olumlu 
yönde etkilemesi, tasarrufları artıcı tedbirlerin önemine dikkat çekmektedir.   
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Bir ekonomide tasarruf düzeyinin istikrarlı ve güçlü makroekonomik politikalar, reel faiz oranı, enflasyon oranı, 
kullanılabilir gelir gibi birçok faktöre bağlı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de tasarruf düzeyinin 
artırılması için öncelikli olarak bireylerin kullanılabilir gelirlerini artıracak güçlü ve yapısal reformları içeren 
ekonomi politikaları uygulanması gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi, toplumda eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi ve kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer almaları ile doğrudan orantılıdır. Öte yandan, 
Türkiye’de son yıllarda rastlanan önemli bir olgu, kredi kartı ve tüketici kredilerindeki artışa bağlı olarak ortaya 
çıkan kredi büyümesinin düşük gelir grubunda yer alan bireyleri eksi tasarrufa itmesi ve bunun da ekonomide 
tasarruf oranındaki artışı engellemesidir. Bu noktada para politikası uygulamalarında kredi büyümesinin 
tasarruflar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin dikkate alınması önem kazanmaktadır.  
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Özet: Organik tarım, dünyada özellikle tüketici talebi ve devlet desteği ile hızlı bir gelişim göstermiş ve 1970’li yıllarda ticari 
anlamda önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde 80 milyon hektar olan dünyadaki organik tarım alanlarında üretici sayısı 
yaklaşık 2 milyon, organik ürün pazarı ise 72 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'de organik tarım yapılan alanların 
toplam tarım alanı içerisindeki payı ise % 2,2’dir. Türkiye genelinde organik ürün olarak en çok fındık, kuru incir, kuru kayısı, 
kuru üzüm, mercimek ve pamuk üretilmektedir. Bursa İli’nin ise, organik tarım üretiminde son yıllarda gösterdiği 
gelişmelerle ülke genelinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 2015 yılında Bursa'da 158 üretici tarafından 15 654 dekarlık bir  
alanda organik tarım faaliyeti yürütülmektedir. Çilek, kiraz, ahududu, böğürtlen, ayva ve ceviz gibi ürünlerin üretiminde de 
lider konumdadır. 

Organik tarım, tarımsal verimliliği arttırarak doğal kaynakları koruma altına almaktadır. Ülkemizdeki  gıda kalite ve 
güvenilirliğini de yükseltmektedir. Sertifikalı organik tarımsal sistemler geliştirildiği takdirde, özellikle kırsal kesimlerde 
tarımın gelir üretme ve iş yaratma kapasitesi de gelişecektir. Bursa İli bünyesinde barındırdığı organik tarım üstünlüğünü 
henüz tam olarak ortaya koyamamıştır. Özellikle kırsal kalkınmanın hedeflenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için üretici ve 
tüketicilerde organik tarım bilincinin yükseltilmesi son derece önemlidir. Bu araştırmada  İl’in organik tarım potansiyeli ve 
bu potansiyelin Bursa ekonomisine olası katkıları değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bursa, organik, ekonomi, tarım 

Organic Agriculture Potential of Bursa Province 

Abstract: Recently, organic agriculture has developed rapidly in the world and global organic food market has been growing  
depending on largely on the demand of  consumers and  government support systems. Organic farming develops in  
worldwide and has been practiced around  2 million producers, on 80 million hectare farmland. In Turkey, the share of 
organic agriculture in total agricultural land is 2.2%. The organic product market in the world has reached 72 billion dollars. 
Although, Turkey has suitable ecologic conditions and export potential for organic production, the share of Turkish organic 
products in the world market is significantly low. In Turkey, hazelnuts, dried figs, dried apricots, raisins, lentils and cotton 
are mostly produced as organic products. Bursa Province has an important place in the whole country in terms of the 
development in organic agriculture. In 2015, a field farming activity of 15 654 decares has been carried out by 158 
producers in Bursa. It is also a leader in the production of strawberries, cherries, raspberries, blackberries, quince and 
walnuts. 

Organic agriculture protects natural resources by increasing the  agricultural productivity. It also increases the quality and 
reliability of food  safety. If certified organic agricultural systems are developed,  income and employment  capacity of 
agriculture sector will be increased in rural areas. Organic agriculture has not yet fully demonstrated its superiority in Bursa 
province. In order achieve  targeted level in rural development,  its significantly important to raise the  awareness of organic 
agriculture in producers and consumers. The main objective of this study is to determine the potential of organic 
agriculture in Bursa and its contributions to the  economy. 

Key words: Bursa, organic, economy, agriculture 

1. Giriş 

1970’li yıllarda tüm dünyada tarım politikalarında ana hedef, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamak üzere “Yeşil Devrim” ile tarımsal üretimi arttırmaktı. Bu amaçla yoğun girdi kullanımı 
desteklenmekte idi. Ancak hedeflenen verim artışının girdi kullanımına paralel olarak artmaması, toprağın 
giderek çoraklaşması ve özellikle insan, hayvan, çevre sağlığı açısından giderilemez sorunların ortaya çıkması, 
tarım sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine, alternatiflerin geliştirilmesine yol açmıştır. Çevre ve doğal 
kaynaklar ile ilgili yaşanan bir takım olumsuz gelişmeler alternatif bir üretim sistemi olarak organik tarımı 
gündeme getirmiştir. 1980 yılından sonra tüketicilerin baskısıyla, aile tarımı konumundan çıkıp ticari bir boyut 
kazanmıştır. A.B.D.’de 0-2 yaş grubu çocukların mamalarının imalinde, organik ürünlerin kullanımını zorunlu 
kılan yasa da organik tarımın ticari potansiyelini arttırmıştır. Ülkemizde ise organik tarım faaliyetleri, Avrupalı 
ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda ihracata yönelik olarak başlamıştır. Gelişimi 24 Aralık 1994 tarih ve 
22145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle devam etmiştir. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1301 
 

Yönetmelik; alternatif bir üretim sistemi olan ekolojik (organik) tarımın gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile 
çıkarılmış olup Türkiye’ de organik tarım yapan üreticilerin ürünlerinin organik olarak değerlendirilebilmesi için 
gereklidir. İster ihracat için olsun isterse yurt içi tüketim amacıyla üretilen ürünler bu yönetmelikte belirtilen 
kurallar doğrultusunda organik olarak değerlendirilirler. Organik ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi, 
depolanması ve pazarlanması aşamalarında uyulması gereken kurallar 5 kısım ve 40 maddeden oluşan bu 
Yönetmelik’ de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yönetmelik ayrıca 6 adet ek içermektedir. Daha sonra adı 3 Aralık 
2004 yılında 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu devreye girmiştir. Bu kanunla organik tarım yaygınlaştırılması 
sağlanarak sektöre yasal düzenleme getirilmiştir. Sonraki yıllarda yeni gelişmeler yaşanarak 4/6/2010 tarihli ve 
27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak 
Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair 
Yönetmelik yayımlanmıştır (Anonim, 2010; 2011). 
Dünyada organik tarıma olan ilgi her geçen gün artmaktadır.  Bu üretim sistemi sadece bir tarım tekniği olarak 
değil aynı zamanda sağlık ve yaşam reçetesi olarak da değerlendirilmektedir. Toplumlarda çevre ve sağlığa 
ilişkin bilinç düzeyi arttıkça organik tarıma ilgi artmakta ve dünyadaki organik tarım pazarı artan oranlarda 
genişlemektedir. Ülkemizin de uygun iklim koşulları ve uygun toprak yapısı nedeniyle bu gelişimde payını alması 
ekonomik açıdan  önem taşımaktadır.  

Bu araştırmada genelde Türkiye’de özelde ise Bursa İli’nde organik tarım ürünlerinin mevcut potansiyeli ve 
ekonomik boyutu ele alınmıştır. Sektörün Bölgeye olan katkıları istatistiksel verilerle değerlendirilmiştir. 

2. Organik Tarımın Ekonomik Boyutu 

2.1. Türkiye’de 

Organik tarımın tüm dünyada önem kazanması ile birlikte zaman içerisinde tüm ülkeler kendilerine özgü 
koşullarda organik tarım faaliyetlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya başlamışlardır. Türkiye’de organik 
üretimini başlatan önemli nedenlerden birisi geleneksel ürünlerin Avrupa organik pazarında talep edilmesi 
olmuştur. Organik olarak yetiştirilen ilk ürünler kuru incir ve üzümdür. Ürün yelpazesi daha sonraki yıllarda kuru 
kayısı, fındık ve pamukla genişlemiştir. İlk resmi organik tarım hareketi 1992 yılında “Ekolojik Tarım 
Organizasyonu Derneği”nin kurulmasıyla başlamıştır. Başta ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatlarına uygun 
olarak yapılan üretim, 1991 yılından sonra bitkisel üretimde, 1999 yılından sonrada hayvansal üretimde 
2092/91 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü esas alınarak yapılmıştır.  

Türkiye iklim, toprak, su kaynakları, ürün çeşitliliği ve iş gücü bakımından organik tarım için elverişli koşullara 
sahiptir. Organik tarımda temel amaç; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve tüketicilerin güvenilir gıdaya 
ulaşımını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların katılımı ile organik tarımın her 
aşamasında gelişmenin kalıcı olması hedeflenmektedir. Politikalar ve faaliyetler, bu temel amaca yönelik olarak 
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, tüketici talebine 
olumlu cevap verilebilmesi, çevrenin korunması, eko agro-turizm, hizmet sektörü ve organik tarım sanayinin 
gelişmesi ve dış pazardan daha fazla pay alınması da giderek önem kazanmıştır. 

Ülkemizde ihracata yönelik talepler doğrultusunda kuru üzüm ve kuru incir gibi geleneksel ürünler ile başlayan 
organik tarım, yıllar itibariyle önemli gelişmeler göstermiştir. Sekiz ürün ile başlayan organik tarım faaliyeti son 
yıllarda 195-200 ürün çeşidine yaklaşmıştır. 2015 yılı itibariyle ortalama 70 bin üretici tarafından,  515 268 ha 
alanda, 1 829 291 ton civarında organik üretim yapılmaktadır (Çizelge 1). Benzer gelişme organik tarımda ürün 
işleyen, pazarlayan firma sayılarında da görülmektedir. 

Çizelge 1: Türkiye’de Yıllar itibariyle Organik Tarımsal Üretim 

Yıllar Ürün Sayısı Üretici Sayısı Üretim Alanı (ha) Üretim miktarı (ton) 
1990 8 - 1 037 - 
1995 37 4 039 16 000 10 304 
2000 95 18 385 59 985 237 210 
2005 205 14 401  203 811 421 934 
2010 216 42 097 510 033 1 343 737 
2015 197  69 967  515 268 1 829 291 

Kaynak:http://www.gthb.gov.tr 
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Organik hayvansal üretimi değerlendirecek olursak, dünyada gelişimi ve üretimi oldukça önemli olmasına 
rağmen Türkiye’de üretim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bunun nedenlerinden biri organik hayvansal üretimde 
hayvan hastalıklarına sıkça rastlanılmasıdır. 2012 yılı verilerine göre 1.587 adet organik hayvansal üretim yapan 
üretici vardır. Toplamda 56.204 adet büyükbaş, 33.985 adet küçükbaş ve 281.132 adet kanatlı üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de organik hayvancılığın gelişebilmesi için yem üretiminin ekim nöbetine 
alınarak arttırılması ve hayvancılığa ilişkin destek programlarının planlanması gerekmektedir. Organik üretim 
yapan üreticilerin sayısı yıllara bağlı olarak artış göstermekle birlikte hala ulaşılmak istenen düzeylerden çok 
uzaktır (Bayraktar, 2015). 

Ülkemizdeki organik tarım ihracatını değerlendirecek olursak 1997 yılında sertifikalı tarıma geçildiği için var olan 
istatistiklerin bir kısmı 1997 yılı ve sonrasına aittir. Ülkemizde yetiştirilen organik ürünlerin büyük bölümü 
(%85’den fazlası) (Sayın ve ark., 2005; Demiryürek ve ark., 2008) ihraç edildiği için, organik üretim yurt dışından 
gelen talebe göre şekillenmektedir. Çizelge 2, organik tarım ve gıda ihracatının ülkemizde yıllar itibari ile 
gelişimini göstermektedir. Buna göre, organik ürün ihracatımız 1997 yılında 15,9 milyon dolardan 2015 yılında 
69,2 milyon dolara yükselmiştir. Ülkemizde üretim alanları ve üretim miktarlarında çok büyük ilerlemeler 
sağlanmasına rağmen, ihraç edilen miktar ve buna bağlı olarak ihracat değerlerinde beklenen hedeflere 
ulaşılamamıştır. Çiftçilerin örgütlenememesi, desteklerle ilgili sıkıntılar, fiyatların yüksekliği ve organik ürüne 
olan tüketici güvensizliği yaşanan temel sorunlar arasında yer almaktadır. 

Çizelge 2: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Organik Tarım İhracatı 

Yıl Miktar (ton) Değer (milyon $) 
1997 5 706 13,5 
2000 12 937 22,8 
2005 9 319 26,2, 
2010 3 592 15,9 
2015 1 3549 69,2 

Kaynak : http://www.tarim.gov.tr 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik tarımın benimsenmesinde ve üreticilerin organik tarıma 
yönlendirilmesinde üreticilere destek sağlanmaktadır. Organik tarımsal ürün ve girdi üreten müteşebbislere, 
2004 yılından itibaren düşük faizli tarımsal kredi uygulaması kapsamında % 60 cari faiz indirimli yatırım (3 yıl 
vadeli) ve işletme kredisi (1 yıl vadeli) kullanma imkanı sağlanmıştır. Söz konusu destekleme 2011 yılında %50 
cari faiz indirimli yatırım (7 yıl vadeli) ve işletme kredisi (1.5 yıl vadeli) şeklinde uygulanmıştır. Ülkemizde 2005 
ve 2007 yılları arasında bitkisel üretim için “Doğrudan Gelir Desteği” kapsamında ilave organik tarım desteği 
verilmiştir. 2008 yılından itibaren de alan bazlı destekleme ödemesine geçilmiştir. Organik hayvansal üretim 
(anaç sığır, koyun, keçi, arı, alabalık, çipura-levrek) için, 2011 yılından itibaren ilave destekleme ödemesi 
yapılmaktadır. Ayrıca, organik tarım üreticileri alan bazlı mazot ve gübre analiz desteği, toprak analizi ve 
bombus arısı desteği ile biyolojik mücadele desteklerinden de yararlanmaktadırlar (Anonim, 2012). 

2.2. Bursa İli’nde 

Bursa İli’nde organik tarım ile ilgili olarak Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışmalarla ilk kayıtlar 11 sene önceye dayanmaktadır. İlk organik ürün pazarı da 2006 yılında Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde kurulmuştur. İlk olarak eğitim çalışmaları başlatılmış olup, 2006 yılından itibaren kamu kurum ve 
kuruluşları ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından çiftçilere organik tarım eğitimi verilmektedir. 2015 yılına 
gelindiğinde ise Bursa İl sınırları içerisinde 5 654,3 dekar alanda organik tarım yapıldığını söyleyebiliriz.  Organik 
tarım İl’de 13 ilçede, 65 çeşit ürün, 158 çiftçi tarafından yapılmaktadır. En fazla alan ve üretim Büyükorhan 
ilçesinde olup 1 699,9 dekardır(Çizelge 3). Bursa’da organik üretim olarak en fazla çilek yetiştirilmektedir. Çilek 
yetiştirilen alan 1 337 dekardır. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Osmangazi ve Keles 
İlçelerinde organik çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 30 dekar alan için Organik Çilek Yetiştiriciliği 
Projesi hazırlanıp Bakanlığa sunulmuştur. 2011-2013 yıllarında bu proje uygulanmıştır.  Ayrıca Keles İlçesinde 2 
550 adet organik yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır (http://www.bursa.tarim.gov.tr). Bursa'da 2015 yılına 
gelindiğinde 158 üretici tarafından 5 654 da alanda organik tarım faaliyeti yürütülmüştür. İl genelinde en çok 
üretilen organik ürünler sırasıyla çilek, kiraz, ceviz, zeytin, ahududu, böğürtlen, fasulye, bezelye, ıspanak, fiğ, 
yonca, yulaf, buğday, mısır ve yem şalgamıdır. Organik hayvansal üretim de gelişme göstermeye başlanmış 
olup; et, süt, yoğurt, peynir ve yumurta piyasalarda yerini almaya başlamıştır. Hayvansal ürün ve üretimdeki 
çeşitlilik bitkisel üretime göre çok daha az ve küçük ölçektedir. Bursa İl’inde toplam 4 500 adet tavuk ile 3 adet 
organik yumurta tavukçuluğu ve 49 kovan ile 1 adet organik arıcılık işletmesi bulunmaktadır (Anonim, 2016). 
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Organik üretim her ne kadar yurtdışından gelen ürün talepleri sayesinde başlasa da  iç tüketim taleplerinin 
doğması ve tüketici bilincinin artışı ile iç pazar da gelişmeye başlamıştır (Turhan & Canan, 2005). Dış pazar kadar 
hızlı olmasa da, iç pazarda da artış eğilimi gözlenmektedir. Organik ürünlerin iç pazarda değerlendirilmesi, 
doğrudan üreticiden-tüketiciye veya belirli bir pazarlama ağı ile üreticiden süpermarketler vasıtasıyla tüketiciye 
ulaşması şeklinde olmaktadır. Bu arada önemli miktardaki organik ürün, üreticiden gıda sanayine yönlenmekte, 
gıda sanayinin işlediği ürünlerin büyük kısmı yurt dışına gönderilmekte, küçük bir bölümü de organik marketler 
veya süpermarketlerin organik ürün reyonlarında tüketiciye sunulmaktadır. 

Çizelge 3. Bursa İl’i Organik Tarım Verileri (2015) 

İLÇE KÖY 
SAYISI 

ÜRETİCİ 
SAYISI 

ÜRETİM 
ALANI(da) 

BAŞLICA ÜRÜNLER 

 
BÜYÜKORHAN 

12 32 1 699,985 Çilek 166,427 da, Fiğ 683,267 da,  Kiraz 20,88 
da,  Yulaf 82,256 da,  Yem Şalgamı 128,447 
da, Mısır 75,868 da, Ceviz 15,09 da, Buğday 
76,446 da Çavdar 80,554 da 

İNEGÖL 1 1 103,483 Elma 19,549 da, Erik 18,757 da 

İZNİK 4 4 341,797 Mavi yemiş 130,207 da, Kiraz 20 da, Ceviz 
25,1 da, Böğürtlen 11,857da, Ayçiçeği 25,1 
da 

KARACABEY 1 1 201,668 Zeytin 55,168 da, Kiraz 26,5da, Badem 16,65 
da, Ceviz 14.4 da, Domates 6,5 da 

KELES 12 61 1 185,246 Çilek 442,89 da, Kiraz 267,341 da, Ceviz 
118,181 da,  Yonca 187,342 da, Buğday 
16,837 da 

KESTEL 2 2 73,846 Ahududu 36,966 da, Böğürtlen 36,88 da 

MUDANYA 4 2 173,011 Zeytin 85,602 da, Şeftali 18,159 da,  Elma 36 
da,  Armut 12 da, Kiraz 6 da, İncir 6 da 

MUSTAFA 
KEMALPAŞA 

3 3 163,002 Buğday 94,78 da, Şeftali 19,89 da, Domates 
18,90 da,  

NİLÜFER 3 2 32,329 Ceviz 18,04 da, Enginar 5,5 da 

ORHANELİ 10 31 659,571 Çilek 260,38, Ceviz 45,358 da, Kiraz 53,60 da, 
Vişne 30,698 da, Fiğ 78,166 da, Ayçiçeği 
19,045 da, Ahududu 12,32 da  

ORHANGAZİ 2 2 135,768 Zeytin 123,568 da, Buğday 7,2 da, Üçgül 5 da 

OSMANGAZİ 6 15 231,961 Çilek 95,018 da Ahududu 56,118 da, 
Böğürtlen 24,065 da, Ceviz 6,202 da, , Kiraz 
11,77 da, Yonca 5,138 da 

YENİŞEHİR 2 2 652,715 Bezelye 320 da, Fasulye 160 da, Biber 20da, 
Ispanak 146,766 da, Üçgül 5,949 da   

TOPLAM 62 158 5 654,377  
Kaynak: Anonim, 2016 

İhracat firmalarının bir kısmı yabancı, ya da yabancı ortaklı, bir kısmı da yerli firmalardır. İhracatın yapıldığı 
Avrupa ülkelerinde ve ABD ‘de kalite ve güvenirlilik ön planda olduğu için ihraç edilecek ürünlerin çok iyi 
denetlenen üreticilerden sertifikalı olarak temin edilmesi yasal bir zorunluluktur. Kontrolün iyi yapılmadığı 
üretici veya üretim alanlarından temin edilen ve işlenip ihraç edilen ürünlerde, herhangi bir kimyasal kalıntı 
bulunması halinde, birinci derecede ihracat şirketi ve kontrol ve sertifikasyon şirketi sorumlu tutulmaktadır.  

Günümüzde, her gün önemli sayıda artan bilinçli tüketiciler sağlıklı yaşam, toprak ve su için organik ürünlerin 
tüketimine yönelmektedirler. Bu yeni ve modern anlayış tüketicileri organik felsefeye yönlendirmektedir. 
İnsanlar, sağlıkları ve çevreleri için organik ürünlerin önemli olduğunu her gün daha fazla görmekte ve aileleri ile 
kendilerinin sağlıklı yaşamları için güvence verilen kaliteli ürünleri tüketmek istemektedirler. Özellikle sağlıklı 
beslenme ve güvenilir gıda temini gibi konularda kaygı duyan tüketiciler organik ürünlere karşı olumlu bir tutum 
sergilemektedir (Sarıkaya, 2007). Ancak yeterli miktar ve çeşitliliğe ulaşamayan organik ürünler pazarı, 
pazarlama yönüyle çeşitli kısıtlar ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Üreticiler büyük emek ve masrafla ürettikleri 
ürünleri için pazar bulmada sıkıntı yaşarken, tüketiciler ise, organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından ve 
ürünlere rahatlıkla ulaşamamaktan yakınmaktadır. Türkiye’de organik ürün perakendeciliği yapan işletmeler 
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genellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır. Bunun dışında Samsun ve 
Bursa gibi bazı Büyükşehirlerde daha çok belediyelerin desteğiyle belli yerlerde kurulan ekolojik halk pazarları 
ve süpermarketlerdeki organik ürün reyonlarından tüketici bu ürünlere ulaşabilmektedir (Karabaş ve Gürler, 
2012). 

İç piyasalara yönelik henüz yaygın bir üretim ve pazarlamanın olmadığı ülkemizde, organik ürünler pazarının 
oluşup gelişmesinde en önemli bulgulardan biri de fiyattır (Marangoz, 2008). Diğer ülkelerde organik ürün ile 
konvansiyonel ürün farkı %25–60 arasında değişirken, ülkemizde bu oran %150-200 civarındadır. Üreticileri 
organik ürün üretimine yönelten temel etken ekonomik faktörlerdir. Üreticiler, geleneksel ürünlere göre 
organik ürünlerden daha fazla gelir sağlayabilmektedirler (Özevin, 2008). Buna rağmen geleneksel ürünlere 
göre organik tarım ürünlerinin üretimi daha yüksek maliyet gerektirmektedir. Üretim kalitesinin yüksek 
standartlarda olması, üretim sürecinin sürekli denetim altında olması ve organik ürünlerin depolanması, 
korunması, dağıtımı için bazı masraflar söz konusudur. Üstelik organik sertifikasyon sistemleri maliyetler 
içermektedir. Sonuçta organik tarım ürünleri, geleneksel ürünlere göre daha yüksek fiyata sahiptir (Gök, 2008). 
Tüketicilerin organik ürünlerin fiyatlarına gösterdikleri davranış-fiyat algısı bazı çalışmalarda ele alınmıştır. Bu 
çalışmalardan birinde Batte ve arkadaşları (2007) geleneksel ürünlerle karşılaştırıldığında tüketicilerin organik 
ürünlere daha yüksek fiyat ödemeye razı olduklarını ortaya koymuşlardır. Sarıkaya (2007) da tüketicilerin 
organik ürünlerin yüksek fiyatlarını normal karşıladıklarını bulmuştur. Fakat organik ürünlerin maliyetleri 
düşürülerek tüketiciler için fiyatlar daha cazip hale getirilirse, organik ürünlere olan talep daha da artabilir 
(Özcan, 2011). Çünkü bazı tüketiciler, organik ürünleri satın alma kararlarında bu ürünlerin yüksek fiyatlarının 
engelleyici bir rol oynadığını ifade etmektedirler. Buna rağmen tüketiciler, organik ürünlerin yüksek fiyatlarını 
ürün kalitesi ve lezzetinin bir göstergesi olarak kabul etmektedirler. Bu doğrultuda yüksek fiyatları yüksek kalite 
ile ilişkilendirirler. Diğer bir ifadeyle organik ürünler düşük fiyatlandırıldığı zaman tüketiciler, bu ürünlerin düşük 
kaliteye ve daha az yarara sahip olduğunu düşünebilirler (Kılıç ve ark., 2014). Üreticiler organik ürünlerin fiyatını 
etkileyen faktörleri de değerlendirmektedirler. Kontrol ve sertifika kuruluşları tarafından üretimin ve 
pazarlamanın her aşamasının denetlenip raporlanması fiyatları etkilemektedir (Kurt, 2006). Sertifikasyon 
maliyetlerinin yüksek olması ve üreticilerin gelir düzeylerinin düşük olması sebebiyle üreticiler kendi 
sertifikalarını elde edememektedir. Bunu önlemek için Devlet, üreticilerin sertifikasyon maliyetlerini kısmen 
veya tamamen desteklemek üzere organik tarımın gelişimini sağlamalıdır. Üreticiler sertifikaları kendileri adına 
alabilirlerse, ürünlerini satmak için alternatif yollar bulabilirler. Böylece üreticiler, organik ürünlerini yerel 
marketlere satabilirler ya da son tüketiciye ürünlerini direkt olarak satarak geleneksel ürünle organik ürün 
arasındaki yüksek fiyat farkını düşürebilirler (Kenanoğlu&Karahan, 2002). Özetle, kontrol ve sertifikasyon 
sürecinin kolaylaşması ve bu sürece ilişkin maliyetlerin düşürülmesi (Aksoy&Dölekoğlu, 2003) tüketicilerin 
organik ürünleri daha uygun fiyatla satın almalarını sağlayacaktır. Ayrıca iç pazarda organik ürünlerin 
maliyetlerinin düşürülmesine yönelik doğrudan üretici pazarları kurulmasına ve ambalaj masraflarını azaltmaya 
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır (Araslı& Esen, 2008). Ayrıca, organik ürünlerin üretiminde kimyasalların 
kullanılmaması, tüketiciler tarafından genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanılmasının reddedilmesi ve organik 
ürünlerin sağlık ve çevresel faydalarıyla ilişkileri gibi konulara bağlı olarak tüketicilerin organik ürünlerin temel 
özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, organik ürünler ile geleneksel ürünler arasındaki fiyat farkını önümüzde 
yıllarda azaltacaktır (Kılıç vd., 2014), 

Marmara Bölgesi yoğun bir nüfusa, sanayi ve konvansiyonel tarım alanlarına sahiptir. Ancak Bursa İl’i özellikle 
de dağ ilçeleri bölgede organik tarım açısından en avantajlı alanlara sahiptir. Bursa İli’nde organik üretimde 
gelişmeler yaşanmasına karşılık henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu konuda devletin destek çalışmaları 
devam etmektedir. Bitkisel üretimde 2016 yılı üretimleri için ÇKS ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak 
organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Organik Tarım Desteği, dekar başına olmak üzere 1. Kategori ile 4. Kategori Üretime kademeli olarak 10 TL ile 
100 TL arasında değişen tutarlarda olmuştur (http://www.bursa.tarim.gov.tr).  

3. Sonuç 

Tarımın oransal olarak ülke ekonomisindeki ağırlığı azalmış olsa da günümüzde hayati önemini sürdürmektedir. 
Bugün şehirlerde yaşayan nüfusun önemli bir kısmı ya kırsal alandaki topraklarını işlemeye devam etmekte ya 
da tüketim malzemeleri açısından köylerine bağımlılıklarını sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığında organik ve 
doğal ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Organik tarımı sadece bir üretim teknolojisi olarak ele almak 
doğru değildir. Çünkü günümüzde organik tarım sadece bir yöntem olarak değil aynı zamanda felsefi bir 
düşünce ve yaşam tarzı olarak görülmeye başlanmıştır. 

http://www.bursa.tarim.gov.tr/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1305 
 

Organik tarımın Bursa İli ekonomisine özellikle dağ yöresi ilçelerinde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ancak İl üretim ve toplayıcılık açısından elverişli şartlara sahip olsa da üretim ve ihracat değerleri açısından 
önemli üretici ülkelerle karşılaştırıldığında yeterince gelişmemiştir. İl genelinde organik olarak yetiştirilen çilek, 
kiraz, ceviz, zeytin ön plandadır. Bunun dışında birçok ürün organik olarak yetiştirilmektedir. Ancak iç pazar 
talebi düşüktür. Bu nedenle pazarlama sorunları yaşanmaktadır. Organik ürün satan market ağları henüz 
yaygınlaşmamıştır. Mevcut durumda çiftliklerin ürünlerini pazarlayanlar yüksek kar payı ile çalışmakta ve 
üreticinin geliri azalmaktadır. Ayrıca tüketiciler yüksek ürün fiyatlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Gerek 
üreticiler gerekse tüketiciler organik ürünler konusunda yeterli bilgiye sahip değildir (Varoğlu&Turhan, 2016).  

İl’de kurulan pazarların yaygınlaştırılması, bu ürünlerin bizzat tüketiciye daha uygun fiyata ulaşmasını sağlayarak 
tüketicilerin bu ürünler hakkında daha iyi bilgi sahibi olmasına katkıda bulunabilecektir. Organik ürün üreten ve 
işleyen üreticiler hem maddi anlamda devlet tarafından kendilerine yardım edilmesini beklemekte hem de 
devletin tüketicileri bilinçlendirmek için çalışma yapmasını istemektedir. Devlet bu ürünlerin üretilmesinden 
satılmasına kadarki süreçte teşvik oranlarını arttırmalıdır. Organik ürün üreten işletmeler için sertifika 
masrafları ile prosedürlerin fazla olması sorunlarına çözüm bulmalıdır. Bu üretimi yapan üreticiler için bir 
kontrol mekanizması oluşturarak organik ürün üretimi ve satışına daha fazla destek vermelidir. Devlet organları 
gerekli denetimlerini  arttırarak organik ve doğal üretim yaptığını öne süren ama yapmayan işletmelerin 
aldatıcı, taklit ve yanlış beyanla ürün satışına da engel olmalıdır. Ek olarak, bu tür ürünleri üretenlerin birlikler 
vasıtasıyla birbirlerine destek olmasının, yerel yönetimler ve kalkınma ajanslarının da teşvik konusunda daha 
aktif olmasının bu tür ürünlerde yaşanacak sorunları çözmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Pazarlama işlevini yerine getirenlerin eğitilmesi konusunda ise hem üreticilerin hem de satışçıların daha çok 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da eğitimle sağlanabilir. Üretimi bizzat yapan çalışanlar için üreticiden, 
hasatı yapıp ürünleri taşıyan kişilere kadar herkesin eğitilmesi sağlanmalı, böylelikle de bilinçli olarak üretim 
yapan ve satan kişi sayısı arttırılmaya çalışılmalıdır. Üreticinin artması ve taşıma maliyetlerinin düşmesinin 
fiyatları daha uygun hale getireceği, sonuç olarak tüketici sayısını arttıracağı tahmin edilmektedir. Yapılan 
destekler ile üretici teşvik edilip üreten sayısı arttığında iç pazar dışında ihracatın da artacağı, ülke ekonomisine 
katkı sağlanacağı, ek olarak, organik/doğal ürün üretiminin artması ile bozulan çevre koşullarının nisbeten daha 
sabitleneceği, hastalık oranlarının azalacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu tarz üretimin artması ile köylerde 
yaşayan kişilere de istihdam sağlanmış olacağı önemli bir gerçektir. 
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Türkiye’de Portakal İhracatı Yapan Başlıca Firmaların Pazarlama Stratejileri ve 
Rekabet Olanakları 
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Özet: Portakal, dünyada ülkelerinde ve Türkiye’de turunçgil ürünleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada, turunçgil 
üretimi 2012 yılı itibariyle 8,8 milyon ha alandan, 131,3 milyon ton ürün elde edilmiştir. Portakal üretimi ise 3,8 milyon ha 
ile %43’lük, 68,2 milyon ton ile %51.9 turunçgil üretim miktarından pay almaktadır. Türkiye’de ise 2013 yılında 3 milyon ton 
turunçgil üretiminde 1.7 milyon tonunu (%56) portakal oluşturmaktadır. Turunçgil tropik ve subtropik bölgelerde yetişmesi 
sebebiyle, ülkelere ticarette mutlak üstünlük sağlamakta ve dış ticarete konu olabilmektedir. En fazla portakal ihracatı 
yapan ülkeler, İspanya ve ABD iken, en fazla portakal ithalat yapan ülkeler ise Rusya ve Almanya’dır. Türkiye ihracatçı bir 
ülkedir. Bu nedenle Türkiye’den Rusya’ya ihracat yapan 635 yaş meyve sebze ve 206 adedi de turunçgil ihracatı yapan 
işletme bulunmaktadır.  Aynı zamanda son 2015 yılı ihracat rakamları dâhilinde yoğunlaşma oranı (CR4) %36,40’dır. Bu 
yoğunlaşma oranına göre %30-50 arasında ise, orta derecede rekabetin olduğu bir piyasayı temsil etmektedir. Bu piyasa 
oligopole yakın bir piyasa olarak görülebilir. Bu çalışmada söz konusu firmalar arasında en fazla portakal ihracatı yapan 
işletmeler dikkate alınarak en fazla ihracatı yapan işletmeye anket uygulanmış olup, cevaplar dâhilinde uluslararası 
pazarlardaki stratejileri değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Portakal İhracatı, Rekabet, Strateji  

 

Abstract: Orange have an important place  in citrus production in the World and Turkey as well. In the World, citrus 
production was acquired 131.3 million tonnes from 8.8 million hectars area in 2012. Orange production had 43% of share 
with 3.8 million hectares, and it had 51.9% of share with 68.2 million tonnes among citrus production. In 2013, 1.7 million 
tonnes of orange (56%) was produced in 3 million tonnes of citrus production in Turkey. Because of it’s being growth in 
tropic and subtropical regions, citrus fruits provide absolute advantage to countries and it is a subject to frogein trade. 
While Spain and USA are the countries which export citrus most, Russia and Germany are the countries which import most. 
For this reason, there are 635 fresh fruits and vegetables and 206 citrus fruits exports from Turkey to Russia. At the same 
time, the concentration ratio (CR4) within the last 2015 export figures was 36.40%. According to this concentration rate, 
between 30% and 50% represents a market where competition is moderate. This market represents a marketplace similar 
to oligopoly. In addition, a survey has been conducted on the enterprises that export the most oranges among these 
companies and the strategies in the international markets have been evaluated within the answers. 

Keywords: Marketing, Orange Export, Competition, Strategies. 

1. Giriş 

Pazarlama kavramı zaman içinde değişim göstermesi ile birlikte ülke sınırlarının da ötesine geçerek uluslararası 
boyuta taşınmaktadır. Uluslararası pazarlama ülkelere ihtiyaç fazlası ürünü satma imkânı vermesi, yeni tüketici 
alışkanlıklarına uyumlu ürün satışı ile yeni Pazar oluşturma avantajı sağlamaktadır. Fakat yeni Pazar oluşumu 
beraberinde daha iyi olma, daha fazla tanınma çabası ve daha fazla satış olanağı sağlamaya çalışmakla rekabeti, 
ürüne olan talebin düşmesi, tüketici tercihlerinin değişmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve dağıtım 
olanaklarındaki aksiliklerle de risk ve belirsizlikleri oluşturabilir. Bu nedenle uluslararası faaliyetlerde pazara giriş 
stratejileri ve sürdürebilirliğini sağlamak en önemli konudur. 

Türkiye uluslararası pazarlamaya ayak uydurarak ithalat ve ihracatla dinamizmin bir parçası olmuştur. 
Ülkemizde birçok ürün işlenmiş ya da hammadde şeklinde ihraç edilmektedir. Ülkemizde tarımsal ürün ihracatı 
2014 yılı TÜİK verilerine göre 6 milyar 029 milyon $ olup, bunun 2 milyar 393 milyon $’ı (%39,19) yaş meyve- 
sebze ihracatına aittir. Turunçgil yaş meyve ve sebze ihracatındaki payı ise yaklaşık %40’dır. Turunçgil içerisinde 
en fazla üretimi yapılan ürün portakaldır ve ihracattaki payı ise 190 milyon $ ile turunçgiller içerisinde %20’lik 
ihracat payına sahiptir (Demir, 2015). 

Türkiye’nin en çok turunçgil ihracatı yaptığı ülkeler Rusya, Irak ve Ukrayna’dır. Bu durumda Türkiye’nin en 
büyük pazarı ve rekabetin en fazla olduğu ülke Rusya’dır. Rusya 293.456 bin $ ile turunçgil ihracatının %35’lik 
kısmını oluşturmaktadır (TÜİK, 2015).   
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Bu çalışmada yoğunlaşma oranına göre portakal piyasalarının yapısı belirlenerek, piyasada en büyük paya sahip 
işletmenin, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, fiyatlandırma, taşıma şekilleri, depolama, ambalajlama, marka 
stratejileri ve karşılaşılan sorunlarını belirlemek üzerine yapılan bir araştırmadır.  

2. Materyal-Yöntem 

Çalışmada kullanılan istatistiki veriler Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’dan elde edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili raporlar, makaleler ve çeşitli 
çalışmalardan da yararlanılmıştır.  

Çalışmada Dörtlü Yoğunlaşma Oranı (CR4) kullanılmıştır. Piyasada yer alan toplam firmaların pazar ağırlıkları 
ve/veya payları bulunmuş ve en yüksek paya sahip 4 işletme dikkate alınarak piyasanın rekabet olanakları 
tahmin edilmiştir.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracatçı işletme listesinde, yaş meyve sektörü 
baz alınarak 21 işletme arasında, ihracat edilen portakal miktarı tespit edilmeye çalışılmıştır. Portakal miktarı ve 
ihracat değeri bakımından işletme bazında veri olmamasından dolayı işletmelerden alınan tahmini rakamlara 
göre en fazla portakal ihracatı yapan 4 işletme belirlenmiştir. Buna göre ilk sırada yer alan Lider Gıda Sanayi ve 
Dış Ticaret LTD. ŞTİ. ile anket yapılmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar ışığında işletmenin uluslararası 
pazarlama stratejileri incelenmiştir. 

3. Yoğunlaşmanın Tanımı 

Yoğunlaşma, piyasada belli bir ekonomik bütünü temsil eden alıcı ve satıcıların sayısı ve büyüklük dağılımlarını 
ifade eden bir kavramdır. Yoğunlaşma piyasadaki dengesiz dağılımın bulunmasında, piyasa tekelleşmesinin 
oluşmasında ve bu gücün saptanmasında kullanılan bir ölçüttür. Yoğunlaşma ölçümünde en yaygın kullanılan 
değer çıktıdır. Yoğunlaşmanın ölçümünde endekslerin kullanılmasına rağmen, hesaplama kolaylığı nedeniyle 
yaygın olarak yoğunlaşma oranları kullanılmaktadır. Yoğunlaşma oranı ise sektörün toplam çıktısında en fazla 
paya sahip olan işletmelerin paylarının toplamı şeklinde ifade edilebilir (Zeybek, 2005).  

Yoğunlaşma oranlarının belirlenmesi ile sektör piyasasının rekabet olanakları hakkında bilgi edinilebilir. 
Yoğunlaşmanın düşük olduğu sektöre giriş engeli azdır ve tam rekabete yakındır. Yoğunlaşmanın yüksek olduğu 
piyasalarda ise giriş engeli fazladır ve tekel piyasa modeline daha yakındır. Yani yoğunluk ile rekabet derecesi 
ters yönlü bir ilişkiye sahiptir.  Yoğunlaşma oranı (CRM) genellikle en büyük 4 ve/veya 8 işletme için 
hesaplanmaktadır. Dörtlü yoğunlaşma oranı (CR4) en büyük 4 işletmenin toplam piyasadaki payını 
göstermektedir.  Oranlar % 70’in üzerindeyse yoğunlaşma çok yüksek (rekabet çok düşük, tekel yapı 
oluşmakta), % 50-70 arasındaysa yoğunlaşma yüksek (rekabet düşük, oligopol yapı oluşmakta), % 30-50 
arasındaysa orta derecede yoğunlaşma (orta düzeyde rekabet, oligopole yakın bir rekabet), % 30’un altındaysa 
düşük yoğunlaşma yüksek rekabet oluşmaktadır. Düşük yoğunlaşma oranı rekabetin derecesinin yüksek 
olduğunu, yüksek yoğunlaşma oranı ise rekabetin düşük olduğunu veya hiç olmadığını gösterir. Piyasadaki 
yoğunlaşmanın % 100’e ulaşması (yani piyasada tek satıcının bulunması) halinde o pazarın tekelleşmiş olduğu 
anlaşılmaktadır (Boran ve Uzunoğlu, 2014). 

Yoğunlaşma toplam yoğunlaşma ve piyasa yoğunlaşması olarak ikiye ayrılabilir. Toplam veya tam yoğunlaşma; 
ekonomi içerisinde belli bir payı olan veya piyasayı belli büyükte ve sayıda işletmenin yönetmesi şeklinde ifade 
edilebilir. Bir ülkenin ilk 500 adet firmayı kapsayan bir çalışmanın yapılması tam yoğunlaşma oranını ortaya 
çıkarılabilir (Süslü ve Baydur, 1999). Örneğin Türkiye’nin yaptığı gibi ekonomiye yön veren ilk 500 veya ilk 1000 
ihracatçı firma listelerini yayımlamaktadır. Bu listeye göre Türkiye’nin 2015 yılı en iyi ihracatçı işletmeleri Çizelge 
1’de sunulduğu gibidir. CR4’e göre işletmelerin piyasadaki yoğunlaşma oranı %16,94’tür. Buna göre %30’un 
altında bir paya sahip olmaları piyasada rekabetin en fazla olduğunun göstergesidir.    

Çizelge 1. Türkiye’de İlk 500 ihracatçı Firma Listesi (2015) 

Firma Unvanı İhracat 2015 ($) Pazar Payı (%) 
FORD OTOMOTIV SAN. A.S.  3.847.112.066,44 5,49 
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.  2.911.830.132,46 4,16 
OYAK-RENAULT OTOMOBIL FAB. A.Ş. 2.678.134.392,98 3,82 
KİBAR DIŞ TİC.A.Ş 2.433.034.659,34 3,47 
İlk 500 Firma Toplam 70.077.552.756,90 16,94 
Kaynak: TİM, 2015 
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Piyasa yoğunlaşması ise; belli bir piyasanın işletme sayıları ve toplam satışlar baz alınarak işletmelerin payları, 
kapasitelerin veya üretim miktarlarının karşılaştırılmasıdır (Süslü ve Baydur, 1999). Örneğin Türkiye’nin ilk 500 
ihracatçı işletme listelerinde sektörlere göre listelerin açıklanmasıdır. Buna göre yaş meyve ve sebze sektöründe 
ilk 1000 ihracatçı işletmeler listesine giren firmalar Çizelge 2’de gösterilmiştir. Sektör bazında incelendiğinde ilk 
1000 ihracatçı işletmeler arasına yaş meyve sektöründen 21 adet işletme olduğu ortaya çıkmaktadır. CR4’e göre 
işletmelerin piyasadaki yoğunlaşma oranı %36,40’tır. Bu yoğunlaşma oranına göre %30-50’lik gruba yani orta 
derecede rekabetin olduğu bir piyasayı temsil etmektedir. Bu piyasa oligopole yakın bir piyasadır. Bu 
hesaplamalardan hareketle yaş meyve dış pazarlarındaki piyasanın oligopolistik bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir.  

Çizelge 2. Türkiye’de Sektörlere göre ilk 1000 firma listesi (2015) 

Firma Unvanı İhracat 2015 ($) Pazar Payı (%) 
ASYA GIDA NAKLİYAT  VE TİC. LTD. ŞTİ. 80.124.004,12 11,84 
KALYONCU NAKLİYAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 74.129.042,08 10,95 
Adının Açıklanmasını İstemiyor 46.525.577,36 6,87 
TEK ASYA TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD ŞTİ 45.553.891,58 6,73 
İlk 1000 Firma (Sektörel 21 Firma) Toplam 676.777.735,75 36,40 
Kaynak: TİM, 2015 

Türkiye’nin en büyük pazarı olan Rusya’ya yaş meyve –sebze ihracatı yapan 635 adet işletme bulunmaktadır 
(Anonim, 2015). Ayrıca turunçgil ihracatı yapan firma sayısı ise 206 adettir (Anonim, 2015a). Türkiye’deki 
turunçgil firmalarının hemen hemen hepsinin Rusya’ya ihracatı olduğu düşünülürse %32’sini turunçgil 
işletmeleri oluşturmaktadır. İşletme sayıları dikkate alındığında, turunçgil ihracatında birçok satıcı firmanın 
olması, piyasaya giriş çıkışın kolay olduğu, rekabetin yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle yaş meyve 
pazarının tam rekabet piyasası şeklinde olabileceği ifade edilebilir. 

Portakal ihracatı yapan işletmeler hakkında sağlıklı veri temin edilemediği için, yaş meyve ve sebze sektöründe 
ilk 1000 ihracatçı işletme listesindeki mevcut işletmeler arasında yapılan araştırmaya göre en fazla portakal 
ihracatı yapan işletmenin Lider Gıda olduğu tespit edilmiştir.  

4. Lider Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Genel Bilgiler  

İşletme 1994 yılında kurulmuş ve ilk dış ticaretini Rusya’ya gerçekleştirmiştir. İşletme hem üretici konumda 
yetiştirdiği ürünlere dış pazar imkânı sağlamakta hem de aracı görevi yaparak üreticilerden aldığı ürünleri ihraç 
etmektedir.  İşletmenin 7 adet Türkiye’de, 4 adette Rusya’da şubeleri olmak üzere 11 adet şubesi 
bulunmaktadır. Rusya’da şubeleri bulunmasına rağmen, firmanın yabancı sermaye ortaklığı bulunmamaktadır. 
İşletme 2010- 2011 yılında da ihracat rekortmeni olarak ilk 3 sırada yer almıştır. 2015 yılında yaş meyve ve 
sebze sektöründe de ihracatta 6. sırada bulunmaktadır.  

4.1. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri 

İşletmelerin yurtiçi pazarların doygun hale gelmesi ile birlikte işletmenin satışlarını artırma çabaları, yurt 
dışından gelen talepleri karşılama arzusu, yurtiçi taleplerin azalması ile üretim fazlalığı azaltma ve kar marjını 
artırmak için ihracata yönelim gerçekleşmektedir. Bu nedenle uluslararası pazarlara girmek isteyen firmalar için 
7 seçenek bulunmaktadır. Bunlar dolaylı ihracat, doğrudan ihracat, lisans anlaşmaları, Franchising anlaşmaları, 
sözleşmeli üretim, ortak girişim ve yabancı direkt yatırımdır. Dolaylı ihracat yurt içi firmalar (yerli tüccar, 
ihracatçı birlikleri, yurt dışına ürün pazarlayan ihracat şirketleri ve yabancı tüccarlar) aracılığıyla yurtdışına 
yapılan ihracat şeklidir (Yükselen, 2014). Dış pazarlar hakkında çok bilgisi olan ve/veya bağlantıları zayıf ya da 
hiç olmayan işletmeler için dolaylı ihracat seçimi bir başlangıç noktası olabilir. İhracata yeni başlayan işletmeler 
için en çok tercih edilen yöntemdir. İncelenen işletme olan Lider Gıda ise ilk uluslararası pazara dolaylı ihracat 
ile 2000’li yıllarda Rusya’ya yaptığı tesadüfi ihracatla birlikte başlamıştır. Daha sonra Azerbaycan, Irak, Beyaz 
Rusya, Almanya, Avusturya ve Rusya’ya ihracat yapmıştır. Bu işletmenin ihracat yaptığı ülkeler yıllar içerisinde 
artış göstermiştir. İşletme yurtdışında Pazar potansiyelinin artması ile hedef pazarını yerel pazarlardan 
arındırarak sadece yurtdışı pazarlara yöneltmiştir. Bu yönelme ile birlikte firma hedef pazarını seçerken işletme 
kaynaklarını, ürünün özelliklerini ve pazar yapısını göz önünde bulundurmaktadır.  

İşletme dış pazarlarda pazar araştırması faaliyetlerinde pazar bilgilerini Ticaret Odası, İhracatçı Birlikleri, yurtdışı 
gezilerinden edilen bilgiler, Ziraat Odalarından ve firmanın kendi çalışmalarından sağlamaktadır. Firma detaylı 
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bir araştırma yapmakta ve tek bir kaynaktan aldığı bilgilerle hareket etmediği görülmektedir. Yapılan araştırma 
sonucunda işletmenin doğru adımlarla ilerlemesini sağladığı, ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 517. Firma 
olması ile başarısını kanıtlamış olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda işletme için Pazar araştırmalarının önemli 
olduğunu, firmanın detaycı ve sağlam adımlarla ilerlediğini söylemek yanlış olmaz. İşletmenin gelecek yıllarda 
yeni hedef pazarı ise Suudi Arabistan ve Hollanda olacağı düşünülmektedir. 

4.2. İşletmenin Ürün Stratejisi 

İşletme dış pazarlara gönderilecek ürünleri daha çok üreticiden ya da tüccardan almak yerine kendi yetiştirmeyi 
tercih etmektedir. Ancak, azda olsa diğer üreticilerden de ürün almaktadır. Yurtdışından gelen talep ve ürün 
özelliklerine göre yetiştirdiği ürünleri, uluslararası pazarlara sunarak ülkelerin kalite isteklerini karşılamaya 
çalışmaktadır.  

Ambalajlama, ürünlerin dış etkenlerden koruyan, ürünlerin birbiriyle olan etkileşimini azaltan, depolama ve 
taşımada kolaylık sağlayan, pazarlama sırasında marka ve ürün bilgilerini üzerinde taşıyabilen koruyucu bir 
malzemedir. Uluslararası pazarlarda genellikle yaş meyve ihracatında karton kutu, plastik ve tahta kasalar 
kullanılmaktadır. Karton kutu, maliyeti fazla, daha çok dayanıksız ürünlerin taşınmasında ya da ülkelerin 
taleplerine göre tercih edilmektedir. 

Lider Gıda, ambalajlama materyali türü olarak daha çok karton kutu, plastik ve tahta kasa kullanmaktadır. 
Ambalajlama türünü belirlemede dikkat ettikleri hususlar ise; ürünün muhafaza süresi, taşımada sağladığı 
kolaylık ve ambalajlama materyalinin sağlamlık ve dayanıklılığıdır. Ambalajlama materyali taşıma şekline göre 
değiştirmektedirler. Örneğin; denizyolu taşımacılığında rutubete dayanıklı ve sıcaklık değişimine dayanıklı olan 
materyal kullanılmalıdır. Denizyolu taşımacılığı için karton kutu ve tahta kasalar neme dayanıklı değildir. Çünkü 
tahta ve kutunun nemi içine hapsetmesi nedeniyle ürünlerde bozulma ve çürümelere neden olabilir.  
Ambalajlamanın bir parçası olan etiketlemede uluslararası pazarlarda zorunlu kılınmaktadır. Ürün bilgileri, 
ürünün son kullanma tarihi, nereden geldiği ve içindekiler kısmı gibi bilgilerden oluşmaktadır. Genel olarak, 
işletmeler standart ve çok dilli etiketleme sistemlerini kullanabilmektedir. Lider Gıda, standart etiketleme 
sistemini kullanmayı tercih etmektedir.  

Uluslararası pazarlarda ürün ithalatçı ülkeye telim edilinceye kadar bozulma ve kayıplar söz konusu olmaktadır. 
İşletmeler bu durumda fiyat indirimi, ürünü telafi etme ya da ürün standartları daha az olan ülkelere 
göndermeyi tercih etmektedir. Lider Gıda ise; ürünlerin ambalajlanması, depolanması ve taşıması sırasında 
oluşan ürün kayıplarını yeni ürün gönderme ya da fiyatı düşürme şeklinde telafi etmektedir.  

Marka ve Markalaşmak hem iç pazarda hem de dış pazarlarda uzun vadede önemli bir stratejik olgudur. Bu 
nedenle işletmeler tutundurma faaliyetlerine önem vermeli ve markalaşmaya gereken önem verilmelidir. 
Markalaşmak, benzer ürünler arasında marka ile farkındalık yaratmak, tüketicilerde daha fazla ödeme 
gönüllüğü oluşturmak, algıda seçicilik yaratmak ve prestij sağlamaktadır. Bu nedenle yapılan bir araştırmaya 
göre markalaşmak rekabette avantaj sağlamakta ve tüketiciler markalaşmış ürünleri daha çok tercih ettiği 
görülmektedir (Erdoğan, 2010). Lider Gıda, ihracat yaptığı ürünlerde firma markası ile yurtdışı pazarlara 
ulaşmaktadır. Firma markasında Türk Malı olduğunu belirten işaret bulunmaktadır. İhracat yaptığı ülkelerde 
Türk Malı ibaresi ürünün tercihini artırdığını ve satışlarını olumlu yönde etkilemediğini ortaya çıkardığı 
düşünülmektedir.  

4.3. İşletmenin Fiyatlandırma Stratejisi 

Fiyatlandırma stratejisi, ürün karması, marka ve ürün kalitesi gibi etkenlere bağlıdır (Dirsehan, 2015 s:30). 
İşletmelerin ayakta kalabilmesi ve stratejilerini gerçekleştirmek için en önemli konu ürünlerin doğru 
fiyatlandırılmasıdır. Bu nedenle işletmeler, işletme kaynakları, piyasa fiyatları, döviz kurları, ülke politikaları, 
rekabet yoğunluğu ve ürün maliyeti gibi konuları detaylı olarak değerlendirmelidir. Bu unsurlardaki değişiklikler 
fiyatları doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler fiyatlandırma yaparken aldığı tüm doğru kararlar, 
işletmeyi hedeflerine ulaştıracak adımları ifade ettiği söylenebilir. Fiyatlandırma yaparken rekabet piyasası 
doğru tayin edilmeli ve stratejileri piyasadaki rakiplere göre geliştirilmelidir. Fiyat oluşumunda Öncelikle 
rekabet, belli bir faaliyet alanında işletmelerin mücadele ettiği bir rant savaşı şeklinde tanımlanabilir. Fiyat 
oluşumunda, rekabetin boyutu iki şekilde ifade edilebilir. 
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1) Sektörel Rekabet: bir sektörde bulunan işletmelerin ikame ilişkisi olan ürün ve hizmet sunumlarından 
oluşmaktadır. İşletmeler bir rekabet analizi geliştirerek, rakiplerin gelişen ve mevcut durumunu, 
davranışlarını, pazar bölümlerini, stratejilerini belirlemelidir. Rekabet analizinin yapılması kararların 
değişmesine ve pazarlama stratejilerinin farklılaşmasına sebep olacaktır (Ludon vd., 2005;75; Kayabaşı, 
2014;262). 

Çizelge 3. Rekabet Yapısı  

Satıcıların Sayısı Farklılaştırılmış Ürün Farklılaştırılmamış Ürün 

Bir 1. Monopol 

Birkaç 2. Farklılaştırılmış Oligopol 3. Saf Oligopol 

Çok 4. Monopolistik Rekabet 5. Tam Rekabet 

Kaynak: Wilson and Gilligan, 2012 

Çizelge 3’te sunulan rekabet yapısına göre: Monopol; tek bir firmanın ürün ve hizmet sağlaması, Farklılaştırılmış 
Oligopol;  birkaç firmanın farklılaştırılmış ürün ve hizmet sunması, Saf Oligopol; birkaç işletmenin 
farklılaştırılmamış (benzer) ürün ve hizmet sağlaması, Monopolistik Rekabet; çok sayıda işletmenin 
farklılaştırılmış ürün ve hizmet sağlaması ve son olarak Tam Rekabet; çok sayıda firmanın benzer ürün ve 
hizmeti piyasaya sunmasıdır. Lider Gıda işletmesinin rekabet yapısı ise; piyasadaki işletme sayısı ve bu 
işletmelerdeki fiyat oluşumu dikkate alındığında, pazarda bulunan çok sayıda firmanın piyasaya benzer ürün 
sunduğu ve Tam Rekabet yapısı içerisinde olduğudur.   

2) Pazar Rekabeti: Piyasadaki rakiplerin davranışları, pazardaki faaliyetleri ve tepkilerini incelenmesidir. 
Rakiplerin stratejilerini incelemek için Pazar bölümleri, ürün özellikleri ve politikaları, konumlandırma, 
büyüme politikaları, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri ve rakiplerin piyasada nasıl 
tanımlandığını belirlemek gerekmektedir. Ayrıca rekabet edilebilirliğini artırmak için rakipleri zayıf, 
güçlü ve yetenekleri çok iyi analiz edilmelidir(Wilson and Gilligan, 2012). Rekabetçi pazarlama 
stratejilerine göre; Lider Gıda firması en fazla portakal ihracat payına sahip olması, pazar ile bilgileri 
birçok kaynaktan takip edip ona göre yeni pazarlama stratejileri belirlemesi, rekabetçi pazarlarda pazar 
lideri konumundadır.      

Lider Gıdanın fiyat stratejine göre; firma portakal ihracatını, ihracat öncesi yapılan bağlantılara ve ihracat 
sezonu süresi içinde gelen taleplere göre değerlendirmektedir. Bu durumda her iki şekilde ihracat yapması olası 
dezavantajları avantajlara dönüştürebilir. 

Firma ürüne fiyat belirlerken dikkat ettiği hususlar; 

➢ Pazar payını korumak, savunmak, geliştirmek, 

➢ Hedef karı gerçekleştirmek, 

➢ Karı maksimize etmek, 

➢ Yüksek kalite imajı yaratmaktır. 

Bu hususlar neredeyse tüm işletmelerin öncelikli konularıdır. İşletmenin uluslararası pazarlarda ihraç fiyatını 
belirlerken; ihracatın marjinal maliyetine (üretim, dağıtım) ve pazardaki ihraç fiyatlarına göre fiyat oluştururken 
hedef karını da sağlamasına dikkat etmektedir. İhracat fiyatını belirlerken maliyetlerin oluşturulması ve zarar 
edilmeyecek şekilde fiyat belirlenmesi işletme için dikkat edilmesi en önemli konudur. Bu nedenle ihraç 
fiyatında en yüksek maliyet payını ise; tarım ürünleri maliyeti, paketleme maliyeti, depolama maliyeti, ürün 
kalitesinin getirdiği maliyet ve yurtiçi taşıma ve ihracat işlemleriyle ilgili maliyetlerdir. İşletme maliyete göre 
fiyatlandırma stratejisi kullanarak zararı en aza indirmekte, finansal performansını artırmakta ve böylelikle 
rekabet şansını artırmaktadır.  

Firma yurtdışı pazarlara ilk girdiğinde de yüksek fiyat stratejisi uygulamış ve şu anda aynı strateji ile devam 
etmektedir. İşletmenin ihraç fiyatında en yüksek maliyet payları arasında yer alan ürünün kalitesinin getirdiği 
maliyettir. İşletmenin ürün maliyetine rağmen, ürün kalitesine önem verdiği anlaşılmaktadır. Ürün kalitesine 
verdiği önem ile birlikte tercih edilebilirliği artırdığını için yüksek fiyat stratejisi uygulamaktadır. Firma ise yüksek 
fiyat stratejisi uygulamadaki amacını ürün imajı yaratmak ve rekabeti olmayan, özgün ürün satmak olduğunu 
belirtmektedir.  
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İhracat fiyatlarının belirlenmesi, maliyet unsurlarının dışında dış faktörler, ekonomik ve siyasi olaylardan da 
etkilenmektedir.  

Çizelge 4. İhracat fiyatını etkileyen dış etkenler  

 1 2 3 4 5 
Rakip ülke fiyatları   X   
Firma maliyeti     X 
İhracatın yapıldığı ülkenin talepleri    X  
Yerli diğer ihracatçı fiyatları X     
T.C. Hükümet politikaları    X  
İhracat yapılan ülkelerin politikaları     X 
Aracı firmalar   X   
Ürünün kalitesi, imajı     X 
(5: çok etkili,   4: etkili,  3: normal,  2: etkisiz,  1: çok etkisiz) 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi işletme için, fiyat oluşumunda en önemli etkenler ise firma maliyeti, ihracat yapılan 
ülkelerin politikaları ve ürünün kalite, imajıdır. Fiyat belirlemede fazla etkisi olmayan etken ise rakip olan yerli 
diğer ihracatçı işletmelerin belirlediği rakip fiyatlarıdır. Bu durumda Lider Gıda’nın ihracat yaptığı ülkede 
yabancı işletmeleri rakip gördüğü ve rekabet ettiği anlaşılabilir. 

4.4. İşletmenin Taşıma Şekilleri 

Üreticiden ithalatçıya teslim edilinceye kadar ürünlerin taşıması işletmelerin sorumluluğundandır. Bu nedenle 
ürünlerde meydana gelecek bozulma, çürüme vb. ürün kayıpları işletme tarafından telafi edilmektedir. Ayrıca 
taşıma maliyetlerinin yüksek olmasının yanında aracıların olması da maliyeti yükseltmektedir. Bu nedenle 
firmalar dağıtım kanallarındaki zinciri en aza indirmelidir.  

Lider Gıda işletmesi ürünlerini kendisi yetiştirdiği gibi bahçeden ihracat yerine kadar olan (bahçe, paketleme 
evi, gümrük, ihracat yeri) taşıma hizmetlerini de kendi firmasına ait araçları ile yapmaktadır. İşletme sadece 
karayolu ve denizyolu taşımacılığı kullanmaktadır. Karayolu taşımacılığı ile Azerbaycan, Irak ve Beyaz Rusya’ya; 
denizyolu taşımacılığı ile de Rusya, Almanya ve Avusturya’ya ihracat yapmaktadır. Bu ülkelere işletme İşyerine 
Teslim (EXW: alıcının işyerine teslim edinceye kadar olan tüm masraflar ihracatçı firmaya aittir) ve Gemide 
Teslim (FOB: ihracatçı firma alıcı tarafından belirlenen tarihte malları gemiye yüklediği anda sorumluluk alıcıya 
aittir) şeklinde teslim koşulları ile çalışmaktadır. İşletmenin kendisine ait 150 adet aracı bulunmaktadır. Taşıma 
sırasında yaşadıkları tek sorun ise maliyetin yüksek olmasıdır. 

4.5. İşletmenin Tutundurma Faaliyetleri  

Tutundurma faaliyetleri reklam ile satışları artırmaya yönelik çalışmalardır. Böylelikle iletişim araçları ile 
tüketicinin algıda seçiciliği artırmak, tüketicinin seçimini etkileyerek satışları yükseltmektir. İşletmeler internet 
kaynaklı reklamları daha çok tercih ederken, bunun yanında etkili olan diğer iletişim araçlarını da 
kullanmaktadır. Başlıca tutundurma araçları televizyon reklamları, sponsorluklar, dergiler, broşürler, 
billboardlar ve fuarlardır. 

İşletme uluslararası pazarlarda yüksek fiyat stratejileri uygulamasına rağmen, bu pazarlarda tutundurma 
faaliyetlerine önem vermemektedir. Her ülkenin kültürü, demografik yapısı, sosyo ekonomik durumu ve tüketici 
alışkanlıklarına göre yapılan reklamlar satışların artmasına yardımcı olmaktadır. Her ülke için farklılaştırmış 
pazar stratejisini uygulayan işletme, aynı stratejiyi tutundurma faaliyetleri içinde yapılmalıdır.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Dünya’da ve Türkiye’de turunçgil meyveleri arasında pazarlamaya en fazla konu olan meyve portakaldır. 
İklimsel koşullar nedeniyle her yerde yetiştirilemeyen bu tropik ve subtropik meyvelerin yetiştirildiği ülkeler 
ihracatta daha avantajlı konumdadır. Bu nedenle pazarlanması ve pazarlama stratejileri önem kazanmaktadır.  

Türkiye’nin en fazla portakal ve turunçgil ihracatı yaptığı ülke Rusya’dır. Ülkeye sadece yaş meyve ve sebze 
ihracatı yapan firma sayısının 635 olması rekabetin yoğunluğunu özetler şekildedir. Yaş meyve sektöründe ilk 
1000 ihracatçı işletmeler arasına 21 adet işletme bulunmaktadır. CR4’e göre işletmelerin piyasadaki 
yoğunlaşma oranı %36,40’tır. Bu yoğunlaşma oranına göre %30-50’lik gruba yani orta derecede rekabetin 
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olduğu bir piyasayı temsil etmektedir. Bu piyasa oligopole yakın bir piyasadır. Bu işletmeler arasında bulunan 
ihracatta 517. Sırada ve yaş meyve sektöründe 6. Sırada olan ve yapılan araştırma sonucunda en fazla portakal 
ihracatı yaptığı tespit edilen Lider Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti’dir.  

İşletme uluslararası pazarlara ilk olarak ihracatı dolaylı ihracat ile tesadüfi olarak Rusya’ya gerçekleştirmiştir. 
Firma,  gelişen pazarlama teknikleri ile birlikte her ülke için farklı pazar ve fiyatlandırma stratejisi uygulayarak 
pazar olanaklarını geliştirmektedir. İşleteme ürünlerin kalitesine geliştirmekte ve bu yönde maliyete önem 
vermemektedir. Depolama, paketleme evi, bahçe, sera ve taşıma araçları bulunan bu firmanın pazarlama 
olanakları oldukça geniştir. Ürünlerinin kalitesine güvenen bu firma uluslararası pazarlara yüksek fiyat strateji 
ile girmiş ve bunu devam ettirmiştir. Ürün fiyatlarında en fazla maliyet unsuru üretim masraflarıdır. Üretim 
masraflarında maliyetlerin azaltılması rekabet edilebilirliği artırmaktadır. İşletme yüksek fiyat kullanımından 
vazgeçmese bile daha fazla kar elde etme olanağına sahip olacaktır. İşletmenin yüksek fiyat stratejisi kullanması 
hem ürünün kalitesinden hem de bir markalaşma çabasıdır. Marka ve markalaşmak için tutundurma 
faaliyetlerine daha fazla önem verilmelidir.  

İşletme uluslararası pazarlarda ürünlerini ya gemide teslim ya da işyerine teslim şeklinde gerçekleştirmektedir. 
Taşıma şekline ve ürün ambalajlamasına dikkat eden firma, oluşacak bozulma ve çürümelerde ürünü yenileme 
ve fiyat düşürme şeklinde telafi garantisi vermektedir. Taşıma sırasında yaşanan ürün kayıplarını azaltmak için 
donanımlı araçlar kullanılmalıdır. Ayrıca taşıma sırasında yaşana aksaklıkların önemli bir kısmı eğitimsiz 
personelden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle personel seçiminde daha deneyimli personellin seçimi maliyetleri 
düşürebilir. Ürün kalitesi düşen ürünleri imha etmek yerine meyve suyu fabrikalarına satılması hem kazanç elde 
edilmesine hem de ürünlerin değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca, son zamanlarda kurutulmuş 
portakal kabuğunun ihracatı önem kazanması ürünlerin bu yönde değerlendirilmesine ve kazanç sağlamasına 
olanak tanımaktadır. Özellikle en fazla ithalat yapan ülkeler arasında Almanya’nın bulunması işletme için 
portakal ihracatının yanında ikinci bir pazar kolu oluşturmasında avantaj sağlayabilir.  

İşletmenin hiçbir tutundurma faaliyetine finansman ayırmaması bir dezavantajdır. Reklamın satışların artmasına 
yarar sağlamasının yanında tüketicinin algısında da ürüne aşinalık geliştirmektedir. Bu nedenle yurtdışı fuarlara 
katılımlar yeni müşteri imkânı sağlamada ve yeni pazar araştırmaları yapılması için yararlı olacaktır. Aynı 
zamanda yurtdışında tutundurma faaliyetlerine önem vermelidir. Özellikle internet ve televizyon reklamları 
tüketicinin görsel hafızasına yer edinmesi nedeniyle satışlarda daha etkili olabilir. Aynı zamanda tüketicilerin 
internette çok fazla vakit geçirmeleri reklamların etkisini artırabilir. İşletme içinde internet kaynaklı reklamlar 
maliyet açısından daha avantajlıdır. 

İşletme, Hollanda, Fransa ve Suudi Arabistan gibi dünyada en fazla portakal ithalatı yapan ülkelere ihracat 
gerçekleştirerek pazar payını artırabilir. Özellikle Suudi Arabistan ürün kalitesinde çok seçici olmaması ve 
ürünlerin ödemesinde sıkıntı yaşanmaması ülkenin ihracat potansiyelini artırmaktadır.  
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Bankaların Kredi Riskinin Lojistik Regresyon Ve Yapay Sinir Ağları İle Tahmini: Türk 
Bankaları Örneği 

Utku Altunöz 

Özet: Globalleşmeyle birlikte gelişen ülkelerde faaliyet gösteren bankaların artması, rekabetin de aynı oranda artmasını 
beraberinde getirmiştir. Bu rekabet durumunda bankaların ayakta kalabilmeleri, karşı karşıya oldukları riski en iyi şekilde 
yönetmelerine bağlıdır. Bu çalışmada banka kredi riski yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizi ile test edilmiştir. Her iki 
model de banka kredi riskleri açısından yüksek tahmin sonucu vermiştir.  

Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon, Kredi Riski Tahmini 

Jel sınıflandırması: C50, G21 

Prediction Of Banking Credit Risk By Artifical Neural Network Model And Logistic 
Regression Model 

Abstract: By the globalization at the competitiveness raised as a result of the sharp increase in the number of banks in 
emerging countries, the vigorously existence of banks depend on the management of the risks faced successfully. In this 
paper, artificial neural networks and logistic regression analysis was used for estimating the credit risk of banks. As a result 
of the study, it has been observed that the power of the artificial neural network model and logistic regression model in 
terms of predicting banking risk  give a high probability.  

Keywords: Artificial Neural Networks, Logistic Regression, Credit Risk Prediction 

Jel Classification: C50, G21 

1. Giriş 

En temel tanımıyla kredi riski, herhangi bir bankanın kredi müşterisinin anlaşma şartlarına uygun biçimde 
yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir.  Bu ve benzeri durumlarda oldukça önem arz eden risk 
yönetiminin amacı, bankanın maruz kalma ihtimali olan riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini en 
yüksek seviyeye çıkarmaktır. Neredeyse her kredi işlemi, geri ödenmeme, gecikme, temerrüt olasılığı 
taşır(Akgüç, 2007, 8). 

Kredi riski başlangıçtan beri mevcut olan ve sonradan oluşan kredi riski olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Müşterinin bankaya gelip ilk kredi girişiminde bulunulması, başlangıçtan itibaren var olan risk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bankaların krediyi kullandırılmasının ardından çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan risk ise 
sonradan oluşan kredi riski olarak tanımlanmaktadır.  

Banka başarısızlıklarının, finansal krizlerin önemli bir nedeni olduğu düşünüldüğünde kredi riskinin önemi daha 
da artmaktadır. Kredi riski sadece risk ile karşı karşıya olan banka ya da finansal kuruluşu değil, domino etkisi ile 
diğer bankaları ve sistemi etkilemektedir.  

Çalışmanın amacı, finansal kesimin en önemli aktörlerinden bankaların karşılaşacağı kredi risklerinin önceden 
tahmin edilmesi ve oluşturulacak modellerin ileride kullandırılacak krediler için referans olmasıdır. Bu amaçla 
literatürde sosyal bilimler alanında da kullanım alanı bulan yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizi tercih 
edilmiştir. Çalışmanın ekonometrik analizinden çıkacak sonuç, ilgili modelin standartlaşıp ilgili amaç için 
kullanılması açısından da önem arz etmektedir. 

2. Kredi riskinin Ölçülmesi ve Türkiye’nin Kredi Riski Analizi 

Riskin sorunlu alacakların aktif içindeki payı ile ölçülmesi dört farklı oranlama ile yapılabilir (Şakar, 2002, s. 268). 
Türkiye’de 2000 ve 2001 krizleri ile birlikte özellikle tüketici kredilerinde hızlı bir artış olmuştur. Bununla birlikte 
özellikle ipotekli konut finansmanı kaynaklı risklerdeki artış kayda değer olmuştur.  
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Grafik 1. Türkiye’de  Toplam Kredilerin Gelişimi 

Kaynak: BDDK 2013, Türk Bankacılığı Genel Görünüm Raporu 

2012 yılsonu ile karşılaştırıldığında TP kredilerde %22,6 (133 milyar TL), YP kredilerde ise USD bazında %13,8 (16 
milyar USD) artış yaşanmıştır. Yılsonuna göre toplam 195,7 milyar TL kredi artışının %67,9’u TP cinsinden 
kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Grafik 5 te çeyrek dönemde devamlı bir artış trendi gözlemlenmektedir.  
Bu artışla birlikte kredi riski, kendini takipteki riskler olarak göstermektedir.  

BDDK 2013 raporuna göre bankacılık sektöründe 2012 yıl sonunda 4.6 milyar tl olan takipteki alacaklar, 2013 
Eylül ayı itibariyle 28 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Sadece 1 yıl içinde 7 kat artış konunun ciddiyetini gözler 
önüne sermektedir. Takipteki alacakların detayı analiz edildiğinde en fazla artış 888 milyon TL (%10,4) ile 
bireysel kredilerde gözlenirken, takipteki KOBİ kredileri 777 milyon TL (%10,7), takipteki kurumsal/ticari krediler 
207 milyon TL (%2) artış göstermiştir.  

3. Literatür Taraması 

Odom ve Sharda (1990) çalışmalarında 1975- 1982 yılları için  65 iflas eden ve 64 iflas etmemiş olan firmaları 
örneklem olarak kullanmışlardır. Çalışmada yapay sinir ağları ve diskriminant analizlerinin gücünü test etmişler 
ve sonuçta yapay sinir ağlarının çok daha baraşırılı sonuç verdiği gerçeğine ulaşmışlardır.   

Yang vd. (2001) çin bankaları için yapay sinir ağlarını kullanmışlar ve banka kredilerindeki başarı oranını tahmin 
etmişlerdir.  Sonuçta yapay sinir ağları ile banka kredileri için %95 oranında başarı gösteren bir erken uyarı 
modeli oluşturmuşlardır. 

Benli (2005) banka başarısızlıklarını yapay sinir ağları ve diskriminant yöntemleri ile test ettiği çalışmasında 
finansal başarısızlığın tahmininde yapay sinir ağı modelinin lojistik regresyondan daha üstün olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 

Çifter vd (2009), çalışmalarında yapay sinir ağları yöntemini kullanarak 2001 Haziran ve 2007 Kasım döneminde 
endüstriyel üretimin Türk finans sistemindeki sorunlu kredi miktarı üzerinde gecikmeli bir etkisini tespit 
etmişlerdir. 

Ege ve Bayrakdaroğlu (2009) Borsa İstanbul 30 hisse senetlerinin getiri performansını lojistik regresyon 
tekniğiyle analiz ettikleri çalışmalarında   Sadece sabit terimle hisse senedi getirilerini %72,2 oranında tahmin 
etmişlerdir. 

Fofack (2005), Sahra ülkeleri için panel data yöntemini kullandığı çalışmasında , ekonomik büyüme, reel döviz 
kuru artışı, reel faiz oranları, net faiz karları gibi değişkenler ile geri ödenmeyen borçlar arasında bir ilişkinin 
varlığını ortaya koymuşlardır 

Çelik (2010) diskriminant analizi ve yapay sinir ağları modellerinin tahmin güçlerini karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 
36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranları kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme 
olasılıklarını 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin etmiştir. Çalışmada kullanılan her iki yöntemin yüksek başarı 
sağlaması sonucu, bu yöntemlerin bankalar için yapılacak finansal başarısızlık tahmin çalışmalarında 
kullanılabileceği sonucuna ulaşmıştır. 
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Budak ve Erpolat (2012) yapay sinir ağları ve lojistik regresyon modellerinin tahmin gücünü türk bankalarındaki 
kredi riski üzerinde analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda yapay sinir ağları yönteminin tahmin gücünün 
lojistik regresyon modeline göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir.  

Şahbaz ve İnkaya (2014) 1998-2012 yılları için sorunlu krediler ile makroekonomik değişkenler) arasındaki ilişkiyi 
Granger nedensellik testi ve VAR yöntemi kullanılarak analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda sorunlu krediler ile 
söznkonusu makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve bu ilişkilerin çift yönlü 
olduğunu göstermişlerdir. 

Altunöz (2014) bankaların başarısızlıklarını önceden tespit etmek amacıyla diskriminant ve yapay sinir ağları 
yöntemlerini kullandığı çalışmasında modellerin her ikisinden de başarısızlıktan bir ve iki yıl öncesi için yüksek 
öngörülü sonuçlara ulaşmıştır.  

4. Lojistik Regresyon Yöntemi 

Lojistik Regresyon Analizinde dataların yapısındaki grup sayıları bilinmekte ve bu verilerden faydalanılarak 
ayrımlaştırma modeli elde edilmektedir. Elde edilen söz konusu model kullanılarak veri kümesine ilave edilen 
gözlemlerin gruplara atanması gerçekleştirilmektedir( Başarır,1990,s.58). Lojistik regresyon analizindeki gaye, 
kategorik bağımlı değişkenin değerini tahmin etmek olduğundan yapılmaya çalışılan iki ya da daha fazla gruba 
ilişkin “üyelik” tahminidir. (Mertler ve Vannatta, 2005).  

Lojistik regresyon, diğer regresyon yöntemleriyle kıyaslandığında farklı olduğu bazı noktalar olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilmektedir.( Gujarati, 2006:555): 

➢ Lojistik regresyon analizinde bağımsız değişkenlerde çoklu bağlantı sorununun olmadığı varsayılır. 

➢ Regresyon modellerinde varyans-kovaryans matris eşitliği aranırken söz konusu eşitlik şartı lojistik 
regresyon modelinde aranmamaktadır.  

➢ Regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin çoklu normal dağılım göstermesi ve özellikle bağımlı 
değişkenlerin sürekli olması koşulu aranırken, lojistik regresyonda bu şartlar aranmaz. 

Lojistik regresyon aşağıdaki şekilde formülize edilmektedir(Aktaş, 1993,s.46). 

                                                                                                           (1) 

F, kümülatif olasılık fonksiyonunu göstermekte olup lojit fonskiyonu aşağıdaki gibi ifade ederiz 

                                                                                                                

(2) 
Denklem 2 deki prob , bağımlı değişkenin 1 olma olasılığını göstermektedir.  Yüksek kredi riski  =1 ve 

Kredi riski olmadığı durum  =0 olarak var sayıldığında 0, kredi riskinin olmadığı durumu, , tersi durumda yani 1 
değerini aldığında yüksek kredi riski ihtimalini gösterecektir.  

5. Yapay sinir Ağları Yöntemi 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir ağlarından esinlenilerek meydana getirilmiş ve biyolojik sinir ağlarına benzer 
bazı performans özellikleri içeren bir bilgi işleme sistemidir. (Fausett, 1994:78). 

➢ Yapay sinir ağlarının kullanım alanılarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

➢ Yapay sinir ağları yöntemi, bir şirketin iflas ihtimli olup olmaması, 

➢ Hisse senetlerinin gösterdikleri performansın ölçülüp analiz edilmesi,  

➢ Döviz kurlarının izleyeceği yönün belirlenmesi,  

➢ İşletme veya finansal kuruluşun gösterdiği performans doğrultusunda iflas riski olup olmadığının 
saptanması,  

➢ Erken uyarı olarak finansal krizlerin öngörülmesi,  

menkul kıymet alım-satımı ve tahminler yapılması ile firma kredi risk analizlerinin yapılmasında, 
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Yapay sinir ağları, insanlardaki sinir sistemleri ile karşılaştırıldığında;  

 

Olarak ifade edilmektedir. Sol tarafta insanların sinir sistemi ve sağ tarafta yapay sinir ağlarında konuya denk 
gelen terimler izlenebilmektedir.  

 

 

Şekil 1: Yapay Sinir Hücresi  

Kaynak: Çevik ve Dandıl 

Şekil 1 de YSA’ların meydana getirdiği nöronlar izlenebilmektedir. G ile gösterilen girdiler, A ile gösterile şekilde 
sisteme giriş yapmaktadırlar. NET ile gösteriler toplama işlev fonksiyonu, sinir hücresine gelen net bilgiyi 
hesaplamaktadır. Her ne kadar söz konusu hesaplama çeşitli fonksiyonlar kullanılarak hesaplansa da genel 
kabul gören denklem 1 deki gibi olandır.  

Yapay sinir ağları, kullanım açısından bazı avantajlar sağlamaktadır. Bunlar; 

➢ YSA’ların deneyimler sonucu öğrenme özellikleri ile ilave veri kümelerine anında cevap verebilirler 

➢ Matematiksel modele ihtiyaçları yoktur. Kullanılan verilerden hareket ederek ilişkileri zekice ve hızlı bir 
şekilde oraya çıkarırlar. YSA’larde bir veya birkaç nöronda oluşacak zarar sonuca ulaşamamaya yada 
sonuçlarda önemli hatalara ulaşmaya neden olmaz. Oysaki bilinen bilgisayar sistemleri, oluşacak 
hatalara karşı oldukça hassas olup küçük hatalar,  sonuçlarda büyük değişikliklere neden olmaktadır. 

➢ Ağlar doğrusal değildir.  

➢ Bilgiler ağın tamamında saklanır ve örnekleri kullanarak öğrenirler.  

➢ Kendi kendine öğrenebilme ve organize etme yetenekleri vardır ve Eksik bilgi ile çalışabilmektedirler 

YSA lar bu avantajların yanında bir takım dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlar; 

➢ Sistemin içinde neyin olduğu bilinmediği için ağlardan alınan sonuçların yorumlanmasında güçlükler 
çıkabilmektedir.  

➢ Uygun ağ yapısının belirlenmesinde genel geçer bir kurala bağlı değillerdir.  

➢ Farklı sistemlere entegre olması zordur. 

➢ Eğitilmek için uzun bir zamana ihtiyaç duyarlar ve bundan dolayı zaman ve para maliyeti yüksektir. 
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6. YSA’ların Uygulanması 

YSA’ların uygulaması temel olarak eğitim programı ve  test bölümlerinden oluşmaktadır. Eğitim aşamasında 
ağların yapı bakımından anlaşılması, birinci değer atamalarını ve eğitim datalarının kullanımı ile ağırlık 
katsayılarının belirlendiği alandır. Eğitim datalarının tamamlanmasının ardından eğitime tabi tutulan ağ, ağırlık 
değerleri de göz önüne alınarak verilen herhangi bir veri setinin sonucunu tahmin edebilmektedir. Söz konusu 
süreçte YSA’ya uygulanacak eğitim sayısı (N) girilmektedir. 

İkinci bölüm olan Test aşamasında  Eğitim aşamasında elde ettiğimiz yapay sinir ağlarına ait  ağırlık katsayılarını 
ve diğer parametreleri kullanarak, sistemin eğitim verileri dışındaki veriler için ürettiği değerleri kullanıcının 
dikkatine sunar (Şeker v.d., 2004:81). 

 

Şekil 2. Yapay Sinir Ağı Modeli 

Kaynak: Kurup ve Dudani 

 

Şekil 3. Yapay Sinir Hücresi 

Kaynak: Kaynar ve diğerler,2011:466)  

Şekil 3 te izlenen girdiler, farklı hücrelerden veya dış alanlardan hücreye dahil olan bilgilerdir. Ağırlıklar, girdi 
kendinden önceki tabakada bulunan farklı bir işlem elemanının bu işlem elemanı üzerindeki etkisini ifade 
etmektedir( Kaynar ve diğerleri, 2011:466). 

Şekil 3 te gösterilenm girdiler ile ağırlık değerlerinin çarpımı, toplam fonksiyon ile birleştirilmektedir.  

Toplam Fonksiyon; 

                                                                                                    (1) 

Şeklindedir. Denklem (1) den elde edilen değerden işlem elemanının çıktısına ulaşılır. Bu işlem yapılırken söz 
konusu değer doğrusal olan yada doğrusal olmayan türevlenebilir transfer fonksiyonundan geçirilir. Böylece 
denklem (2) ye ulaşılır. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1319 
 

                                                                                   (2) 

YSA ile zaman serilerinin öngörülmesinde genelde altı adımlık bir süreç uygulanır (Günay vd.,2007:131).  

Adım 1: 

Verilerin ön işlenmesi gerçekleştirilir. Bu işlemde veriler; 

  dönüşümüyle (0,1 )aralığına dönüştürülür. 

Adım 2: 

Kulanacak serilerin ne kadarının eğitim, ne kadarının geçerlilik ve ne kadarının test setlerine ayrılacağı 
kararlaştırılır. 

Adım 3: 

Bu adımda modelde girdi sayısı, gizli ve çıktı tabaka sayıları, tabakaların ne kadar nöron içereceği, öğrenme 
algoritması, performan ölçütleri belirlenir. 

Adım 4: 

En iyi ağırlık değeri hesaplanır 

Adım 5: 

Performans ölçütleri hesaplanır. Test setindeki öngörüler ve test setindeki datalar arasındaki farka göre seçilen 
performans ölçütü hesap edilir.  

Adım 6: 

Öngörü yapılır 

7. Yağay Sinir Ağları ve Lojisrik regresyon Yöntemi İle Türk Bankacılığında Kredi Risk Tahmini 
Veri Seti ve Değişkenlerin Seçimi 

Türkİye’de faaliyet gösteren herhangi bir bankadan 1 yıl ve civarı oto, tüketici yada konut kredisi kullanmış olan 
1500 kişi ile rastsal olarak örneklem oluşturulmuştur. Müşterilerin kredi ödeme performanslarının baz alındığı 
çalışmada kredilerini geri ödeme konusunda sorun yaşamayan müşteriler kredisini düzenli ödeyen müşteri, 
kredi geri ödeme konusunda sorun yaşayan müşteriler ise kredisini düzenli ödemeyen müşteri olarak 
sınıflandırılmış ve bu yolla bağımlı ve bağımsız değişkenler elde edilmiştir.  

Bağımsız değişkenler için Budak ve Erpolat ( 2012) ın çalışmaları referans alınmıştır. 

Bağımlı değişken: Y= (kredi ödeme performansına göre son bir yılda ardışık olarak 30 günden fazla gecikmesi 
olan  =1 ve kredi ödeme performansına göre son bir yılda ardışık olarak 30 günden fazla gecikmesi olmayan = 0) 

Bağımsız Değişkenler 

X1: Kredi Mablağı 

X2:Kredide Süresi 

X3:Kredi Kullananın aylık net geliri 

X4:Kredi mablağı / kredi kullananın aylık net geliri 

X5:Kefalet (kredide kefil varsa 1, kredide kefil yoksa 0)  

X6:İpotek (kredide ipotek alınmışsa 1, alınmamışsa 0)  

X7:Görevi 

X8:Yaşı 

X9:Medeni Hali (Evli ise 1, Bekâr ise 2 ve dul ise 3) 
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Çalışmada kullanılan meslek grupları, çalışmanın güvenilirliğinin artması açısından geniş bir yelpazede 
tutulmuştur ve ev hanımından yüksek gelir gruplu mesleklere kadar örneklem kullanılmıştır. Ayrıca çalışmaya 
pilot vb. mesleklerin eklenmesinin sebebi, gelirleri yüksek olmasına rağmen ödeme günlerinde ödeme 
gerçekleştiremeyen meslek gruplarını çalışmaya katmak ve çalışmanın güvenilirliğini arttırmaktır. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Meslek Grupları 

Kodu Meslek Kod Meslek kod Meslek 

1 Kamuda memur 6 Avukat 11 Tıp doktoru 

2 Özel Sektörde Memur 7 Savcı, hâkim 12 CEO 

3 Ev hanımı 8 Doçent 13 Genel Müdür 

4 Hizmetli 9 Profesör 14 Öğrenci 

5 Kamuda bankacı 10 Araştırma Görevlisi 15 Pilot 

 

Çalışmada çok katmanlı yapay sinir ağı modeli tercih edilerek üç tabaka oluşturulmuştur. Her bir tabaka girdi 
tabakası, çıktı tabakası ve gizli tabakadan oluşmaktadır. Veri seti eğitim ve test seti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Toplam veri setinin % 60 ı eğitim seti, % 40 ı test seti olarak ayarlanmıştır. Analiz için MATLAB R2015b programı 
kullanılmıştır. 

Tablo 2. Yapay Sinir Ağı Analiz Sonuçları 

    Gözlenen Tahmin Edilen 
  0 1 Doğruluk (%) 

Eğitim 

 650 80 90.1 
 304 162 35 

% 80.4 32 75 

TEST 

 303 40 92.4 
 119 70 39.1 

% 83.2 21.4 72.6 

 

Analiz edilen olasılık değerleri 0,5ʹden büyük olan müşteriler kredilerine sadık müşteri ʺ ve olasılık değeri 
0,5ʹden küçük olan müşteriler kredisine sadık olmayan müşteriʺ kategorisine atanmıştır. Atanma aşamasından 
sonra gerçek durumla karşılaştırılarak doğru sınıflandırma oranları hesaplanmıştır. Tablo 2 den izlendiği gibi 
yapay sinir ağları ile kredi risk tahmini sonuçlarının başarı oranı % 72.6 gibi yüksek bir seviyededir.  

Lojistik regresyon analizinde  

Loj.Reg=log /(1- )                                                                                                             (3) 

Formülizasyonu Eviews 8 programıyla tahmin edilmiştir. Yapılan lojistik regresyon analizinde kredi risk 
olasılıklarının bulunabilmesi için Hari ve diğerleri (1998) tarafından önerilen matrisler oluşturup 
sınıflandırmadan evvel, optimal kesim yada kopuş değeri belirlenmiştir. Kopuş değeri 0.65 alındığında Pi değeri 
kopuş değerinin üzerindeyse 0 yani kredi riski yok, altındaysa 1 yani başarısız kabul edilir. 

Bu basamağın ardından söz konusu tahmin değerleri gerçekleşen değerler ile karşılaştırılır ve gerçekleşen 
değerler 1 olanlar 1 şeklinde ve 0 olanlar 0 şeklinde tahmin edilmişse söz konusu tahminler doğru, diğer 
durumlar yanlış olarak kabul edilmektedir(Altunöz, 2015:48). 

Tablo 3. Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları 

  Gözlenen Tahmin Edilen Toplam Yüzde 
  0 1   

Y 

 800 88 888 90.2 
 450 162 612 43 

Toplam 1250 250 1500 66.6 
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Tablo 3 te 1500 gözlem ile yapılan lojistik regresyon sonucuna göre % 66.5 oranında doğru sınıflandırılma 
yapıldığı izlenmektedir. Yapay sinir ağları yöntemine göre daha düşük bir doğru sınıflandırma oranı olmasına 
rağmen modelin gücünün ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir.  

8. Sonuç 

Finansal kesimin en önemli ve olmazsa olmaz kurumları bankalardır. Bankaların asli görevinin mevduat 
toplamak ve kredi vermek olduğu düşünüldüğünde, kullandırılan her bir kredinin o banka için yeni bir risk 
kaynağı olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. 

Türk bankacılık sektöründeki önemli problemlerden biri, sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki payında 
istikrarlı artıştır. Özellikle de geri ödenmeyen, diğer bir ifadeyle batan krediler için bankaların bilançolarında 
karşılık ayırmaları, bilanço dengelerinin bozulmasını ve sektörün kârlılığının azaltmasını da beraberinde 
getirmektedir.  Bundan dolayı bankalar sorunlu kredileri yönetmekten ziyade, kredilerin sorunlu hale 
gelmemesi üzerine odaklanmaktadırlar.  

Son yıllarda banka ve finans kuruluşları, kredi ödemelerinde gecikme ya da olumsuzluk yaşanıp 
yaşanmayacağını kestirebilmek için farklı istatistiksel yöntemler kullanmaktadırlar. Yapay sinir ağları ve lojistik 
regresyon yöntemleri bu amaca hizmet için kullanılan ve popülaritesi her geçen gün artan yöntemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışmada ev hanımından en yüksek gelirli meslek gruplarına kadar farklı meslek gruplarından oluşturulan sepet 
ile yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizleri ile kredi risk tahmini gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre Yapay sinir ağlarının kredi risk tahmini sonuçlarının başarı oranı % 72.6 gibi yüksek bir seviyededir. Lojistik 
regresyon yöntemi tahmin sonuçlarına göre ise % 66.5 oranında doğru sınıflandırılma yapıldığı izlenmektedir. 
Bu sonuçlar çifter (2009) Yang (2001) ile Budak ve Erpolat (2012) çalışmaları ile paralellik göstermektedir.  

Bu çalışma da kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve kredi talebinde bulunacak yeni müşteriler üzerinde 
kullanılması, gelecekte olası bir kredi riskinin önüne geçilebilmesi açısından önemlidir. Bu sayede kredi 
kullandıran bankanın üzerine almış olduğu kredi riski azaltılabilecektir. Ayrıca bu amaca yönelik uygulanacak 
yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre yapay sinir ağlarının, lojistik regresyona göre daha 
başarılı sonuç verdiği göz önünde tutulmalıdır. 
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Özet: Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileriyle, ağ alt yapısının hızlı gelişmesiyle birlikte internet kullanıcı sayısı da hızla 
artmış bu ticarette de yeni oluşumları tetiklemiştir. İnternetin ve mobil uygulamalarının son 20 yılda büyük gelişim 
göstermesi, “küreselleşme” kavramını doğurmuş ve işletmelerle müşteriler arasındaki fiziki sınırları ortadan kaldırmıştır. 

Teknolojinin, iletişimin ve lojistiğin gelişmesi müşteri taleplerini kişiselleştirmiş, ekonomi kavramı yeniden tanımlanmaya 
başlanmış ve yeni ekonomi pazar kanallarının oluşmasına da etken olmuştur. Günümüz bilgi çağında elektronik ticareti 
benimseyen işletmeler, yeniliklere daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedirler. Küresel 
rekabet ortamında işletmelerin rekabet güçlerini artırmaları ürettikleri ürün ve hizmetlerin kalite düzeyinin müşteri 
beklentilerini karşılaması veya aşmasına bağlıdır. Bu amaçla da birçok işletme son yıllarda e-ticaret uygulamaya başlamıştır. 
Bilginin toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasındaki etkinliklerinden dolayı bilişim sistemlerinin e-ticaret uygulamalarına 
günümüz bilgi çağında katkısı büyüktür. Teknolojimizi sürekli güncellemek, inove etmek ve 

7/24 bilgi ile bilginin ürettiği teknoloji ile yaşamak zorundayız. E-ticaret günümüz yeni ekonomi çağında ticaretin olmazsa 
olmaz temel yapılarından biri haline gelmiştir. E-Ticaret 

özellikle küçük sermayeli işletmeleri büyük sermayeli işletmelerin yanında eşit düzeyde küresel düzeyde yarıştırmaya 
başlamıştır. Sonuç olarak e-ticaretin kullanım oranlarının arttırılması için devletin özellikle KOBİ’lere bu e-ticaret girişimleri 
ile ilgili daha fazla teşvik vermesi, tüketicilerin korunması adına da güvenlik denetimlerinin arttırılması ve küresel 
mevzuatlarla da uyumlu yeni mevzuat değişiklikleri düzenlemelidir. Yine e-ticaretle ilgili bölümler açılmalı, ders sayıları 
arttırılmalı vatandaşlar çeşitli seminer, yayım ve yayınlarla bilinçlendirilmeli ve e-ticarete teşvik edilmelidirler 

Bu çalışmada amaç e-ticaret girişim uygulamalarının Türkiye’de başlangıcından günümüze olan gelişimini, gelecekte var 
olması planlanan yerini ve KOBİ’lere olan etkilerini istatistiksel bilgi ve örneklerle ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada 
literatür taraması yapılmış, ikincil kaynaklardan yararlanılarak yapılan gözlemlere dayanılarak araştırma genişletilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Bilişim, Yönetim, İşletme, KOBİ 

1. Giriş 
 
Çağdaş işletmeler, değişen küresel rekabet koşulları altında başarılı olmak için doğru kararları en hızlı biçimde 
ve zamanında vermelilerdir. İyi bir kararın tek yolu en kaliteli bilgi ile çalışmaktır. Yönetim Bilişim Sitemleri (YBS) 
işletmelere stratejik bilgi kaynağı sunmaktadır. YBS (e-ticaret) faaliyetini yürüten işletmelerde karar almayı ve 
stratejik planlamayı etkiler, analiz elektronik ticaret yapılamasını sağlar, hız kazandırır, bilgiye ulaştırır, 
değerlendirme yaptırır, farklı enformasyon parçalarını birleştirir, bütünü gösterir, bilginin paylaşımı, dağıtımı, 
iletimi ve doğruluğunu sağlar, bilginin maliyetini azaltır ve de verimliliğini artırır. 

21. Yüzyıl (yy.)’a damgasını vuran kavram olan “Bilgi Çağı” iki boyutlu ortaya çıkmaktadır: Birinci boyut, 
teknolojik boyuttur; kullanılan teknolojinin sürekli olarak kendini inove etmesi ve yaşam koşullarına, yapılan ya 
da yapılacak işlere, üretime akabinde tüketime ayak uydurmasıdır. İkinci boyut ise, insan ve organizasyonun 
düşünsel, fiziksel ve psiko-motor alanlardaki değişimi ve değişim sürecini ifade etmektedir. Teknolojinin 
stratejik noktası ise onu yetkin ve aktif kullanabilecek insan yoksa hiçbir şey ifade etmeyeceğidir. 

Tarih boyunca tüm toplumlar için gücün kaynağı, “şiddet”, “servet” ve “bilgi” olmuştur. Eldeki çakı da nükleer 
füze de şiddet yoğunlukları farklı olsalar da sonuçta birer şiddet gücüdür. Bu nedenle de şiddet, en katı olan güç 
olup en fazla düşman üreten de güç kaynağıdır. Servet ise daha esnek ve amaçlara ulaşmak açısından daha 
kullanışlı bir güçtür. 

Toplumlar için artık yaşamsal bir süreç olan bilgi ve iletişim kavramı, küreselleşen dünyada teknolojik gelişime 
paralel olarak değişim göstermektedir. Enformasyon toplumu sürecinde bilimsel bilgi ve teknoloji ile elde edilen 
gelişmeler, onu kendinden önceki aşamalardan farklı kılmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve bilimsel 
bilgideki gelişmeler, bilgiye daha fazla güç ve saygınlık kazandırmaktadır. 21. yy.’da bilgi ve iletişim becerileri, 
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dünya çapında farkındalık, akıl yürütme, düşünme ve problem çözme becerileri, finansal ve iş okuryazarlığı, 
kişilerarası ve öz düzenleme becerileri ile uygarlık okuryazarlığını da edinmek gerekir. 

 

Bilginin en önemli güç olduğu bu çağda etkili iletişim becerilerine sahip ve yetkin olmak, bilginin evrensel olarak 
paylaşımında, gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünyada yaşanan gelişmelerden anında haberdar 
olan, iletişim kurabilen, küresel farkındalığı kazanmış bireyler yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda 
bulunacak, kaynakları ise nerede, nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili doğru bir bilince sahip olacaktır. 
Bireylerarası işbirliği içerisinde karşılaştığı problemleri de rahatlıkla ve hızla çözebilecektir. Bilginin düşük 
maliyetle, zamanında ve hızla edinilmesi, bilgi kaynaklarının çeşitliliği, erişim kolaylığı, teknolojideki değişmeler 
öğrenen aynı zaman da öğreten profilini de değiştirmektedir. 

Geçmişten günümüze bilişim teknolojilerinin gittikçe fiziksel olarak küçülmesi, kablosuz olarak iletişim 
altyapılarının gelişmesi, işlemci hızlarının artışı, güvenlik boyutundaki ilerlemeler ve maliyetlerinin azalması 
hemen hemen günlük tüm özel ve resmi işlerimizi çevrimiçi yapabileceğimiz boyuta taşımıştır. Artık yalnızca 
sabit durumdayken değil mobil haldeyken de avuç içimizdeki devasa kapasitelerdeki teknolojik araçlarla iletişim 
kurup, işletme yönetiyor ve ticaret yapabiliyoruz. 

21. yy. bilgi çağında üretim imkânları oranlarıyla tüketim de paralel olarak birbirini izlemektedir. İnsanoğlu var 
olduğu sürece de tüketmeye devam edecektir. Tüketim boyutunda karşımıza enformatik çağda e-ticaret 
kavramı çıkmaktadır. Artık arzu ettiğimiz an ve yerden biz insanoğlu yasalar çerçevesinde tüketebiliyoruz, 
ticaret ve alış veriş yapabiliyoruz. E-ticaret alış veriş yaparken hem üretenlere hem de tüketenlere “zaman, 
mekân ve para” kavramlarında büyük ölçekli tasarruf ta sağlamaktadır. İnternet ve e-ticaret, sınırlı imkânları 
nedeniyle dış ticaret sürecine yeterince katılamayan KOBİ’lerinde uluslararası piyasalara açılmalarına imkân 
sağlamıştır. KOBİ’ler böylece yüksek yatırım ve harcama yapmadan uluslararası pazarlara girebilme, bu 
pazarlara ürün sunabilme fırsatına kavuşmuşlardır. 

Araştırma Problemi 
 
Araştırmada problem olarak Yönetim Bilişim Sistemleri’nin geçmişten günümüze elektronik ticaret girişimlerine 
olan tarafı ile e-ticaretin dünden bugüne gelişimi ve geleceği ile ilgili beklentilerle birlikte Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelere olan etkileri araştırılmıştır. 
 

Araştırma Amacı 
 
Araştırmada temel amaç bilginin en değerli sermaye olduğu günümüz enformasyon çağında sürekli yenilenen, 
gelişen ve ilerleyen Yönetim Bilişim Sistemlerinin internetin dünya çapında 1990’lı yıllar sonunda 
yaygınlaşmasıyla yeni bir ticaret ve yeni bir alış veriş biçimi olan elektronik ticarete olan katkılarını; bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile e-ticaretin tanımları, Yönetim Bilişim Sistemleri’nin kilometre taşları, e-ticaretin üretici 
ve tüketicilere olan fayda ve zararları, e-ticaretin dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu, tarihi süreci ve örnek 
elektronik ticaret siteleri çerçevesinde örnekler verilerek detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 
 

Araştırma Yöntemi 
 
Araştırma birincil ve ikincil verilerden oluşturulmuştur. İkincil verileri kapsamlı bir literatür araştırması 
sonucunda edinilen Yönetim Bilişim Sistemleri ve elektronik ticaret ile ilgili bilimsel yayınlar ve sektörün 
istatistiki verileri oluşturmaktadır. İkincil veriler kütüphanelerden ve internetten alınan yazılı kaynaklara 
dayanmaktadır. Birincil verileri ise örnekleme amacıyla seçilen elektronik ticaret siteleri ile ilgili yapılan 
inceleme, gözlem ve görüşmelere dayanmaktadır. 
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2. Bilgi Hiyerarşisi (Information Hierarchy) 

2.1. Veri (DATA) 
 
Veri; sayılar, sözcükler, resimler, olaylar vb. biçiminde temsil edilen ham gerçekliklerdir. Veriler gözlem, 
araştırma, deney, ölçüm ve sayım gibi değişik yöntemlerle elde edilir (Özen, b.t.:2). 
 

2.2. Enformasyon (Information) 
 
Verilerden farklı olarak enformasyonun bir anlamı vardır; yani “ilişkilere ve amaca” sahiptirler. Yalnızca alıcıyı 
biçimlendirme potansiyeline sahip kalmayıp kendisinin de bir biçimi vardır (Akgül, 2006:10). 
 

2.3. Bilgi (Knowledge) 
 
Bilgiye ulaşma süreci, işaretlerden başlar ve bilgide son bulur. Sonuç itibariyle bilgi, kullanıcısının ihtiyacını 
karşıladığı sürece bir anlam ve değer ifade eder ( Güven, b.t.:1). 
 

2.4. Bilgelik (Wisdom) 
 
Bilgelik ise bir refleks hâlini almış bilgi, içgüdüsel olarak doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin ayrımını yapabilme 
yetisi olarak açıklanabilir. Başka bir bakış açısıyla, değişen şartlar çerçevesinde ileriyi görebilme ve 
hesaplayabilme yeteneğine sahip olmaktır (Özen, b.t.:4). 

3. Bilişim (IT) 

3.1. Bilişim Sistemleri (Information Systems) 
 
Akman (2010:4)’a göre “Bilişim sistemi, teknik olarak organizasyonlardaki karar verme desteğine kadar bilgiyi 
toplamak, düzenlemek, saklamak ve işlemek olan birbiriyle ilgili parçaların kümesi olarak tanımlanabilir”. 
 

3.2. Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems) 
 
Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) kavramının temelini oluşturan süreç verinin bilgiye dönüştürülme sürecidir. YBS 
ile yöneticiler her türlü bilgiyi istenen düzeyde bilgisayar ekranlarından görmek, sorgulamak, takip etmek ve 
işleyebilmek imkânına kavuşmuşlardır (Özcan, 2006:46). 

3.2.1. Yönetim Bilişim Sistemleri Stratejik Rolü 
 
YBS, kazançları, yeni ürünleri ve yeni pazarları etkilemektedir. YBS, organizasyonel yapıda değişikliğe önderlik 
edebilir ve yenilikleri teşvik eder. Bu tür etkiler organizasyonun gelişiminin hız ve yönünü önemli bir şekilde 
değiştirebilecekleri için stratejik olarak nitelendirilmektedir (Özcan, 2006:49). 
 

3.2.2. Yönetim Bilişim Sistemleri Elemanlari 

Çeşitli organizasyon kademelerine hizmet veren YBS’nin alt sistemleri aşağıda Tablo-1’de ki gibidir: 

Tablo 1. Yönetim Bilişim Sistemleri Elemanları 

Atomik İş İşleme Sistemleri (Transaction Processing Systems) 

Yönetim Raporlama Sistemleri (Management Reporting Systems) 

Karar Destek Sistemleri ( Decision Support Systems) 

Yönetici Destek Sistemleri (Executive Support Systems) 

Uzman Bilgi İş Sistemleri ( Knowledge Work Systems) 
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Ofis Otomasyon Sistemi (Office Automation Systems) 

İletişim Destek Sistemleri (Communication Support Systems) 

fbemoodle.emu.edu.tr   

3.2.3. Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Bilgi Akişi 
 
Teknik olarak YBS, işletmelerdeki kontrol ve karar verme mekanizmalarını desteklemek için bilginin toplanması, 
çıkarılması, işlenmesi, saklanması ve dağıtılmasındabirbirleriyle bağlantılı parçaların birlikte çalıştıkları bir 
bütündür. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), bilişim sistemlerinin işletmecilik ve yönetim alanındaki kullanımları 
ile ilgilenen bilim dalına verilen addır. Bu sistemler, yöneticilere işletmenin mevcut performansı ile ilgili ya da 
geçmiş olaylar ile ilgili çeşitli raporlar verir. Bu raporlar genellikle işletme içi olaylarla ilgilidir. YBS genellikle 
haftalık, aylık ve yıllık raporlar sunar (Torkul, 2005:4). 
 
YBS kullanılarak oluşturulan raporlar üç ana grupta toplanmaktadır: 
 

➢ Düzenli Raporlar (Regular Reports) 

➢ Sapma Raporları (Exception Reports) 

➢ Anlık (Lat. ad hoc) raporlar (wikipedia, 16 Ekim 2016). 

3.2.4. Yönetim Bilişim Sistemleri Kilometre Taşları 
 
1950'lerde bilgisayarlı maaş sistemi için birkaç yarı zamanlı programcı, basit bir program, makine ve birkaç 
kullanıcı yeterliydi. Bugün ise bütünleşik insan kaynakları yönetim sistemleri, organizasyonların tüm 
departmanlarında ama özellikle insan kaynakları departmanında tam gün çalışan programcılar, danışmanlar, 
bilgisayar ve ağlar sayesinde hizmet vererek yüzlerce insanın hayatını kolaylaştırmaktadır (Özcan, 2006.:72). 

YBS ilk olarak Babil’de kullanılmış daha sonraları XV. yy.’da Venedik’te muhasebe sistemlerinin temelini kuran 
Rahip PACİOLİ’in ve 16. ile 17. yy.’lar da bu kez Alman Banker FUGGER’in benzer sistemler geliştirdiklerinden 
söz etmektedirler. 1837 yılında Samuel MORSE’un telgrafı icat etmesi ile elektrik kullanılarak yapılan ilk iletişim, 
geçtiğimiz elli yıl içerisinde bütünleşmiş devre yapımındaki gelişmelerin sağladığı olanaklar ile çok geniş çaplı ve 
hızlı boyutlara erişmiştir. Bilişim sistemlerindeki bu gelişmeler de “Bilgi Çağını” insanlığa armağan etmiştir. 

Türkiye'de YBS çalışmaları ilk olarak 1991 yılında, Marmara Üniversitesi'nde, İşletme Enformatiği Bölümü’nün 
kurulması ile kurumsal olarak başlamıştır ve bölüm eğitimlerine Almanca olarak devam etmektedir. Ayrıca çatı 
platform olarak, Türkiye'deki bütün YBS’leri ve İşletme Enformatiği Bölümlerini birleştiren Yönetim Bilişim 
Sistemleri İşletme Enformatiği (YBSIE) yapısı 2009 yılında kurulmuştur (wikipedia, 16 Ekim 2016). 

İnternet, işletmeleri ve küresel elektronik işletme ve ticaret sistemleri bugünkü işletmelerin yönetim ve işletme 
şeklinde önemli değişiklikler yapmaktadır (Laudon ve Laudon, 2000:16). 

4. Elektronik Ticaret ve Türkiye’deki Mevcut Durumu 

4.1. Yeni Ekonomi ve E-Ticaret Kavramı 
 
Bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerindeki değişim ve gelişmeler küresel çapta bir ağ (şebeke) 
ekonomisine vücut kazandırırken, ağ ekonomisi kavramının doğmasına neden olmuştur. Ağ ekonomisi ise; bilgi 
teknolojileri, haberleşme, elektrik, ulaştırma gibi uç noktalar ile aralarındaki iletişim bağlarından oluşan ve bir 
ağ düzeni içinde yapılanan sektörlere denir. 

İletişimdeki hız ve kolaylık, çok miktarda verinin toplanabilmesi, iletilebilmesi ve işlenebilmesi işletmelerin iş 
yapma biçimlerini, iş süreçlerini önemli ölçüde değiştirmekte yeni iş kurallarının ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Özmen, 2012:7). 

Ağ teknolojisi ile insanlar dünyanın en uç noktalarındaki kişiler ile iletişime geçebiliyor, eğitim öğretim 
faaliyetlerine katılabiliyor, alışveriş yapabiliyor, devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşlara karşı yerine 
getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin 
karşılıklı olarak kesintisiz ve güvenli olarak yürütülebiliyor, kişiler fikirlerini küresel düzeyde beyan edip 
tartışabilirken, tele-konsültasyon yöntemi ile ağ üzerinden tıbbi tedavi dahi yapılabiliyor. 
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Bilgi ve iletişim çağında ürün ve hizmet satın alma ve satma faaliyetlerinin bilgisayar ağları kanalıyla 
gerçekleşmesiyle elektronik ticaret (e-ticaret) kavramı doğmuştur. E-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, 
satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır (İşçan ve v.d., b.t.:1). Bu 
gelişimde bankacılık sisteminin alternatif dağıtım kanallarının getirdiği yenilikler etkendir. (Dinc, 2017a; 64). 

E-ticaret sayesinde, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler; daha kolay pazar çeşitlendirmesi 
yapabilmekte; daha etkin dağıtım kanalları ile operasyonel maliyetlerini düşürerek ve müşteri portföyünü 
genişleterek risk yapısını kontrol edilir konuma getirmektedir. Bu işlemlerin altyapılarını sunan bankalar için de 
karlılık kaynağı oluşmaktadır. (Dinc, 2017b; 82). 
 

4.2. E-Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları 

4.2.1. E-Ticaretin Avantajları 

➢ Ticarette zamandan, organize mekândan ve paradan tasarruf sağlanır. 

➢ Müşterileri işletmelerin ürün ve hizmetlerine bilgi, sipariş ya da satış için 7/24 çevrimiçi ulaşabilir. 

➢ İşletmelerin pazar payını genişletir ve yerel müşteri potansiyelinden, küresel müşteri potansiyeline 
ulaştırabilir. 

➢ Genel işletme maliyetlerinde tasarruf sağlar. 

➢ Ürün ve hizmet tanıtımları ile bilgi verme, internetten işitsel ve görsel materyallerle desteklenerek ve 
de hedeflenirse etkileşimli iletişime geçilerek daha ucuz ve güçlü tanıtılabilir. 

➢ Müşteri segmentasyonuna imkân sağlar. 

➢ Hedef müşteri davranışlarını gerçek zamanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) olarak izleyerek, 
ihtiyacını doğru algılamak ve müşteri hareketleri ile eş zamanlı olarak iletişim yapılmasını sağlayarak, 
müşteri memnuniyeti ve sadakati arttırılabilir. 

 

4.2.2. E-Ticaretin Dezavantajları 

➢ Çevrimiçi bilgi ve ödeme güvenliği problemleri. 

➢ Ağ altyapısında meydana gelebilecek yazılımsal ya da donanımsal sorunların çevrimiçi ticareti 
duraksatabilmesi. 

➢ Ürünün teslim alınabilmesi için alıcılar tarafından kargo süresinin beklenmesi. 

➢ Alıcı ile satıcının yüz yüze iletişim kuramamadan kaynaklanan zorluklar. 

➢ Müşterilerin ya da işletmelerin satın alacakları ürün veya hizmetleri dokunarak görebilme, 
inceleyebilme ve deneyebilme imkânlarının olmaması. 

➢ E-Ticaretle ilgili yasal mevzuatların eksiklikleri. 

5. E-Ticaret Türleri 

5.1. İşletmeden Tüketiciye (Business to Consumer/B2C) 
 
Tedarik zinciri kapsamında nihai müşteriyi de içeren bir sistemdir. Sanal ortamda yürütülen ticaret içinde 
şirketler en çok B2C iş modelinde faaliyetini sürdürmektedir. Bu modelde şirketler ürün ve hizmetlerini ağ 
üzerinden tüketiciye satarlar. 

Bu e-ticaret iş türüne örnek olarak “amazon.com, jd.com, tesco.com, global.rakuten.com, bestbuy.com, 
hepsiburada.com, teknosa.com, markafoni.com, koctas.com.tr, ebebek.com, sanalmarket.com, etstur.com , 
biletix.com” verilebilir. 
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5.2. İşletmeden İşletmeye (Business to Business/B2B) 
 
Üretici şirket ile toptancı arasındaki e-ticaret ya da toptancı ile perakendeci arasındaki e-ticaret olarak ta 
açıklanabilen B2B iş türü şirketlerin tedarik pazarlarını oluşturmalarında yardımcı olur. Bu e-ticaret şekli Küçük 
Orta Büyük İşletmeler (KOBİ) için oldukça yararlı bir sistem; çünkü bu sayede KOBİ’ler internet üzerinden mal ve 
hizmet alımı yapabiliyor ya da başka KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satabiliyorlar. B2B türüne, 
“alibaba.com, eceurope.com, kompass.com, tradeturkey.com, turkticaret.net, kobinet.org.tr” örnek verilebilir. 
 

5.3. Tüketiciden Tüketiciye (Consumer to Consumer/C2C) 

Tüketiciden tüketiciye yapılan e-ticaretin kısaltılmış küresel anlamıdır. Tüketiciler arasında yapılan çevrimiçi 
alışverişi ifade eder. Bu iş türüne örnek e-ticaret siteleri olarak” ebay.com, aliexpress.com, gittigidiyor.com, 
sahibinden.com” sıralanabilir. 
 

5.4. Tüketiciden İşletmeye (Consumer to Business/C2B) 
 
Şirketten tüketiciye e-ticaret modelinin tam tersi olan tüketiciden şirkete e-ticarette, tüketiciler mallarını 
şirketlere satmaktadırlar. Örnek site olarak “freelancer.com, monster.com, yenibiris.com” verilebilir. 
 

5.5. İşletmeden Devlete (Business to Government/B2G) 
 
B2G e-ticareti satıcı işletmeler ve alıcı durumunda olan kamu kuruluşlarından oluşur. B2G modelinin oyuncuları, 
satıcı işletmeler, alıcı kamu kuruluşları, elektronik aracılık hizmeti veren kuruluşlardır. Modele örnek olarak 
“ihale.gov.tr” verilebilir. 
 

5.6. Devletten İşletmeye (Government to Business/G2B) 
 
Devlet kurumları ile işletmelerin yaptıkları ticaretin şeklidir. Örnek; 
 

a) Bir devlet kurumunun ihtiyacı olan ürünleri temin etmek amacıyla oluşturduğu site, 

b) Bir işletmenin mali işlemlerini gerçekleştirmek için devletin açtığı site. “turkiye.gov.tr” örnek site olarak 
verilebilir. 

 

5.7. Devletten Vatandaşa ( Government to Consumer /G2C) 
 
Devlet ile vatandaşı arasında yapılan işleri kapsamaktadır. Vatandaşın devletin sunduğu resmi işlemleri bir site 
üzerinden yapması (askerlik yoklaması, vergi borçlarını öğrenmesi, SSK bilgilerine ulaşması gibi) örnek Türkiye 
Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi “turkiye.gov.tr”. 
 

5.8. Devletten Devlete (Government to Government/G2G) 

İki devlet arasında yapılan e-ticaret modelidir. 

Örnek; 

a) Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan petrol alması, 

b) Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri diğer ülkelerden temin etmesi için açtığı bir site. 
 

5.9. İşletmeden Personeline (Business to Employee/B2E) 
 
Şirketten çalışana e-ticaret modeli olarak ifade edilen B2E, şirket içindeki bir alım-satım ağı olarak işlemektedir. 
“Ford, Cisco Systems, Delta Airlines Barclays ve Bank of the UK” B2E’nin öncülerindendir. 
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6. Yönetim Bilişim Sistemlerinin E-Ticarete Olan Katkiları 
 
E-Ticaret sitelerinin tekil ziyaretçiler tarafından günlük ziyaret tıklanma oranları, e-ticaret sitesi sayfalarının ve 
sayfalar üzerinde ki linklerin, resim, video ve ses dosyalarının tıklanma, aktif olma ve indirme oranları, e-ticaret 
sitesinde sürekli aktif olma süreleri, ana ve alt kategori bazında alış veriş tercihleri, site ve ürün/hizmet 
yorumları, üyelik ve üyelikten çıkma sayıları gibi veriler YBS çerçevesinde raporlama sunucuları kullanılarak 
hazırlanır ve bu raporlar, daha sonra iletişim ve işbirliği sistemleri üzerinden ilgili üst yöneticilere sunularak 
sektör, pazar, müşteriler, organizasyon yapısı vb. ile ilgili kararlar alınmaktadır. 

Ekonominin elektronik ortama aktarılmasının neticesinde ortaya çıkan problemlerle, BT sektörünün ve YBS’nin 
bu problemlere karşı somut neler yapabileceği de tartışılmalıdır. Risk oluşturan web ortamında gerçekleşen 
ödeme seçeneklerinin güvenli hale getirilmesi, iletişim ağlarının genişletilerek e-ticaret işletmelerin önünün 
açılması ve e-ticaret sitelerinin en önemli aşamalarından biri olan tasarım sürecinin iyileştirilmesi konularını 
güncel tutmak BT sektörüne daha büyük kazanç sağlayacaktır. 

E-ticaret sektörünün geleceği için YBS’nin dikkate alması gereken yeni eğilimler “Büyük Veri”, “Kurumsal Sosyal 
Ağlar”, “Mobil Çözümler”, “Güvenlik” ve “Bulut” kavramlarıdır. Digital’in 2016 Raporuna göre; 7.395 milyar kişi 
olan dünya nüfusundan internete bağlanan insan sayısı toplam nüfusun yaklaşık %50’si 3.419 milyar kişidir. Yine 
Digital’in raporuna göre; dünyada mobil cihaz kullanıcısı sayısı toplam dünya nüfusunun %50’si 3.790 milyar 
kişidir. Sayısal dünya, nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT) ile her 24 ayda 2 kat büyümekte ve internete 
bağlı cihaz adedi hızla artmaktadır. 2009 yılında 900 milyon olan cihaz sayısının 2020’de 24 milyara ulaşması ve 
bu yükselişin e-ticaret girişimcilerinin yararlanacağı toplam 4,5 trilyon USD’lik katma değer yaratması 
beklenmektedir. Bugün 3 milyar insanın internete bağlı cihazı var, ancak kişi başı cihaz adedi önümüzdeki 
yıllarda 4 milyara çıkacak ve IoT farklı sektörlerde 4-11 trilyon USD arasında pazar üretecektir (eticaretmag, 12 
Ekim 2015). 

İnternet altyapısı, ticaretin çeşitlenip hacminin genişlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) uzun süre e-ticarete büyük destek vermiştir. Amazon gibi internet devi, e-ticaret şirketi 
olarak çıktığı yolda, bulut teknolojisi konusunda uzmanlaşarak devam etmektedir. Verilen teşvikler Amazon gibi 
pek çok şirketin doğmasına neden olarak ABD'yi e- ticaretin lideri yapmıştır. Çin'de Alibaba gibi bir e-ticaret 
şirketinin küresel internet devine dönüşmesinde Çin devletinin ücretsiz kargo desteğinin büyük payı vardır. 
Türkiye'de de mobil internet altyapısı sadece tüketiciye değil ihracat kapısının aralanmasına da büyük destek 
olacak. “Amazon, Ebay, Target ve Walmart” gibi 

şirketlerin sürekli artan karlılık oranları, ABD’deki e-ticaret bilincinin ve çevrimiçi perakendeciliğin ne denli 
gelişmiş olduğunu göstermektedir. Akılı telefon kullanımının artması ve çok sayıda internet girişiminin ortaya 
çıkması, internet üzerinden alışverişin yapanların sayısını yukarı çekecektir. 2016 rakamlarına göre dünyadaki 
yaklaşık 90 milyon kişi yurtdışındaki web sitelerinden düzenli olarak alışveriş yapmaktadır. 2018'e gelindiğinde 
ise bu rakamın 130 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Dünya e-ticaret sektörü, küresel olarak bakıldığında 
2 trilyon USD büyüklüğüne sahip bulunuyor ve bunun 200 milyar USD’si sınır ötesi alışverişten kaynaklanıyor. 
2018 yılında ise bu rakamın 300 milyar USD’yi aşacağı öngörülmektedir. E-ihracat, ek gelir hedefiyle işe 
girişenlerden yeni pazarlara açılarak büyümek isteyen şirketlere kadar herkes için bir fırsat olarak görülmektedir 
(Sırt, 11 Aralık 2015). 

7. Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Gelişimi 
 
Türkiye’de, PTT'ye 1992 yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben, 12 Nisan 1993'de PTT'den sağlanan 
64Kbps kapasiteli kiralık hat ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem 
salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD'de NSFNet (National Science Foundation Network)'e ilk 
bağlantının gerçekleştirilmesiyle başlayan, 1985 yılında ilk defa kullanılmaya başlanılan "kendi aralarında 
bağlantılı ağlar" anlamına gelen “Interconnected Networks” teriminin kısaltması olan internet serüveni 90’lı 
yılların sonunda internet kullanıcılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye’deki işletmeleri de özellikle rekabet 
kazanımı ve daha geniş pazarlara ulaşabilmek ve yeni müşteriler kazanabilmek adına sanal ortama girmeye 
zorlamıştır. Bu süreçte işletmeler müşteri veya satıcılarına ulaşabilmek için e-ticaret sektörüne adım atmak 
zorunda kalmışlardır. Türkiye’de bankacılık sektörünün öncülüğüyle birlikte sigortacılık ve gümrükleme 
sektörlerinin de genel ağ üzerinde işlem yapabilmeleri ve ağ üzerinden vergilendirme altyapısı e-ticaretin 
gelişiminde sürükleyici bir faktör olmuştur (Bilmez, 2016:4,5). 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na göre 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’deki toplam geniş 
bant internet abone sayısı 59 milyon 111 bin 606 kişidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi 2015 sonu sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişidir ve bu rakam internet 
kullanımının genel nüfusa oranının %80’ne yaklaştığını göstermektedir. BTK verilerinden yapılan hesaplamalara 
göre; 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre; mobil bilgisayar ve cepten internet kullanıcı sayısı, 48 milyon 978 bin 66 
kişiye yükselmiş bulunmakla birlikte mobil internet kullanım miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 
terabayta çıkmıştır. Türkiye'de eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 94,6 penetrasyonu oranına karşılık gelen 
toplam 74 milyon 457 bin 474 mobil abone bulunmaktadır. Yavaş bir büyüme seyreden tabletlerin yerine 
önümüzdeki dönemlerde geniş inç ekranlı ve BTK verilerine göre; abone sayısı 45 milyon 736 bin 402'ye ulaşan 
4,5. G bağlantılı akıllı telefonlar çevrimiçi alışverişlerde daha sık kullanılmaya başlanacaktır. Mevcut veriler 
dikkate alındığında markalar da bu gelişmeye paralel olarak mobil sitelerine çok daha fazla önem gösterecek ve 
farklılıklar meydana getirerek mobil ticaret (m-ticaret) üzerinden pazar hacimlerini genişletmeye çalışmalıdırlar. 

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)‘nin, proje danışmanı olarak Deloitte, proje ortağı olarak Etid ve 
veri ortağı olarak comScore ile ortak olarak hazırladığı “Türkiye’de E-Ticaret Raporu’nda en dikkat çeken 
verilerden biri; 2015’te Türkiye’deki e-ticaret pazarı hacminin 24,7 milyar TL’ye ulaşmış olmasıdır. 2014 
senesine göre pazar hacmi %31’lik büyüme göstermiştir. 1,263 siteyi kapsayan bu hacmin 8,9. milyar TL’sini tatil 
ve seyahat odaklı e-ticaret siteleri oluştururken, 8,5 milyar TL’sini ise sadece çevrimiçi perakende siteleri 
oluşturuyor. 4.8 milyar TL’lik kısım çok kanallı perakende sitelerine aitken sadece 2,5 milyar TL’lik hacim 
çevrimiçi yasal bahis sitelerine, 1,8 milyar TL’si çok kanalı elektronik, 1,8 milyar TL’si çevrimiçi özel alışveriş 
sitelerine aittir. 

TÜBİSAD’ın raporuna göre; organize perakende sektörü içerisinde çevrimiçi perakendenin hacmi dünya 
genelinde ortalama %7 seviyesindeyken, bu oran, Türkiye’de 2016 yılı sonunda %2’ye gelmesi öngörülmektedir. 
Türkiye’deki çevrimiçi perakende büyüklüğünün 13,3 milyar TL olduğunun paylaşıldığı rapordan Türkiye’de e-
ticaret sektörünün hızlı büyüme potansiyelinin olduğu ancak şartların olgunlaşması için zamana ihtiyacı 
olduğunu da tartışmak mümkündür. 

Tablo 2. E-Ticaret Pazar Büyüklüğü-Kategoriler 

KATEGORİ PAZAR HACMİ PAZAR BÜYÜME HIZI 

 (MİLYAR TL) (%) 

çok kanallı tatil&seyahat 7.6 %32 

çevrimiçi pazaryeri 3.8 %40 

çevrimiçi bahis 2.5 %22 

çevrimiçi çok kategorili 2.2 %28 

çevrimiçi özel alışveriş 1.8 %27 

çok kanallı elektronik 1.8 %35 

çevrimiçi tatil seyahat 1.3 %29 

çok kanallı giyim&ayakkabı 0.8 %25 

çevrimiçi dikey 0.7 %17 

çok kanallı ev dekorasyon 0.5 %34 

çok kanallı eğlence kültür 0.3 %27 

çok kanallı diğer 1.3 %36 
TÜBİSAD, Türkiye’de E-Ticaret, 2015 Pazar Büyüklüğü (2016) 

Tablo-2’ye göre kategori bazında 7,6.milyar TL ile çok kanallı tatil&seyahat kategorisi pazar büyüklüğünde en 
büyük paya sahipken, büyüme hızında %40 büyüme oranı ile çevrimiçi pazar yeri lider konumda. 

Çevrimiçi ticarete açılmaktaki temel hedef daha fazla tüketiciye ulaşmak ve satış hacmini artırabilmektir. 
Perakendeciler, geleneksel yapıdan farklı olarak çevrimiçi platformda daha düşük maliyet avantajına sahip 
olduklarından rekabetçi fiyatlar sunabilmektedir. Son yıllarda, kadınlar hedef alınarak yapılan e-ticaret 
sayesinde Türkiye’de moda perakendeciliğinde de hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Deloitte’un araştırmasına göre; 
Türkiye’nin önde gelen 25 e-perakendecinin yaklaşık %60’ı sadece e-ticaret kanalıyla hizmet sağlamaktadır. 
“Pure Player” olarak adlandırılan bu oyuncular, genel olarak kendi markalarını üretme yoluna gitmektedir. Öte 
yandan, iç pazarda e-perakendecilerin faaliyetleri dikey ve yatay ticaret olarak iki gruba ayrılmaktadır. Sadece 
tek bir alana odaklanan web siteleri dikey; farklı sektörlerden çok sayıda ürünü bir arada sunan web siteleri ise 
yatay e-ticaret yapmaktadır. İşletmeler ürünlerini kendi web sitelerinde ve/veya alışveriş platformlarında satışa 
sunabilmektedir. Alışveriş platformları, birden fazla satıcının ürünlerini ya da farklı kategoride çok sayıda ürünü 
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tek bir internet sitesi üzerinde toplayarak müşterilere çeşitlilik ve fiyat avantajı sunmaktadır. Markalar, açık 
pazarda olduğu gibi bu platformlar üzerinden kendi satış mağazalarını açabilmekte ya da çoklu kategoride 
olduğu gibi platformun kendisi ürün deposu yaratarak kendi satışını gerçekleştirebilmektedir. Avrupa’da faaliyet 
gösteren e-ticaret işletmelerinin ve derneklerinin üye olduğu “Elektronik Ticaret Avrupa’nın ( E-Commerce 
Europe) Küresel 2015 Raporu’na göre, işletmelerin tüketicilere yönelik e-ticaret cirosu geçen yıl %24 oranında 
artış göstererek, 1 trilyon 943 milyar USD çıkan ve Goldman Sachs, Forrester ve IDC gibi araştırma işletmelerinin 
hazırladığı raporlara göre e-ticaret sektörünün yıllık ortalama yüzde 17,2 büyüme oranına sahip olduğunu 
göstermektedir. Günümüzde çevrimiçi perakendenin toplam perakende sektörü içindeki oranı henüz %1,7 
seviyesindeyken, E-ticaret, dünya ve Türkiye’de ticaretin geleceğini şekillendirmektedir (Sezgin, 2012:5). 

8. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Geleceği 
 
Yeni Ticaret Kanunu (TTK) 16 Nisan 2012’de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek yürürlüğe girmiştir. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu işletmelere birçok işlemi elektronik ortamda yapma olanağı sunmaktadır. Yeni TTK ile 
bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, bilişim teknolojilerini kullanmak isteyen gerçek 
ya da tüzel kişilere bir alternatif sunularak maliyetlerin azaltılması, emek ve zamandan tasarruf edilmesi 
bakımından önemli düzenlemeler yapılmıştır. İşletmelerin mal ve hizmetlerini tüm dünyaya pazarlayabilmesi, 
yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilmesi için elektronik ortam büyük bir fırsat sunmaktadır. 6563 sayılı 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”, 6502 saylı 
“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu” ile e-ticaretin hukuki 
altyapısı tamamlanmıştır. 

Bilginetin Genel Müdür Yardımcısı Tolga Yücel’e göre; “Türkiye’de, sadece 22 bine yakın aktif e-ticaret sitesi 
bulunuyor” E-Ticaret paketlerinin yaygınlaşması ve ödeme sistemlerinin gelişmesiyle e-ticaret sitesi kurmak, 
teknik açıdan oldukça kolay hale gelmiştir. Bu yüzden son yıllarda çok sayıda küçük çaplı yeni e-ticaret siteleri 
açıldı ancak bunların yaklaşık yarısının aktif ve gerçekten anlamlı bir gelire sahip olduğu kabul edilmektedir. 
Alexa verilerine göre; dünyada toplam 1 milyon site arasında yaklaşık %10’u kadar 110.000 e-ticaret sitesi 
bulunmaktadır. %1’lik dilime giren siteler ise toplam e-ticaret gelirinin %34’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de 
tahminlere göre en büyük ilk 100 e-ticaret sitesi, toplam pazarın en az %80’ine hakim durumdadır. Girişimci, 
risk alarak bilgi ve becerileri ile para kazanmaya çalışan kişidir ancak girişimcilik, özü itibariyle Türkiye’de herkes 
tarafından tam olarak anlaşılamamış bir kavramdır. Türkiye’de girişimcilik ekosistemi henüz oldukça yenidir. 
Son 5 yıldır her sene ortalama 300 yeni girişim kurulmakta ama 50 tanesi yani yaklaşık %15’i kapanmaktadır. 
Ekosistemimizde bu girişimcileri destekleyecek 15 hızlandırma programı, 7 tane melek yatırım ağı ve 275 lisanslı 
melek yatırımcı bulunmaktadır. Bu rakamlar elbette çok az, ancak kısa süre içerisinde anlamlı şekilde artacak ve 
bu da e-ticaret ekosistemini olumlu şekilde etkileyecektir (Büyükyıldırım, 12 Şubat 2015). 

Bunun yanı sıra dünyada hızla gelişen bir e-Ticaret metodu olan “kişiselleştirilmiş alışveriş” gelecekte sektörün 
büyümesine iyi bir ortam hazırlayabilir. Büyük veri kullanımı, sosyal ağlarda oturum açma, kullanıcı profil 
bilgileri ve hareketleri gibi detaylar ele alınarak kullanıcılara özel ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan 
markalar ve platformlar tercih edilmeye başlarken, Türkiye’de bu kişiselleştirilmiş alışveriş trenini yakalayacak 
markalar öncülüğünde Türkiye, e-ticaret alanında büyük bir ivme yakalayabilir. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi doğrultusunda, e-ticaretin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Hedeflenen 500 milyar USD ihracat, ancak e-ticaret sektörünün geliştirilmesi, hem B2C hem de B2B 
işletmelerinin internetin olanaklarını kullanarak, yeni pazarlara açılması ve yeni müşteriler elde etmesi 
sonucunda gerçekleşebilir. 

Ayrıca e-ticaret sektörünün de, Türkiye’nin gelişimine paralel olarak ilerleyeceği, gelişeceği ve büyüyeceği de 
beklenmektedir. Türkiye’nin nüfusunun Tablo-3’ten de anlaşılacağı üzere 2023 yılı tahminlerine göre; 84 milyon 
kişi olması öngörülürken, kişi başı e-ticaret hacminin de Tablo-3’te de görüleceği üzere 2023’te yıllık, 1000 TL 
olması beklenmektedir (Afra, 2014:131,132). 

E-Ticaretin bu hedeflere ulaşması için, e-ticaret üzerindeki algı sorunlarının çözülmesi, hem bireysel hem de 
kurumsal anlamda dijital okuryazarlığın arttırılması, finans ve eğitim ekosisteminin gelişmiş ülkelerdeki seviyeyi 
yakalaması ve e-ticaret ve internet girişimciliğini destekleyecek mevzuatın bir an önce uygulamaya konması 
elzemdir. 
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Tablo 3. E-Ticaret Mevcut Durum İstatistikleri ve 2023 Öngörüleri 

 2016 2023 

Nüfus 76.667.864 84.247.088 

GSYİH ($) 820.000.000.000 2.064.000.000.000 

Kişi Başına Düşen GSYİH 10.782 25.171 

İnternet penetrasyonu oranı 48% 70% 

E-ticaret penetrasyonu oranı 36.000.000 57.400.000 

E-Ticaret kullanıcı sayısı 10.000.000 25.000.000.000 

E-Ticaret /organize perakende oranı 1.7.% 8-10% 

Kişi başı e-ticaret harcaması 654.2 1000 
Dijital Pazarın Odak Noktası E-Ticaret, TÜSİAD Sektör Raporu(2014) 

Türkiye’nin 2023 vizyonun da belirlenen hedefler arasında, e-ticaretin en çok fayda sağlayacağı alanlar 
şunlardır: 
 

1) E-Ticaret kayıt dışı ekonominin azalmasına katkıda bulunacak, 

2) KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttıracak ve yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştıracak, 

3) İşletmelerin ortak AR-GE, tedarik ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesine vesile olacak, 

4) Türkiye’nin bilgi teknolojileri sektöründe, yazılım ve hizmetler alanında bölgesel bir oyuncu olarak 
konumlanmasında itici güçlerden biri olacak, 

5) Bölgesel farklılıkların giderilmesine katkıda bulunacaktır (Afra, 131,132). 

Tablo 4. Türkiye’nin 2023 Hedefleri ve Bu Hedeflere E-Ticaretin Etkileri 

 HEDEF E-TİCARETİN ETKİSİ 

 
Büyük bir ekonomi, zengin bir ülke 
İhracatta hedef 500 milyar USD 
Türkiye’den dünya markaları 
50 milyon turist 50 milyar USD gelir 

Genel ticaretin ve ihracatın artması 
İnternetaracılığıyladahaetkin pazarlama, 
reklam, tanıtım ve satış 
Yurt dışından gelecek turistlerin internet 
kanalıyla hizmet alımı yapması 

Büyük Bir Ekonomi 

Güçlü Bir Toplum 

İşsizlik oranını %5’e indirmek 
Engellilerimize iş imkânları 
Yaşlılarımız hayattan kopmayacak 

Dezavantajlı kesimlere işgücü olanağı  

İnternet bazlı uygulamalarla iş 

arayanlarla işverenlerin buluşturulması  

Evden alışveriş kolaylığı 
  

   

 Bölgesel kalkınma Dezavantajlı kesimlere işgücü 
 Bütün ülke kalkınma yolunda yaratılması     

Yaşanabilir Bir Kırsaldan göçü azaltacağız Dezavantajlı kesimlere alışveriş imkânı 
Çevre ve Marka Kırsal kalkınma yaratılması     

Şehirler Kırsalda daha çok kalkınma      

 Kırsal kalkınmadan kırsal dönüşüme      

   

Lider Bir Ülke 

Küresel sektör balkanlar, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve yükselen Asya 
güçlenen ilişkiler      

İnternet desteğiyle daha etkin tanıtım, pazarlama ve ihracat      
McKinsey&Company Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni Mevcut Durum 
Raporu, (2013) 

Tablo-4’te de yazıldığıüzere güçlü bir toplum için dezavantajlı kesime yani engelli bireylere işgücü olanaklarının 
arttırılması gereklidir. 

9. E-Ticaretin Kobi’lere Olan Etkileri 
 
Tüm dünyada KOBİ’ler ekonominin çekirdek gücü olarak kabul edilmekte ve gelişmişlik derecesi ne olursa olsun 
hemen tüm ülkelerin kendi ulusal ekonomileri içerisinde payı %60-%90 arasında değişmektedir. İşte bu somut 
gerçek küresel ekonominin gelişiminde sürekli olarak tüm resmi otoritelerin odak noktası olmakta ve her hangi 
bir ülkenin gelişmesi için öncelikle KOBİ’lerin gerekli atılımları yapabilmeleri amacıyla teşvikler verilmekte, 
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hukuksal, finansal ve teknolojik açılardan desteklenmesi için çaba harcanmaktadır. Bu konuda özellikle ABD, 
Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya önemli adımlar atmıştır. Söz konusu ülkeler KOBİ’lerin gelişimi için girişimcilik, 
yaratıcılık ve yenilikçiliğin geliştirilmesini temel amaç olarak benimsemişlerdir. Ayrıca, gerek hükümet 
organlarının, gerekse meslek kuruluşlarının KOBİ’ler için finans kaynakları sağlaması, eğitim ve geliştirme 
programları düzenleyerek işletme kurucuları, yöneticiler ve çalışanlarının yönlendirilmesi üzerinde hassasiyetle 
durmaktadırlar (Yahyagil, 2001:96). 

Uluslararası birçok dev işletme tüm lojistik ihtiyaçlarını internet üzerinden gerçekleştirmektedirler. İlk olarak 
aralarında “General Motors, Ford, BMW, Renault ve Peugeot”nun da bulunduğu on bir dev otomobil üreticisi 
bir araya gelerek yan sanayiden gerçekleştirdikleri tüm malzeme alımlarını bundan sonra kurdukları e-ticaret 
sitesinden yapacaklarını bildirmişlerdir. Ardından “Boing, Airbus” gibi büyük askeri ve sivil uçak üreticileri de 
tedarikçilerden satın alımlarını elektronik ortamda gerçekleştireceklerini duyurmuşlardır. Son olarak “BP 
Amaco, Exxon, Shell ve ELF” gibi dev petrol işletmeleri tüm satın alımlarını internet üzerinden gerçekleştirmek 
için gerekli sistem altyapılarını kurmaya başladıklarını duyurmuşlardır. Tüm bu çabaların temelinde alıcı ile 
satıcıların birbirlerine kolayca ulaşabilmelerine ve taleplerini hızlı ve etkili olarak iletebilmelerine olanak 
tanıyacak alt yapının oluşturulması, böylece en uygun ürünün en uygun fiyatla alınabilmesinin sağlanması 
çabası yatmaktadır. Bu durumda elektronik ortamdan uzak kalan KOBİ’ler bu işletmelerin tedarik zincirlerinin 
dışında kalacaklar ve yaşamaları filen imkansız hale gelecektir(Ene, 2002:37-38). 

E-ticaret en büyük etkisini KOBİ’ler üzerinde hissettirmektedir. Sanal ortam büyük ölçekli işletmelere karşı 
KOBİ’lere önemli fırsatlar sağlamaktadır. Eskiden beri büyük problemlerinden biri, ürettikleri ürünün 
satılabilmesi için hedef kitleye ulaşabilmelerini sağlayacak pazarlama kanallarından yoksun olmaları olan küçük 
işletmeler, yeni düzene adapte olmazlarsa küresel üretim ve satış yapan işletmelere karşı çaresiz kalacaklardır. 
İnternet işte tam bu noktada KOBİ’lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunarak tüm dünyada milyonlarca kişi 
ve kuruluşu hedefleyebilmelerini sağlar. KOBİ’ler böylelikle yüksek yatırım ve harcama yapmak zorunda 
kalmadan birçok pazara girebilme, bu pazarlara ürün sunabilme fırsatına kavuşacaklardır (Kartal, 2002:105). 

E-ticaret gelir akışı yaratır, maliyetleri azaltır ve daha iyi bir envanter yönetimi sağlar. İnternet, ticaret, içerik ve 
topluluk için tek bir hedefi kolaylaştırarak geleneksel iş sürecini kolaylaştırır. E-ticaret KOBİ’ler için; maliyetlerde 
azalma, zaman tasarrufu, envanter maliyetlerinin azalması ve daha önce elle yapılan faturaların yazılması, 
faturaların kontrolü gibi işlemlerin elektronik olarak yapılması gibi yararlar sağlar. E-ticaret, müşteri bilgilerinin 
bir veri tabanında tutulması yoluyla, işletmelerin, müşteri davranışlarını daha iyi takip edebilmelerine, 
müşterilerin satın alma alışkanlıklarını esas alarak her müşteriye bireysel olarak pazarlama yapabilmelerine ve 
eğilimlerine daha çabuk karşılık verebilmelerine imkan verir (Kalaycı, 2000:12). 

İnternet üzerinden yapılan ticarette işletme büyüklüğünün bir anlamı yoktur. Ancak ürünleri ve hizmetleri 
makul fiyatla ve tam zamanında sağlamak için gerçek bir zaman ve mesafe kısıtlaması vardır. İnternet ticari 
faaliyetlerde zaman ve mesafe kısıtlamasının üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır (Ohshima, 2000). 
Geçmişte büyük ölçekli işletmeler e-ticaret yapmak için kapalı bilgisayar ağlarını yoğun bir şekilde 
kullanmışlardır. Fakat oldukça yüksek maliyet gerektirmesi KOBİ’lerin Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data 
Interchange (EDI)) temelli böyle bir sistem kullanmalarını önlemiştir. Ancak internet bütün işletmeler için 
elektronik iş ve e-ticaret sürecini ucuz ve kolay hale getirerek bu sorunu ortadan kaldırmıştır. E-ticaret, KOBİ'ler 
açısından etkin bir bilgi ve zaman yönetimi aracıdır. Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda 
yürütülmesi bilgi ve zamanın etkin yönetimini sağlamaktadır. Dolayısıyla, bu suretle ürünün sipariş edilmesi ile 
teslimi arasında geçen süre en aza inmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düşmektedir. 
E-ticaret, bütün KOBİ'ler için aynı beklentileri ifade etmemektedir. KOBİ'lerin büyük çoğunluğu "bekle gör" 
politikasını uygularken stratejik fırsatları kaçırmaktadır. Bu bağlamda, yeni fırsatları kaçırmamak için KOBİ'ler e-
ticaret yolunda interneti sadece yeni bir dağıtım kanalı olarak ele almamalı, dünya ile bütünleşmiş ve yeniliklere 
açık bir örgütsel yapıyı sağlayacak ve uzun vadeli stratejik rekabet üstünlüğü kazandırabilecek bir araç olarak 
değerlendirmelidir (Öğüt, 2007). 

KOBİ’ler, özellikle son yirmi yılda üretimde, rekabette, yeni iş üretme ve toplumsal bütünleşmenin 
sağlanmasında yeniden öne geçmeye başlamıştır. Çünkü esnek yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha 
hızlı adapte olabilecek KOBİ’lerin, büyük işletmelere oranla E-Ticarette daha avantajı konumda bulundukları 
düşünülmektedir. Dinamik yapıları olan KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısındaki en büyük dezavantajı olan uzak 
coğrafyalardaki pazar ve müşteriye erişememe sorunu da, internet ile ortadan kalkmaktadır. Bir taraftan büyük 
işletmeler bu değişime uyum sağlayabilmek için küçülürken, diğer taraftan da girişimciler sayesinde, özellikle 
doğmakta olan yeni sektörlerde bu işletmelerin oldukça önemli işlevler görmeye başladığına tanık olmaktayız. 
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Sürekli ucuzlayan enformasyon teknolojileri, KOBİ’lere artık küresel düzeyde iş yapabilmenin altyapısını 
sağlamaktadır (Bozkurt, 2000: 2). 

Bilgi teknolojilerini kullanmanın ve e-ticaretin işletmelere sağladığı faydalara rağmen küçük işletmeler, 
teknolojik yetersizlik, kalifiye elaman eksikliği, e-ticaretin kendilerine sağlayacağı faydalar hakkında yeterli 
bilgiye sahip olamama vb. nedenlerden dolayı e-ticaret sürecine yeterince katılamamaktadırlar. Böylece e-
ticarete katılım azalırken, küçük işletmeler daha düşük maliyet, yüksek verimlilik, daha geniş piyasaya erişim, 
tüketici ve tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesi gibi önemli fırsatları kaçırmaktadırlar. Bugün küçük işletmelerin 
büyük bir bölümü web sitesini çevrimiçi broşür olarak kullanırken, çok az bir bölümü sitelerini ürün satışı 
amacıyla kullanmaktadır. 

E-ticaret, KOBİ'leri, geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim 
yapılamayışı gibi olumsuzluklardan kurtarabildiği ölçüde onlara yararlı olabilecektir. Ancak, e-ticaret 
uygulamalarının tek başına ve çok kısa bir süre içinde KOBİ’lerin tüm pazarlama sorunlarını çözmesi 
beklenmemelidir (Şahin ve Demir, 2005:4). E-ticaret KOBİ’lere uluslararası piyasalara geleneksel ticarete kıyasla 
daha kolay ve daha ucuz bir şekilde ulaşma imkânı sunmaktadır. 

Tedarik zincirlerinin üreticisi olan KOBİ'lerin e-tedarik uygulamaları ile karlı noktalara gelebilme imkânları vardır. 
Aynı şekilde bu zincirlerin tüketicisi olarak da bir dizi hizmet, mamul ve yarı mamulden mantıklı fiyatlardan 
yararlanabilirler. Türkiye’de ki KOBİ'lerin de birleşerek, elektronik ortamda kendi tedarik zincirlerini ve 
pazaryerlerini kurmaları gerekmektedir. Tüm dünyada sağlıklı büyük işletmeler, kendilerini bütünleyen KOBİ'leri 
güçlendirip sağlıklı hale getirmektedirler. Buradaki temel ilke, birbirine güvenen bir zincirde tüm ara mamullerin 
yüksek kalitede ve verimlilikte üretileceği, bunun sonucunda da kalitenin yüksek, fiyatın da rekabet edebilir bir 
düzeyde olabileceğidir. Dolayısıyla, halen fiyatın ucuzluğunu temel alarak tedarik yönlü çalışan Türkiye 
KOBİ'lerinin rekabet güçlerinin düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir. Türkiye KOBİ'leri kalitenin düşük olması 
pahasına düşük fiyatlı mal ve hizmet üretme noktasından artık çıkmaları gerekmektedir. Çünkü bu şekliyle 
dünya piyasaları ile rekabet edebilme şansları çok azalmıştır. Bu nedenle, işletmelerinin %90'ı KOBİ niteliğinde 
olan Türkiye'de halen kurulmuş ve kurulacak e-tedarik zincirlerinin, elektronik pazaryerlerinin ve E-CRM 
uygulamalarının KOBİ odaklı olmaları gerekmektedir. KOBİ'ler müşterileri ile ilişkilerini daha etkin kılabilmek 
adına, mal/hizmet sattıkları müşterileri ile ilişkilerini de elektronik ortama taşıyabilirler. Bu amaçla, müşteri veri 
tabanlarını, sevk makbuzlarını ve müşteriden sipariş alma sistemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. 
(Şahin ve Demir, 2005:7). 

10. Sonuç 
 
Sonuç olarak, özellikler küçük sermayeli işletmeler uluslararası pazarlarda büyük sermayeli işletmeler ile e-
ticaret girişimleri sonucunda rekabet edebilir düzeye gelmişlerdir. E-Ticaret sitelerinin 7x24 genelde sıfır stok 
sistemiyle iş yapmaları, genel giderlerde sağladıkları tasarruf ve pazardaki bilgiye zamanında, hızlı ve ucuz 
olarak ulaşabilmeleri en önemli fırsat olarak çıkmaktadır. Ağ altyapısında yaşanabilecek problemler, siber 
saldırılar, bilgi güvenliği riski sektörde e-ticaret girişimcileri için tehdit unsurları içermektedir. Müşteri odaklı 
pazarlama imkânı, görsel, işitsel ve metinsel materyalleri aynı anda güçlü olarak kullanabilme imkânları ise e-
ticaret sitelerinin güçlü yanları olarak sivrilmektedir. Mevcut yasalarda e-ticaretle ilgili düzenlemelerde 
eksiklikler olması, tacir ve tüketicilerin çevrimiçi alışveriş ve çevrimiçi alışverişte ödeme ve bilgi güvenliği ile ilgili 
bilgisizlikleri ve şüpheleri incelenen sitelerin zayıf yönleridir. 

Günümüz 21.yy da yani bilgi çağında insanoğlu olarak fiziğin değil bilginin gücü ile hareket etmemiz 
gerekmektedir. Bilgi çağında en güçlü sermaye bilgidir. Teknolojimizi sürekli güncellemek, inove etmek ve 7/24 
bilgi ile bilginin ürettiği teknoloji ile yaşamak zorundayız. İster özel yaşamımızda isterse iş yaşamımızda 
çevrimiçi olmak zorunlu hale gelmiştir. E-Ticaret kavramı da teknolojinin, ağ alt ve üst yapısının gelişmesiyle, 
yenilenmesiyle ortaya çıkmış, kullanılmaya başlanmış ve günümüz yeni ekonomi çağında ticaretin olmazsa 
olmaz temel yapılarından biri haline gelmiştir. E-Ticaret özellikle küçük sermayeli işletmeleri büyük sermayeli 
işletmelerin yanında eşit düzeyde küresel düzeyde yarıştırmaya başlamıştır. Ticaret çevrimiçi oldukça hem 
üretici hem de tüketici açılarından büyük avantajlar sağlamaktadır. Üreticiler ham ve yarı mamul ürünleri daha 
ucuza almakta, fiziksel alan ve bina, aşınma payı, depolama ve personel giderlerinden tasarruf etmekte böylece 
ya daha fazla kar marjlarına ürün ve hizmetlerini satmaktadırlar ya da rekabet amacıyla düşük kar marjlarına 
satarak müşteri kazanmaktadırlar. Tüketiciler ise zaman, mekân ve para hususlarında tasarruf etmektedirler. 
Tüketiciler cüzdanlarını hazırlayıp mağaza mağaza gezip zaman kaybetmeden 7/24 birkaç tıkla alışverişe 
başlayabilmekteler, genelde doğrudan üreticiden satın aldıkları için ürün ve hizmetleri daha ucuza satın 
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alabilmekteler ve mekân sınırı olmadan istedikleri yerden ister yattıkları yerden, ister yürüdükleri yoldan alış 
verişlerini tamamlayabilmektedirler. E-Ticaretin kullanım oranlarının artması kayıt dışı ekonominin de önüne 
geçmekte, şehir gürültüsü, çevre kirliliği gibi olumsuzlukları da azaltmaktadır. Sonuç olarak e-ticaretin kullanım 
oranlarının arttırılması için devletin özellikle KOBİ’lere bu e-ticaret girişimleri ile ilgili daha fazla teşvik vermesi, 
tüketicilerin korunması adına da güvenlik denetimlerinin arttırılması ve küresel mevzuatlarla da uyumlu yeni 
mevzuat değişiklikleri düzenlemelidir. Yine e-ticaretle ilgili bölümler açılmalı, ders sayıları arttırılmalı 
vatandaşlar çeşitli seminer, yayım ve yayınlarla bilinçlendirilmeli ve e-ticarete teşvik edilmelidirler. 

Sadece 3 yıl içerisinde internet kullanıcı sayısı 53 milyon kişiyi, e-ticaret müşteri sayısı 16 milyon kişiyi geçecek 
ve e-ticaret hacmi toplam %50’nin üzerinde artacak. Penetrasyonu düşük olsa da yüksek nüfus avantajı ile 
küçük büyümeler bile pazarı önemli ölçüde büyütüyor. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye’de e-ticaretin önemli 
bir büyüme potansiyeli taşıdığını görüyoruz ve bizim için e-ticaretin altın çağı henüz başlamadı. Şu an atılacak 
akıllı adımlar, yakın gelecekte önemli fırsatlara dönüşebilir. 
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Özet: Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan bankalara ait olan 
performansların belirlenmesi ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın amacı, Türkiye Bankalar 
Birliği verilerine göre en fazla şube sayısına sahip olan on bankanın finansal performanslarını ölçmektir. Bu amaçla mevcut 
bankaların 2016 yılı içerisindeki finansal oranlarından yararlanılmıştır. Analizde kullanılan finansal oranlar, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin verilerden faydalanarak elde edilmiştir. Araştırmada çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan 
TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada finansal performans ve kullanılacak yöntem hakkında teorik bilgiler verilmiş olup 
elde edilen oranlar TOPSIS yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda 2016 yılında Türkiye’de en fazla şube sayısına 
sahip olan on bankanın finansal performansları değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS. 

Analysis Of The Financial Performance Of The Ten Banks Which Have The Most 
Branch With Topsis Method 

Abstract: The determination of the performances of the banks which have an important place in the realization and 
maintenance of economic activities is important at national and international level. The aim of the study is to measure the 
financial performances of the ten banks with the highest number of branches according to the Turkish Banking Association 
data. For this purpose, the financial ratios of existing banks were utilized in 2016. The financial ratios used in the analysis 
are obtained from the data of the Turkish Banking Association. TOPSIS method, which is one of the multi criteria decision 
making (MCDM) methods, has been used in the research.. In the study, the theoretical information about the financial 
performance and the method to be used are given and the obtained ratios are solved by TOPSIS method. As a result of the 
study, the financial performances of ten banks with the highest number of branches in Turkey in 2016 were evaluated. 

Keywords: Financial Performance, Multi - Criteria Decision Making, TOPSIS 

1. Giriş 

Sektör ve firma bazında gerçekleştirilen çeşitli finansal değerlendirmeler, işletme yöneticileri için önemli olduğu 
kadar yatırım yapacaklar için de oldukça büyük bir önem arz etmektedir (Bakırcı vd., 2014:9). Bu çalışmada 
2016 tarihlerinde Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan on bankanın finansal performansları değerlendirilmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda ilk olarak finansal performans göstergesi kapsamında seçilmiş finansal oranlar bankalar 
için hesaplanmış ve çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmede kriterlerin ağırlıkları eşit olarak alınmıştır. Mevcut çalışmalar değerlendirildiğinde finansal 
performans ölçümünde en fazla kullanılmakta olan yöntem TOPSIS’tir. Bunun nedeni bu yöntemin anlaşılır 
olabilmesi, basit matematiksel işlemlere dayanıyor olması ve uygulama kolaylığının olmasıdır. Finansal 
oranlarda kullanılan veriler; Türkiye Bankalar Birliği’nde yayınlanmış olan verilerden faydalanarak elde 
edilmiştir. Araştırma kapsamında en fazla şube sayısına sahip bankalar ve şube sayıları Tablo 1.1’de 
gösterilmiştir. 

Araştırmada kullanılan oranların sayısını arttırmak mümkündür fakat finansal oranların sayısının arttırılmasının 
finansal oranların arasındaki bağımlılığını da arttıracağından bu durum çok sık tercih edilmeyen bir husustur (İç 
vd., 2015:71). 

Bankacılık sektörü finansal sistemin mihenk taşı konumundadır. Meydana gelen rekabet ortamında ve 
ekonomik krizlerin etkisiyle bankaların finansal performansları tarafsız bir biçimde ölçülememektedir. Bu 
sebeple bankacılık sektöründe finansal performans ölçümünün önemi artmaktadır. Denetim otoriteleri ya da 
banka yöneticileri tarafından uygulanmakta olan performans değerleme sistemleri, bankaların mevcut ve 
potansiyel durumlarını belirlemelerini, sektörde rekabet avantajı kazanabilmelerini ve yönetim stratejilerini 
seçebilmelerini sağlamaktadır (Güney ve Ilgın, 2015:303). Bankacılık sektörü ve bankalar ülkelerin 
ekonomilerinin gelişebilmesi için oldukça önemli faktörlerden biridir. Bankalar ülkeler için, işletmelerin 
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büyümesi, sermayenin birikmesi ayrıca ekonomik kazancın sağlanabilmesi için ekonomilerde ve ülkelerde 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir (Taşkın, 2011:289; Şişman ve Doğan, 2016:354). 

Tablo 1. Türkiye’de en fazla şubeye sahip on banka 

Banka Şube Sayısı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1786 
Türkiye İş Bankası A.Ş. 1351 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 964 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 960 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 935 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 920 
Akbank T.A.Ş. 840 
Denizbank A.Ş. 687 
Finans Bank A.Ş. 629 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 535 
Kaynak: https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp 

Ülkelerde finansal araçların önemli aktörlerinden ve ülkelerdeki finansal aracılardan olan ve Türk finans 
piyasasının büyük bir bölümünü meydana getiren bankacılık sektörü, ekonomilerin belirleyicisi durumundadır. 
Bankacılık sektöründe oluşan gelişme ve ilerlemeler ekonominin de geliştiğini göstermektedir. Aynı şekilde 
ekonomi de yaşanan gelişmeler de bankacılık sektörünü geliştirmektedir. Sektörde meydana gelen başarılar 
veya başarısızlıklar hızlıca reel sektöre ve ülkelerin ekonomik durumuna yansıyor olması sebebiyle bankaların 
ekonomik yapıları ve performanslarının analiz edilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır (Güney ve Ilgın, 
2015:304). Finansal analizler, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasında bulunan 
ilişkilerin kurulabilmesi ve yorumlanabilmesini içermekte olan bir süreçtir. Finansal analizler, işletmelere kredi 
vermekte olan bankalar ve çeşitli finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebileceği gibi işletmelerin bizzat 
kendileri de analizleri yapabilmektedir. Bunların yanında yatırımcılar tarafından da finansal analiz 
yapılabilmektedir. Finansal analiz ile bir kuruma ilişkin olarak şunlar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir; 
firmaların mevcut karlılık durumu, firmaların likidite durumu, firmaların sermaye yapıları, firmaların aktiflerinin 
kullanım durumu vb. gibi hususlar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Finansal analizlerde kullanılmakta 
olan finansal oranlar, bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tablolardaki kalemler içerisindeki basit matematiksel 
işlem ve ilişkileri göstermektedir. Birçok finansal oran arasından gerekli olan oranlara ulaşıp hesaplanmalı ve 
yorumlanarak sektördeki ortalamalar ile karşılaştırılmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıklı bir finansal analiz elde 
edilebilmektedir (İç, 2015:72). Finansal ve ekonomik hizmet veren bankaların performanslarını ölçme ve bunları 
değerlendirme sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır (Şişman ve Doğan, 2016:354): 

➢ Sektörde var olan diğer bankalarla karşılaştırmalı analizler yapmak ve pozisyonunu belirlemek. 

➢ Müşteriler tarafından yapılan geri bildirimlerle müşterilerin tatminlerini ve memnuniyet düzeylerini 
ölçmek. 

➢ Bir takım varsayımlarda bulunmadan objektif bir şekilde, sadece gerçek veriler ve rakamlarla karar 
verilmesini sağlamak. 

➢ Firmalarda sorun teşkil eden durumları belirlemek, var olan sorunları çözmek. 

➢ Firmalardaki geliştirilmeye açık olan hususları tespit etmek ve bu hususların sağlayabileceği avantajları 
belirlemek. 

➢ Kurumsal başarıya ulaşıp ulaşamadığını değerlendirmek. 

Finansal performansları belirlemek için çoğunlukla çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 
yöntemler çeşitli alternatif karar birimlerinden belirlenen kritere ve ağırlıklara göre en uygun sonucu bulmayı 
hedeflemektedir (Akbulut ve Coşkun, 2015:118). Piyasalarda var olan rekabet durumu, işletmelerin mevcut 
kaynaklarını optimal kullanmaya yöneltmektedir. Bunu sağlayabilmek amacıyla firmaların rekabet halinde 
oldukları sektörler içerisinde finansal performanslarını göreli olarak değerlendirmeleri gerekmektedir (Ata ve 
Yakut, 2009:81). İşletmelerin varlıklarını idame ettirebilmesi ve işletmenin büyüyebilmesi; o işletmenin rakipleri 
ile başa çıkabilme durumuna yani rekabet edebilme gücüne bağlı olmaktadır. İşletmelerin rekabet yeteneğinin 
en iyi biçimde belirlenebilmesi ise işletmelerin finansal performansının analizini ve ölçülmesini gerekli 
kılmaktadır (Alparslan, 2015:319). 

http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.isbank.com.tr/
http://www.garanti.com.tr/
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.akbank.com/
http://www.denizbank.com/
http://www.qnbfinansbank.com/
http://www.teb.com.tr/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1338 
 

2. TOPSIS Yöntemi 

Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan TOPSIS ile alternatif seçeneklerin önceden belirlenmiş 
olan kriterler ile bu kriterlerin alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında ideal duruma göre 
karşılaştırılması yapılmaktadır (Çonkar, Elitaş ve Atar, 2011:97). 

Yöntemin amacında, pozitif ideal çözümü ve negatif ideal çözümü belirlemek vardır. Çözümde alternatiflerin 
sıralanmasında ideal çözüme göreceli yakınlık temelini baz almaktadır. Pozitif ideal çözüm, fayda kriterini 
maksimize etmekte maliyet kriterini ise minimize etmektedir. Negatif ideal çözüm ise tam tersine fayda kriterini 
minimize, maliyet kriterini ise maksimize etmektedir. İdeal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak 
olan seçenek problemde en uygun seçeneği belirlemektedir (Wu, Lin ve Tsai, 2008:256). 

TOPSIS yönteminin aşamaları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

1. Aşama: Karar Matrisinin Oluşturulması (A) 

TOPSIS yönteminde ilk aşama karar matrisinin (A) oluşturulmasıdır. Aşağıda verilen örnek matriste m alternatifli 
ve n kriterli bir matrisi ifade edilmektedir. Buradaki fij: j. kriter açısından i. alternatifin ölçümlendirilerek 
değerlendirildiğini göstermektedir. Burada karar matrisinin anlaşılması ve doğru bir şekilde oluşturulması çok 
önemlidir. Çünkü TOPSIS yönteminin diğer aşamaları oluşturulan bu matris ile gerçekleştirilecektir (Özcan, 
2012:56). Karar matrisi şu şekilde gösterilmektedir (Mahmoodzadeh, Shahrabi, Pariazar ve Zaeri, 2007:138): 
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2. Aşama: Karar Matrisinin Normalleştirilmesi (R) 

Bu adımda tüm değerler, 0 ile 1 arasında standart değerlere dönüştürülmektedir. Standart Karar Matrisinin 
hazırlanmasında yapılması gereken ilk işlem Karar Matrisi verileri üzerinden her kritere ait bağıl değerlerin 
hesaplanması ve daha sonra değerlerin bağıl değere bölünmesiyle elde edilir. Bağıl değer (rij) aşağıda gösterilen 
formül ile hesaplanmaktadır (Elgün ve  Aşıkoğlu, 2016:164). 
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3. Aşama: Normalleştirilmiş Karar Matrislerinin Ağırlıklandırılması (V) 

Burada öncelikli olarak değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık dereceleri belirlenmektedir. 

1

1
n

i

i

w
=

=
    (2) 

Daha sonra bir önceki adımda oluşturulan normalleştirilmiş değerler Wj değerleri ile çarpılarak V matrisi 
oluşturulur (Dumanoğlu ve Ergül, 2010:106). 
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4. Aşama: İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Oluşturulması 

Bu adımda, (3) ve (4) numaralı formüllerde verilen ideal (A+) ve negatif ideal (A-) çözümleri hesaplanır. Burada J, 
fayda sağlayacak kriter; J’, maliyet oluşturacak (negatif fayda) kriterdir (Kaya Samut, 2014:61). 

 '(max ), (minij ij
ii

A v j J v j J+ =  
            

 1 2, ,..., nA v v v+ + + +=
     (3) 

 '(min ), (maxij ij
ii

A v j J v j J− =  
           

 1 2, ,..., nA v v v− − − −=
    (4) 

5. Aşama: Ayrım Ölçütlerinin Hesaplanması 

Alternatifler arasında olan uzaklık, n boyutlu Öklit Uzaklık Yaklaşımı ile bulunmaktadır. Her alternatifin pozitif-
ideal çözümden olan uzaklığı (Si+) ve negatif-ideal çözümden olan uzaklığı (Si-) aşağıda verilen formüller ile 
hesaplanmaktadır (Bülbül ve Köse, 2011:80): 
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6. Aşama: İdeal Çözüme Göre Göreli Çözümün Hesaplanması 

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (Ci*) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal ayırım 
ölçüleri kullanılmaktadır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki 
payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır (Wang ve Elhag, 2006:310). 
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    (7) 
Burada Ci* değeri 0 ≤ Ci* ≤ 1 aralığında değer alır ve Ci* = 1 ilgili karar noktasının pozitif ideal çözüme, Ci* = 0 
ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını göstermektedir (Uygurtürk ve Korkmaz, 2012:105). 

Negatif ideal noktadan göreceli uzaklıklarına göre büyük olandan küçüğe doğru sıralama tüm adımlar 
gerçekleştirildikten sonra yapılır. Böylece alternatiflerin yani karar noktalarının önem sıraları belirlenmiş olur. 
Değeri en büyük olan alternatif diğer alternatiflere göre en iyi olan alternatiftir (Ersöz Kabak ve Yılmaz, 
2011:236). 
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3. Uygulama 

Çalışmada incelenen banka sektöründe yer alan 10 banka Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Çalışmada Yer Alan Bankalar ve Kodları 

NO KODU BANKA ADI 

1 B1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 
2 B2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 
3 B3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
4 B4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
5 B5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
6 B6 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
7 B7 Akbank T.A.Ş. 
8 B8 Denizbank A.Ş. 
9 B9 Finans Bank A.Ş. 

10 B10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

 

Finansal performansın ölçülmesinde kullanılan oranlar Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Çalışmada kullanılan finansal oranlar ve Kodları 

KOD ORAN 

O1 Özkaynaklar / Toplam Aktifler 

O2 Toplam Mevduat / Toplam Aktifler 

O3 Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler 

O4 Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Mevduat 

O5 Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar 

O6 Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler 

O7 Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar 

O8 Sürdürülen Faaliyeler Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Toplam Aktifler 

4. Topsıs Yöntemi İle Bankaların Finansal Performansının Değerlendirilmesi 

1. Aşama: TOPSIS yöntemi uygulanırken ilk aşamada Standart Karar Matrisi (A) oluşturulmuştur (Tablo 4). 
Standart karar matrisi satırlarında bankalar, sütunlarında ise finansal oranlar yer almaktadır. 

Tablo 4. Standart Karar Matrisi (A) 
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

B1 10,4 61,6 61,7 100,2 1,7 1,7 16,4 2,2 
B2 11,6 55,8 64,5 115,7 2,0 1,1 9,6 1,4 
B3 12,2 55,4 62,6 112,9 2,8 1,3 11,0 1,7 
B4 10,3 65,1 67,5 103,8 3,1 1,2 11,9 1,5 
B5 10,5 57,6 67,5 117,2 4,1 0,8 8,1 1,1 
B6 9,2 60,1 67,7 112,6 3,9 1,1 11,5 1,4 
B7 11,4 59,2 60,4 102,0 2,4 1,3 11,2 1,6 
B8 9,8 55,3 61,0 110,2 5,2 0,9 9,2 1,0 
B9 10,5 56,7 66,8 117,8 6,6 0,8 7,8 1,1 

B10 9,7 61,7 73,9 119,9 2,3 1,2 12,7 1,1 

 

2. Aşama: Aşağıdaki formül yardımıyla (formül 1) standart karar matrisindeki değerler kullanılarak rij 
değerleri hesaplanmıştır.  

Örneğin r11 değeri; 

 olarak hesaplanmıştır. 

http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.isbank.com.tr/
http://www.garanti.com.tr/
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.akbank.com/
http://www.denizbank.com/
http://www.qnbfinansbank.com/
http://www.teb.com.tr/
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Benzer şekilde diğer rij değerleri de hesaplanarak Tablo 5’te gösterilen normalize edilmiş karar matrisini 
oluşturulmuştur. 

Tablo 5. Normalize Edilmiş Karar Matrisi (R) 
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

B1 0,310 0,330 0,298 0,284 0,145 0,459 0,459 0,479 
B2 0,346 0,299 0,311 0,328 0,171 0,297 0,269 0,305 
B3 0,364 0,297 0,302 0,320 0,239 0,351 0,308 0,370 

B4 0,307 0,349 0,326 0,295 0,265 0,324 0,333 0,327 

B5 0,313 0,309 0,326 0,333 0,350 0,216 0,227 0,240 

B6 0,275 0,322 0,327 0,320 0,333 0,297 0,322 0,305 

B7 0,340 0,318 0,292 0,289 0,205 0,351 0,342 0,348 

B8 0,293 0,297 0,295 0,313 0,444 0,243 0,258 0,218 

B9 0,313 0,304 0,323 0,334 0,564 0,216 0,218 0,240 

B10 0,290 0,331 0,357 0,340 0,197 0,324 0,356 0,240 

 
3. ve 4. Aşama: Aşağıda verilen Tablo 6’da her bir finansal oranın ağırlıkları yer almaktadır. Finansal 

oranların önem dereceleri (ağırlıkları) her bir oran için aynı değer olarak alınmıştır. 

Tablo 6. Kriterlerin Ağırlık Değerleri 

ÖLÇÜTLER KRİTERLER AĞIRLIK 
O1 Özkaynaklar / Toplam Aktifler 0,125 
O2 Toplam Mevduat / Toplam Aktifler 0,125 
O3 Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler 0,125 
O4 Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Mevduat 0,125 
O5 Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar 0,125 
O6 Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler 0,125 
O7 Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar 0,125 
O8 Sürdürülen Faaliyeler Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Toplam Aktifler 0,125 

 

Tablo 7’de yer alan ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisi, Tablo 5’teki normalize edilmiş karar 
matrisinin (R) sütunlarındaki değerler ile Tablo 6’daki kriterlerin ağırlık değerleri çarpımı ile oluşturulmuştur. 

Tablo 7.  Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi 
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

B1 0,039 0,041 0,037 0,036 0,018 0,057 0,057 0,060 

B2 0,043 0,037 0,039 0,041 0,021 0,037 0,034 0,038 

B3 0,046 0,037 0,038 0,040 0,030 0,044 0,039 0,046 

B4 0,038 0,044 0,041 0,037 0,033 0,041 0,042 0,041 

B5 0,039 0,039 0,041 0,042 0,044 0,027 0,028 0,030 

B6 0,034 0,040 0,041 0,040 0,042 0,037 0,040 0,038 

B7 0,043 0,040 0,036 0,036 0,026 0,044 0,043 0,044 

B8 0,037 0,037 0,037 0,039 0,056 0,030 0,032 0,027 

B9 0,039 0,038 0,040 0,042 0,071 0,027 0,027 0,030 

B10 0,036 0,041 0,045 0,043 0,025 0,041 0,044 0,030 

A+ 0,046 0,044 0,045 0,043 0,071 0,057 0,057 0,060 

A- 0,034 0,037 0,036 0,036 0,018 0,027 0,027 0,027 

 

Tablo 7’de ideal (A+) ve negatif ideal (A-) çözüm setleri de yer almaktadır. A+ seti için matrisin her bir sütununun 
en büyük değeri, A- seti için ise matrisin her bir sütununun en küçük değeri alınmıştır. 

5. Aşama: Burada (5) ve (6) numaralı formüller yardımıyla her bir karar noktasının pozitif-ideal 
çözümünden olan mesafesi (S+) ve negatif-ideal çözümünden olan mesafesi (S-) hesaplanmıştır. Hesaplamanın 
yapıldığı Tablo 8 aşağıda gösterilmiştir: 
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Tablo 8. Pozitif ve Negatif İdeal Çözüme Olan Mesafe 

S S+ S- 

S1 0,054 0,054 

S2 0,063 0,020 

S3 0,050 0,033 

S4 0,049 0,030 

S5 0,059 0,027 

S6 0,047 0,031 

S7 0,053 0,030 

S8 0,053 0,038 

S9 0,053 0,053 

S10 0,060 0,026 

 
6. Aşama: Burada (7) numaralı formül ile on banka için ideal çözüme göreli yakınlık değerleri 

hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Örneğin C1+ değeri; 

C1
+ = 0,5 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 9.  İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Değerleri 

BANKA DEĞER SIRALAMA 
C1 0,502 1 
C9 0,500 2 
C8 0,416 3 
C6 0,403 4 
C3 0,396 5 
C4 0,377 6 
C7 0,364 7 
C5 0,317 8 

C10 0,302 9 
C2 0,239 10 

 

İdeal çözüme göreli yakınlık değerlerine bakıldığında bankalarda en iyi performansı (0,502) C1 yani T.C. Ziraat 
Bankası’nın gösterdiği görülmektedir.  

5. Sonuç 

Karar verme problemleri birçok işletme veya karar verici için büyük önem taşımaktadır. Karar vericilerin karar 
verme sırasında kararı etkileyecek olan tüm kriterleri göz önüne alması ve bu kriterlere göre karar vermesi 
gerekir. Bir hizmet sektörü olan bankaların performansının değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve diğer ülkelerle 
rekabet edilebilir hale gelinmesi için eksikliklerin tartışılması gerekmektedir. Bu çalışma da bu amaç 
çerçevesinde ÇKKV tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analizde kullanılan finansal 
oranlar, Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerden faydalanarak elde edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda: Türkiye Bankalar Birliği’nin 2015 verilerine göre en iyi performansa sahip bankanın 
T.C. Ziraat Bankası olduğu belirlenmiştir. 
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Özet: Coğrafi işaret belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da ünü veya diğer karakteristik özellikleri 
bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden haktır. Yöresel ürünlerin coğrafi işaretlere sahip olması bu 
ürünleri daha katma değerli hale getirmektedir. Böylece kırsal ekonomik gelişime katkı sağlanmaktadır. Türkiye’de coğrafi 
işaret koruması sayesinde 2017 yılı itibariyle 200 ürün için coğrafi işaret tescili yapılmışken 289’u başvuru sürecindedir.  

İnegöl’de ise “İnegöl Köfte” hariç maalesef hiç coğrafi işaret bulunmamaktadır. İnegöl öne çıkan birçok eşsiz ürüne sahiptir 
fakat bu potansiyelini yeterince kullanamamaktadır. İnegöl Çileği, İnegöl Alası adlı çekirdeği, Kulaca Salçası,  yöreye özgü tat 
ve koku Mürdüm Eriği, yöreye özgü çeşitli baharatlar karıştırılarak yapılan Cıpruka, arıların sadece yöre çiçeklerinden yaptığı 
Oylat Balı ve Osmanlı Çayı İnegöl’ün yeterince bilinmeyen, yöresel ekonomik öğeleridir. Bu yöresel ürünler Coğrafi 
İşaretleme ile katma değerli hale getirilerek İnegöl’de ekonomik çeşitliliği destekleyen ve yeni istihdam alanları oluşturan en 
önemli alanlardan biri olabilir. 

Bu çalışmada İnegöl’de coğrafi işaretlerin yöresel ürünler açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği ulusal ve uluslararası 
alanda yapılan çalışmalar ve örnekler ile değerlendirilmeye çalışılmış ve coğrafi işaretlere dayalı katma değerli yöresel ürün 
modeli için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Yöresel Ürün, Coğrafi İşaret, Katma Değerli Ürün, Kırsal Kalkınma, Ekonomik Çeşitlilik. 

Local Products and Geographical Indication in Inegöl 

Abstract: Geographical Indication is a right and marks a product with a distinctive fame or other features and identified 
with a district, area, region or country of its origin. To have on geographical indications of local products to make them 
more value-added. Thus contributing to rural economic development is provided. In Turkey thanks to protect geographical 
indications in the year of 2017 with 200 units as of the product taken under protection and 289 of them in the process of 
the application.  

Unfortunately, except “Inegöl Meatball” there is no geographical indication is in İnegöl. İnegöl has many unique species, but 
not prominent enough to use this potential. İnegöl Strawberry, sunflower seed named “Inegöl Mottled”, Kulaca Tomato 
Paste, Chief Plum with unique flavor, Çiprika made with various spices mixed with local specialties, Oylat Balı is made from 
only local flowers and Ottoman Tea are unknown enough local economic elements of Inegöl. These local products can be 
one of the most important areas which support economic diversification and creating new employment opportunities in 
Inegöl by making value-added with geographical indication. 

In this study, we evaluated the geographical indications how to use in Inegöl local products with national and international 
studies and cases, and made recommendations Value-Added local product model based to the geographical indications. 

Keywords: Local Product, Geographical Indication, Value-Added Product, Rural Development, Economic Diversity. 

1. Giriş 

Coğrafi İşaret, tüccarlar tarafından ayırt edici bir işaret olarak belirli bir coğrafi kökeni çağrıştırmak amacıyla 
kullanılan en ilkel markalama çeşididir (Rangnekar, 2004: 9). Belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü 
tanımlayan ya da ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi 
temsil eden haktır. Coğrafi işaretler,  menşe adı mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır. Bir ürünün coğrafi 
sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, tüm veya esas nitelik 
veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi 
ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" 
belirtir. Bir Ürünün Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması, Belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, Üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması, durumunda "mahreç 
işareti" göstergesini belirtir (TPE, 2015).  

Şahin ve Meral (2012); coğrafi işaretler ürün kalitesini garanti etmek, ürünün tanınmışlığını ve katma değeri 
arttırmaları bunun yanında o yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından oldukça önemli olduğunu 
belirtmektedir. Raustiala ve diğerleri (2007) ise coğrafi işaretlemenin üreticileri korumanın yanında tüketicileri 
de koruduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca Kal Raustiala ve Stephen R. Munzer (2007)’de “Coğrafi İşaret demek, 
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belirlenmiş bölge dışında kalan üreticiler, ürünleri coğrafi işaretli bölgede bulunan ürüne ne kadar benzerse 
benzesin bu coğrafi işareti kullanamazlar demektir” diyerek korumanın önemine vurgu yapmaktadırlar. Böylece 
coğrafi işaretin elde edilmesinde beşeri faktörü temsil eden yöresel üreticiler desteklenmektedir. Coğrafi işaret 
tescili sağlanan ürünler, üretimin yapıldığı çevrelerde ekonomik faaliyetlerin gelişmesini destekleyerek bölgesel 
kalkınmaya ve kırsal kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır (Çalışkan, vd. 2012). 

Kültürel ve tarihsel açılardan bakıldığında tüm dünyada ve ülkemizde yöresel ürünlerin hiçbir dönemde 
etkinliğini kaybetmediği gözlemlenebilmektedir (Kan, vd. 2012). İnegöl ilçesi ve kırsalı bölgede öne çıkan birçok 
eşsiz yöresel ürüne sahip olmakla birlikte bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Kendine has koskusuyla 
yöreye ait İnegöl Çileği, yağ sanayinde kullanılan İnegöl Alası adlı çekirdeği,  ilçeye ait Kulaca köyünde de gün 
ışığında katkısız yapılan Kulaca Salçası, yöreye özgü tat ve kokusuyla Mürdüm Eriği, yörenin kendine özgü bir 
tarifle oluşturduğu baharat armonisi ile ortaya çıkan, kahvaltıları süsleyen bir baharat Cıpruka, yine yörenin el 
değmemiş doğası Oylat mevkiinde tamamen doğal üretim Oylat Balı ve yine oylat mevkiinde yöreye ait doğal 
meyve karışımlarından oluşturulmuş Osmanlı Çayı yörenin yeterince bilinmeyen, yöresel ekonomik öğeleridir. 
Coğrafi İşaretleme ile yöresel ürünler, İnegöl’de ekonomik çeşitliliği destekleyen ve yeni istihdam alanları 
oluşturan en önemli alanlardan biri olabilir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın ana materyalini yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından derlenen veriler oluşturmuştur. Ayrıca 
İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ekonomik ürünlerin coğrafi işaretlenmesi ile 
ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması ve ürünlerin markalaşma sürecinde hızlı bir yol alması göz önünde 
bulundurularak ortak yürütülen bir çalışmanın sorun analizinden yararlanılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Coğrafi İşaret 

Coğrafi işaret belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da ünü veya diğer karakteristik özellikleri 
bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden haktır. Coğrafi İşaret ürünün yetiştiği ve/veya 
üretildiği coğrafi yerin adından oluşur. Coğrafi İşaret birçok tarım ürünü için kullanılabilir, örneğin İtalya’nın belli 
bir bölgesinde yetişen zeytinyağı İtalya’da Tuscany coğrafi işareti ile koruma altına alınmıştır (Gökovalı, 2007).  

Şahin’e (2013) göre “en kısa tanımıyla Coğrafi İşaret; kendine has en az bir veya daha fazla özelliği ile sınırları 
belli bir yöreye ya da ülkeye özgü ürünü adı geçen saha ile bir marka (etiket, işaret) haline getirmedeki bir dizi 
süreci ifade etmektedir. Bu uygulamayla hedeflenenler arasında sınırları belli bir alanla özdeşleşmiş olan bu 
ürünlerin birer marka haline gelerek öncelikle kapsam dahilindeki ürünlerin kalitesini koruyarak üreticiye destek 
olmak ve milli değerleri gelecek nesillere bozulmadan aktarmak aynı zamanda da kırsal kalkınmaya destek 
olmak öne çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde coğrafi işaretlerin ülkeler için maddi ve manevi açıdan 
büyük önem taşıdığı sonucu ortaya çıkmaktadır”. 

Coğrafi İşaretleme dünyada önemli bir gelişim sürecine sahiptir. 20 Mart 1883 tarihli Paris sözleşmesi coğrafi 
işaretlere temel oluşturmaktadır. 1958 tarihli menşe adlarının korunması ve bunların uluslar arası tesciline 
ilişkin Lizbon anlaşmasında yalnızca menşe adları ve bunların uluslar arası tescili ve karşılıklı olarak korunması 
üzerinde durulmuştur (Şahin, vd. 2013). 

Çalışkan ve Koç’a (2012) göre; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden şekillenen dünya ticaretini ve rekabet 
ilişkilerini düzenlemek için birçok yeni kurum, kural ve araç devreye girmiştir. Bunlar arasında 1995 tarihinde 
kurulan Dünya Ticaret Örgütü önemli bir yere sahiptir. Nitekim “Coğrafi İşaret- Geographical Indication” 
kavramının kullanıldığı ilk uluslararası sözleşme, “Ticaret ile Bağlantılı Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları –TRIPS 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Anlaşması’dır. TRIPS sözleşmesi, fikri 
mülkiyet konusu ile ilgili olması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının bir parçası niteliğindedir ve DTÖ 
sisteminin önemli birimlerinden birini oluşturur. Bununla ilgili olarak DTÖ sistemi kapsamında TRIPS konseyi 
oluşturulmuştur. 

Kan ve diğerleri de (2012) “AB ülkelerinde ilk olarak Birlik düzeyinde isim olarak “Coğrafi İşaretler” kullanılmasa 
da ülke düzeyinde farklı uygulamalar ile kendine has özellikleri olan nitelikli ürünler korunmaya çalışılmıştır. 
2003 yılında Avrupa Birliği bölge isimlerin gıda ve içeceklerde bir ticari marka olarak kullanımını kısıtlama 
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olanaklarını araştırmıştır. Bu kısıtlamaların Avrupa dışındaki yerlere yayılması bazen problemler oluşturmuştur. 
Çünkü Avrupa içerisinde ticari marka olan bölge isimleri diğer ülkelerde genellikle jenerik isim olarak 
bilinmekteydi. Hatta bölge isimlerin Avrupa dışında ticari marka olarak nitelendirilmesi de zor yapılmaktaydı. 
Buna örnek olarak Parma Ham gösterilebilir. Kanadalı üreticiler tarafından Kanada’da ticari marka olarak 
alınması, Parmalı üreticilerin kendi isimlerini kullanmasını engellemektedir. Bunun dışında Champagne, 
Bordeux, Roquefort, Parmesan cheese, Feta ceheese ve Scotch whiskey aynı sorunu yaşayan diğer ürünlerdir. 
PDO (Protected Designation of Origin, meneşi işaretlerin korunması), PGI (Protected Geographical Indication, 
mahreç işaretlerin korunması) ve TSG (Traditionally Speciality Guaranteed, Geleneksel Ürünler) Avrupa Birliği 
Yasalarında tanımlanmış olan bir sınıflandırmadır ve şarap, peynir, sosis, ekmek, sebze, meyve isimlerini içerir. 
Sonuç olarak Gorgonzola, Roquefort and Champagne ancak ismini taşıdığı yerden geliyorsa bu isim 
etiketlendirilmektedir” şeklinde Avrupa Birliği’ndeki işaretleme uygulamalarına vurgu yapmaktadır. 

Türkiye’de coğrafi işaret çalışmalarının önemi son yıllarda giderek artmaktadır. AB’ye uyum sürecinde yeni de 
olsa coğrafi işaretler kavramının benimsenmesine ve geliştirilmesine olanak tanımış ve ilk olarak 1995 yılında 
yürürlüğe giren 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu 
kararnamenin 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama 
Şeklini Gösterir Yönetmelik kapsamında özel olarak bu tür ürünler korunma altına alınmıştır. 2007 yılında 
yasalaşması için Meclis’e sunulan Coğrafi İşaretler Kanun taslağında bu yasanın amacı, “yöresel veya geleneksel 
karaktere sahip ürünlerin teşviki ve üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ürünlerin piyasa değerlerinin artırılarak 
bölgesel, kırsal ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak; üretim metodunda ve kaynakta garanti 
sunulmak suretiyle tüketicilerin yüksek kalitede ürünlere erişimini kolaylaştırmak ve adil ticaretin sağlanması 
amacıyla; doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu tarım, maden, el sanatları ve benzeri alanlarda 
ortaya çıkan ve Kanunda yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafi işaret veya geleneksel 
özellikli ürün adıyla korunmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek” olarak tanımlanmıştır (Kan, vd 2012). 

3.2. Coğrafi İşaretleme ve Ekonomik Etkileri 

Dünya genelindeki coğrafi işaret sayısına ilişkin net bir istatistiğe rastlanmamaktadır. Dwijen Rangnekar’ın 
çalışmasına göre; 2003 yılında Avrupa’da toplam 618 adet coğrafi işaret bulunmaktadır. Bunun gözle görülür 
şekilde büyük bir kısmı peynir (149 adet) ile sebze ve meyveden (122 adet) oluşmaktadır (Rangnekar, 2004).  
Türk Patent Enstitüsü verilerine göre ülkemizde ise 2017 yılı itibariyle 200 ürün için coğrafi işaret tescili 
yapılmışken 289’u başvuru süreci  halen sürmektedir (TPE, 2015). İnegöl’de İnegöl Köftesi coğrafi işaret alınmış 
tek üründür. Ayrıca İnegöl Köftesi AB tesciline sunulan bir dünya markası olma yolunda ürünlerden biridir. 
İnegöl’de köfte haricinde bölgeye has özelliklere sahip olan ürünlerin de Coğrafi İşaret ile küresel anlamda 
markalaşma yolunda tanıtılması daha kolay olacaktır. 

Coğrafi işaretler ile koruma altına alınmış kırsal ekonomik ürünler, hem ülkemiz hem de ilgili yöre ekonomisi için 
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Oluşturulacak marka imajı, ambalaj ve tanıtım ile ürüne ek katma değer 
katarak üreticilerin gelirleri de artmaktadır. 10.Kalkınma Planı’nda (2013) (2014-2018); Kırsal kesimdeki asgari 
refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının, bulunduğu yörede 
iyileştirilmesi yer almaktadır.  

Coğrafi İşaretin ürünlerin pazarlanması açısından sağladığı fayda ise bu ürünlerin o coğrafi bölgeye özgü öğeler 
barındırmasından kaynaklanır. Bu öğeler ürünün karakteristik özelliklerini ve kalitesini belirler. Dolayısıyla 
ürünün üretildiği coğrafi alan ile ürünün kalitesi ve özellikleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu sıkı ilişki ise 
tüketicilere malın üretildiği veya kaynaklandığı coğrafi bölge ve bu coğrafi bölgeye özgü ürün kalitesi ile ilgili 
bilgiler verir (Gökovalı, 2007). Benzer şekilde Bölge Planı’nda (2015) (2014-2023) Kırsal yörelerin ekonomik 
değer arz eden ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması vurgulanmaktadır. 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014) (UKKS) -II’ye göre 2007-2012 ülke nüfusumuz %7,1 artarken, kırsal 
nüfus %8,8 artmıştır. Bu da kırdan kente göçün sürdüğünü göstermektedir. Aynı belgede kırsalda tarım dışı 
ekonomik çeşitlendirme; tedbirler arasında sıralanmaktadır. Aynı Stratejide Coğrafi İşaretlerin bir kırsal 
kalkınma aracı olarak sadece ekonomik yönü ve bunun sağlanabilmesi için örgütlenme yönü dikkate alınmıştır.  

Yöresel ürünlerin bu kadar yoğun olduğu ve kültürel ve yerel zenginlerin azımsanmayacak ölçüde geniş olduğu 
İnegöl’de yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlemenin göz ardı edilmemesi gerektiği aşikardır. Kan ve diğerleri 
(2008) coğrafi işaretlerin tek başına kırsal alan için bir çözümden ziyade bir araç olduğu, bu aracın 
uygulanmasındaki en önemli unsurun tüm aktörlerin işbirliği ve beraberliği olduğu vurgulamaktadır. Daha fazla 
yöresel ürünün coğrafi işaretlenmesi; fazla ekonomik gelişimin ilçe ve köylere yayılmasına, refah ve gelişmişlik 
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dengesizliklerinin azaltılmasına, yörede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının 
artırılması katkıda bulunur.  

4. Sonuç ve Öneriler 

İnegöl’de birçok yöresel ürün bulunmakta fakat bir ürün haricinde, yöreye ait başka ürünler için coğrafi işaretle 
koruma altına alınma başvurusu bulunmamaktadır. İnegöl’deki yöresel ekonomik ürünlerin koruma altına 
(coğrafi işaret) alınmaması, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılamaması, bu ürünlerin unutulmaya yüz tutması, 
standardını yitirmesi; koruma işlevini gören coğrafi işaretlemenin önemini ortaya çıkarmaktadır. Tamamen 
katkısız üretilen Kulaca Salçası, meşhur İnegöl Alası çekirdeği, sadece bu yöreye ait kokusuyla İnegöl Çileği, yine 
bu yöreye ait tat ve kokusuyla Mürdüm Eriği, yörenin kendine özgü bir tarifle oluşturduğu baharat armonisi ile 
ortaya çıkan, kahvaltıları süsleyen bir baharat Cıpruka, yine yörenin el değmemiş doğası Oylat mevkiinde 
tamamen doğal üretim Oylat Balı ve yine oylat mevkiinde yöreye ait doğal meyve karışımlarından oluşturulmuş 
Osmanlı Çayı bahse konu yöresel ekonomik ürünlerdir. Yöreye gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı bu ürünlerin 
birçoğunun maalesef varlığından dahi haberdar olmaması; bu çalışmanın oluşmasını tetiklemiştir.  

İnegöl’de yöresel ürünlerin ambalajlarının oldukça basit, markalaşma yolunda en önemli basamak olan 
ambalajın profesyonel tasarımdan uzak oluşu, tanınırlılığını da olumsuz etkilemektedir. Birçoğunun kendine has 
logosu ve kurumsal kimlik tasarımının olmaması, sosyal mecrada, dijital platformda hiçbir şekilde yer almaması 
yine ilgili ürünlerin en önemli handikapları arasında yer almaktadır.  

Yöresel ve doğal ürünlere olan ilginin yeni artmaya başlamış olması, ayrılan kaynağın yetersizliği ve etkin 
kullanılmasında yaşanan sıkıntılar, işbirliği ve koordinasyonun sağlanamaması gibi etkenlerle, tanıtım 
faaliyetleri, kalite ve sayı açısından yetersiz kalmaktadır. Yöresel lezzetler, gastronomi gibi konulara ilgi duyan 
insanlar, belki de İnegöl’ü bilmekte ama bu bölgedeki yöresel ürünlerden yeterince haberdar olamamaktadır.  

Yöresel ürünlerin coğrafi işaretler ile koruma altına alınmış olması, yanında oluşturulacak marka imajı ulusal ve 
küresel platformda bu ürünlere ek katma değer ve güvenirlik imajı oluşturmaktadır. Oluşturulacak istihdam ve 
katma değer hem bölge nüfusunun ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstlenebilecek hem de kırsal 
nüfusun ekonomik sebeplerle göç etmesine engel olabilecektir. Katma değer kır ve kent arasındaki gelir farkının 
kapanmasına yol açabilecek aynı zamanda bölgeler arasındaki gelir dağılımı üzerinde de olumlu etkiler 
yaratabilecektir.  

İnegöl’deki yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescilinin yapılması, markalaşma yolunda yapılan tanıtım 
faaliyetlerinin arttırılması, yapılacak yatırımları arttıracak ve ilgili sektörlere yeni girecek kuruluşlar için tercih 
nedeni olacaktır.  

İnegöl’deki yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescilinin yapılması gelen yerli yabancı turist sayısında gözle görülür 
bir artışa sebep olacak, bölgede kırsal ekonominin gelişimine katkı sağlayacaktır.  
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Asya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme: Pedroni 
Eşbütünleşme Yaklaşımı 

Yılmaz KÖPRÜCÜ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF,  İktisat Bölümü 

 
Özet: Serbestleşme hareketleriyle yaygınlık kazanan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) özellikle gelişmekte olan ülkelere 
yönelmiş ve bu ülkelerin büyüme performanslarında rol oynamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda çok uluslu şirketler DYY’ın 
dünya genelinde hız kazanmasını sağlamışlardır. Diğer taraftan da gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı yatırımları 
çekebilme gayreti içinde olmaktadırlar. Bu araştırma, söz konusu bu performansın Asya ülkelerinde ne boyutta olduğunu 
ortaya koyma amacındadır. Çalışmaya dahil edilen ülkeler: Endonezya, Filipinler, Hindistan, Pakistan ve Tayland’dır. Panel 
veri yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın değişkenleri: Kişi başına düşen gelir, doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret 
dengesi, yurtiçi yatırımlar ve beşeri sermayedir. Değişkenlerin logaritma formu kullanılmıştır. Modelin zaman boyutunun 
kesit boyutundan büyük olması nedeniyle öncelikle birim kök testleri yapılmıştır. Düzeyde durağan olmayan seriler birinci 
farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Ardından uzun dönemli ilişkinin varlığını görebilmek için panel eşbütünleşme testi 
olan Pedroni testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme testi ile uzun dönemli ilişki bulunamadığı için, kısa dönemli ilişkinin varlığı 
araştırılmıştır. Söz konusu kısa dönemdeki ilişki için karşılıklı dinamik ilişkileri gösteren panel VAR tahmini yapılmıştır. Bu 
yöntem değişkenlerin bir dönem gecikmeleri alınarak yapılan bir tahmine dayanmaktadır. Uygulama sonuçlarına göre, 
doğrudan yabancı yatırımlar 1980-2014 yılları arasında büyüme performansına olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu sonuç, 
hem teorik beklentilerimizle uyumlu hem de bu alanda yer alan uygulamalı literatürü destekler niteliktedir. 

Anahtar kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Eşbütünleşme Analizi 

JEL Sınıflandırması: O40, C23, C01 

 

Abstract: Foreign direct investment (fdi) accelareting with globalization process has been especially directed to developing 
countries and it has had a role on the perforemence of growth. Thus, dveloping countries have made an effort for 
encouraging foreign direct investment. This research is intended to reveal the extend of this performance in Asian 
countries. The countries including to the research are Indonesia, Philippines, India, Pakistan and Thailand. The variables of 
study using the panel data method are income per capita, foreign direct investment, openness, domestic investment and 
human capital. The logarithm form of variables were used. Since time dimension of model is greater than cross dimention, 
firstly the unit root tests were done. And then, as seeing the long run relationship among variables, Pedroni test being panel 
cointegration test was applied. Since long run relationship was not found via cointegration test, short run relation was 
examied. Methodof panel VAR showing reciprocal dynamic relation was used fo the so-called short run relationship. 
According to the findings, fdi positively contributed to the performance of growth between the years of 1980 and 2014. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Panel Data Analysis, Cointegration Analysis. 

Jel Classification: O40, C23, C01 

1. Giriş 

Sömürgecilik dönemlerinde, gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri karşılamak için yaptığı 
yatırımların dışında, doğrudan yabancı yatırımları yapan çok uluslu şirketler İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin 
bir özelliğidir (Seyidoğlu, 1998: 721). 

Doğrudan yabancı yatırımlar özellikle 1990 yılları itibariyle hız kazanmıştır. Söz konusu bu yatırımlar yeşil alan 
ve boz alan yatırımları olarak gelişmekte olan ülkelere yönlendirilmektedir. Yeşil alan yatırımları, ülkeye giren 
sermayenin yeni yatırım ile üretim yapma amacında olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu bu yatırımlar 
yüksek faizden olumsuz etkilenmektedir. Boz alan yatırımlar ise genellikle hazır kurumları satın alma yönüyle 
öne çıkmaktadır. (Köymen, 2007: 143-144). 

Yeşil alan yatırımları şeklinde yapılan yatırımlar, ev sahibi ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif etki 
yapmaktadır. Literatürde bunu destekler nitelikte çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Mohan (2007) Asya ülkeleri ile panel veri yöntemini takip etmiş ve ekonomik büyümenin DYY, dışa açıklık, 
finansal piyasalar ve ithalat vergisine aşırı derecede duyarlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca DYY ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Behname (2012), Güney Asya 
ülkelerinde DYY ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeye pozitif etkisi olduğunu göstermiştir.   
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Kotrajaras (2010), 1990-2009 yılları arasında 15 Asya ülkesi ile panel eşbütünleşme analizi yapmıştır. 
Bulgularına göre, doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik büyümeyi kesin olarak arttırmamaktadır. Ancak uygun 
ekonomik koşullar oluştuğunda pozitif bir etki bırakmıştır. Liu vd. (2010), 9 Asya ülkeleri ile yapmış olduğu panel 
veri analizinde, DYY ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi ortaya koymuştur. 

Alfaro vd. (2006), ekonomik büyümeyi artırmak için doğrudan yabancı yatırımlara fırsat veren bir mekanizmayı 
ortaya koyma amacındadır. Ev sahibi ülkede gelişmiş bir piyasa varsa, DYY’nın büyümeye pozitif etki edeceğini 
belirtmiştir. Tiwari ve Mutascu (2011), 23 Asya ülkesi ile yapmış olduğu panel veri yöntemi bulgularına göre, 
DYY ekonomik büyümeyi artırmaktadır.  

Lipsey ve Sjöholm (2011), Asya ülkelerinde DYY ile büyüme araştırma konusu edilmiştir. DYY özellikle Doğu Asya 
ülkelerinin büyümesi, ihracat, ücret ve istidamı artırma konusunda önem taşımaktadır. Yapılan panel veri analiz 
sonuçlarına göre, DYY ekonomik büyümeyi artırmaktadır.  

Baharumshah ve Thanoon (2006), Çin’i de içeren Doğu Asya ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımları 
incelemiştir. Panel veri analizi yapılan araştırmada DYY ile büyüme arasında hem kısa hem de uzun dönemde 
pozitif bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca DYY’in yurt içi tasarruflara göre büyüme üzerinde daha büyük etkiye sahip 
olduğunu belirtmiştir. 

Sothan (2016), DYY ve ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 21 Asya ülkesinde 1980-2013 dönemi için 
incelemiştir. Panel eşbütünleşme  ve Granger nedensellik yöntemi uygulanmıştır. Bulgulara göre, değişkenler 
arasında uzun dönemde bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca DYY ile büyüme ve ihracat ile büyüme arasında da 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Vu ve Gangnes (2008), Çin ve Vietnam’ın sektörel verileri kullanılarak DYY ile ekonomik büyüme ilişkisi 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, gelişmekte olan ülkelerde DYY’ın ekonomik büyüme üzerinde 
istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Bu çalışmanın giriş bölümünde doğrudan yabancı yatırımların tanımı ve literatürde yer alan bazı çalışmalar 
verilmiştir. Sonraki bölümde veriler tanıtılmış model tanımı verilmiştir. Daha sonra izlenecek yöntem ve 
uygulama bulguları sunulmuştur. Son bölümde ise uygulama bulguları ışığında sonuç ve bunlara yönelik politika 
önerileri verilmiştir. 

2. Veri ve Model Tanımı 

 Modeli oluşturan kişi başına düşen gelir (y), doğrudan yabancı yatırımlar (fdi), beşeri sermaye (hc), dışa 
açıklık değişkenleri (open) “dünya bankası” veri tabanından, yurtiçi yatırımlar (i) ise “penn World tables” veri 
tabanından elde edilmiştir. Beşeri sermaye değişkeni, ortaöğretimi başarılı bir şekilde tamamlayanların düzeyi 
olarak tanımlanmıştır. Dışa açıklık değişkeni ise dış ticaret dengesinin milli gelire oranı şeklinde dahil edilmiştir. 
Kişi başına düşen gelir, DYY, beşeri sermaye ve yurtiçi yatırım değişkenlerinin logaritma formu kullanılmıştır. 

Model tanımı ise aşağıda denklem (1) ile gösterilmiştir: 

   (1) 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 de verilmiştir.  

Tablo 1.  Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Gözlem  Ortalama  Std. Sapma Min Max 
ly 175 7.2782 0.6459 5.9762 8.6368 

lfdi 168 -0.2489 1.3143 -5.9757 1.8617 
lhc 141 2.6651 0.8110 0.7582 3.9655 
li 175 -1.6391 0.3444 -2.3782 -0.712 

open 175 -1.6200 5.1985 -12.3908 15.634 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1351 
 

3. Yöntem ve Uygulama Bulguları 

Uygulamalı çalışmalarda, yöntem olarak eşbütünleşme yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntem için 
öncelikle serilerin durağan olmaları gerekmektedir. Durağanlığın var olup olmadığı birim kök testleri ile 
belirlenmektedir. 

Serilerin birim köke sahip olup olmadıklarını görebilmek için panel birim kök testlerinden Im-Peseran-Shin (IPS) 
ve Fisher testleri uygulanmıştır. Maddala ve Wu (1999), IPS panel birim kök testlerinin boş ve alternatif 
hipotezleri şu şekilde verilebilir: 

H0: = 0 her i=1,2…N 

H1:  

Yukarıda IPS birim kök testine ait boş hipotez serinin birim kök içerdiğini; alternatif hipotezin ilk kısmı birim kök 
içermediğini, ikinci kısmı ise birim kök içerdiğini ifade etmektedir. 

IPS birim kök testinin yanında, Fisher panel birim kök testi de yapılmıştır. Maddala ve Wu (1999), tarafından 
önerilen Fisher test istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanır: 

          (2) 

-2ln 2 sebestlik derecesiyle  dağıldığından, 

 şeklinde olacaktır. 

Serilerin birim kök test sonuçları test Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2.  Panel Birim Kök Test Sonuçları 

 
Değişkenler 

Düzey Birinci Fark 
IPS Fisher IPS Fisher 

ly 4.3376 -1.6192 -5.4858* 3.2560* 
lfdi -1.3012 -0.0187 -11.504* 5.4903* 
lhc 1.9211 -2.0480 -5.2314* 2.7267* 
li -0.1678 -0.2556 -8.6317* 3.5827* 

open -2.1949* -0.6885 -9.0748* 2.8535* 

 

IPS birim kök test sonuçlarına göre dışa açıklık değişkeni dışında tüm seriler düzeyde birim kök içermektedir. 
Ancak serilerin birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Fisher panel birim kök testine göre 
değişkenlerin farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Yani değişkenler I(1) özelliği taşımaktadır. Bununla 
birlikte her iki birim kök testi de benzer sonuçları vermektedir.  
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Şekil 1. Kişi Başına Düşen Gelir ve DYY’in Grafiği 

Kişi başına düşen gelir ve doğrudan yabancı yatırımların birinci farkının grafiği Şekil 1’de verilmiştir. Grafikten de 
anlaşılacağı gibi değişkenlerin birinci farkları durağan hale gelmiştir. 

Daha sonra, birinci farkları durağan olan seriler için panel eşbütünleşme yöntemi uygulanmıştır. Pedroni (1999) 
“eşbütünleşme yoktur” şeklinde olan yedi tane panel eşbütünleşme testi önermiştir ve alternatif hipotez 
altında heterojenliğe izin verilmektedir. (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 235). Pedroni (1999) tarafından geliştirilen 
panel eşbütünleşme yönteminin hipotezi aşağıdaki şekildedir: 

:  

 

Yukarıda yer alan boş hipotez eşbütünleşmenin olmadığını, alternatif hipotez ise eşbütünleşmenin var olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğunu göstermektedir.  

Daha sonra Pedroni panel eşbütünleşme test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Büyüme Fonksiyonu için Panel Eşbütünleşme Testi 

Büyüme Fonksiyonu Panel İstatistiği Grup İstatistiği 
Varyans İstatistiği -1.4734 - 
Rho İstatistiği 2.6248 3.2777 
PP İstatistiği 0.5445 0.1682 
ADF İstatistiği 0.9984 1.5330 

 

Tablo 3’de verilen yedi adet test istatistiklerine göre, değişkenler arasında “eşbütünleşme yoktur” sonucuna 
varılmıştır. Bu sonuç, ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında uzun dönemli birlikteliğin 
olmadığını göstermektedir. 

Değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişkinin olmaması nedeniyle kısa dönem analizi olan Panel Vektör 
Otoregresyon (VAR) analizi yapılmıştır. Bu yöntem bir dönem gecikmeleri alınarak yapılan dinamik bir 
yaklaşımdır. Panel VAR modeli genel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 257), 
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 (3) 

 

Eşanlı denklem sistemi olan panel VAR modeli, bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerleri bağımsız değişken 
olarak modellenmesi Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. PVAR Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

     
ly lfdi lhc li open 

lyt-1 

(t ist) 
0.9830* 
(103.75) 

0.5688** 
(2.42) 

0.0544 
(1.56) 

-0.0697** 
(-2.07) 

2.4475* 
(2.91) 

lfdit-1 

(t ist) 

0.0099* 
(3.68) 

0.7476* 
(11.15) 

0.0544*** 
(1.56) 

0.0190** 
(1.98) 

-0.5907** 
(-2.46) 

lhct-1 

(t ist) 

-0.0077 
(-1.29) 

-0.1825 
(-1.22) 

0.9088* 
(41.14) 

0.0234 
(1.10) 

-0.7781 
(-1.46) 

lit-1 

(t ist) 

0.0112 
(1.12) 

-0.1814 
(-0.73) 

0.0435 
(1.18) 

0.9341* 
(26.21) 

2.1334** 
(2.40) 

opent-1 

(t ist) 

0.0016** 
(2.50) 

0.0011 
(0.07) 

-0.0012 
(-0.12) 

0.0091* 
(3.86) 

0.6734* 
(11.41) 

NOT: *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerindeki anlamlılığı vermektedir. 

Panel VAR tahmin sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Bu bulgulara göre kişi başına düşen gelir üzerinde kendisinin, 
DYY ve dışa açıklık değişkenlerinin bir dönem gecikmeleri anlamlıdır. Söz konusu bu değişkenlerin bir dönem 
gecikmeleri kişi başına düşen geliri pozitif etkilemektedir. 

4. Sonuç  

Bu çalışmada Asya ülkeleri olan Endonezya, Filipinler, Hindistan, Pakistan ve Tayland’a ait yıllık verilerle DYY ile 
ekonomik büyüme arasında uzun önemli ilişkinin varlığı incelenmiştir. Öncelikle, yapılan birim kök testlerine 
göre değişkenlerin birinci farklarının durağan olduğu gözlenmiştir. Daha sonra panel eşbütünleşme 
yöntemlerinden olan Pedroni yöntemi uygulanmış ve değişkeneler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı 
tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki değişkenler arasında uzun dönemde birliktelik yoktur. Yani değişkenler 
uzun dönemde birlikte hareket etmemektedir. Daha sonra bir dönem gecikmeleri alınarak kısa dönem analizi 
olan panel VAR yöntemi izlenmiştir. Panel VAR yönteminin bulgularına göre, kişi başına düşen geliri; istatistiki 
olarak anlamlı bir şekilde kendisinin bir dönem gecikmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa açıklığın bir 
dönem gecikmesi pozitif etkilemektedir.  
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Özet: Araştırma acil servislerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı 
nitelikte tasarlanmıştır.  

Acil servislerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmış çalışmaların 
ülkemizde çok sınırlı sayıda olduğundan bu konuda farklı bir bakış açısı yakalayarak ileride konu ile ilgili yapılacak çalışmalara 
kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 
Araştırmanın evrenini Konya İli Merkezinde bulunan bütün hastanelerin acil srvislerinde hizmet veren hemşireler, örneklem 
grubunu ise bu hastanelerin acil servisinde çalışan toplam 104 sayıda hemşire oluşturmaktadır.Veriler , “Bilgi Formu” ve 
“Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği” ile toplandı. Veriler, SPSS 15.0 paket programı ile analiz edildi ve verilerin 
değerlendirilmesinde psikometrik analizler (iç tutarlık katsayısı), tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart 
sapma), parametrik (t-testi, One Way ANOVA) ve parametrik olmayan (Chi Square, Kruskal Wallis) testleri kullanıldı. 
Araştırmaya katılanlan hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’ nden ve ölçeğin alt boyutları ortalamaları incelendiğinde; 
iş doyumu alt boyutundan 3,36, ekip çalışması alt boyutundan 3,60 puan, güvenlik iklimi alt boyutundan 3,72, yönetim 
anlayışı alt boyutundan 3,67 alarak olumlu yanıtlar vermişlerdir. Stresi tanımlama alt boyutu ortalaması 3,00 ve çalışma 
koşulları alt boyutu ortalaması 2,98 olarak “kararsızım” yanıtına yakın cevap vermişlerdir. 

 Anahtar Kelimeler: Acil servis hemşireliği, hasta güvenliği, güvenlik kültürü, tutum.  

 The Patient Safety on The Attitude of Employees Working in Emergency Nurses 

Abstract: This Research designed to determine the attitudes of nurses who are working in the emergency room, on patient 
safety. There are very limited research in our country about determine the attitudes of nurses who are working in the 
emergency room, on patient safety therefore to capture a different perspective on this issue are expected to generate 
resources for future studies on the subject. the scope of the research contains totally 201 nurses, who are working in the 
emergency room, in center of Konya hospitals. the sample group contains totally 104 nurses who are working in the 
emergency room of the hospital. All data collected by “information form” and “scale of attitudes patient safety”. All data 
were analyzed by SPSS 15.0 package program and to evaluate the all data, psychometric analysis(internal consistency), 
descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation), parametric (t-test, One Way ANOVA) and 
nonparametric (Chi Square, Kruskal Wallis test will be used. 

Keywords: Emergency nursing, Patient safety, Attitude. 

1. Giriş 

Sağlık bilimlerinin temel öğelerinden biri “önce zarar verme ilkesi”dir. Bu ilke doğrultusunda, sağlık hizmeti 
sunumu öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğine odaklanmalıdır(Kurutkan MN,2009). 

Ulusal Hasta Güvenliği Ajansına  (National Patient Safety Agency) göre hasta güvenliği; süreçlerdeki basit 
hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak ve 
hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan belirlenmesini, raporlanmasını, düzeltilmesini sağlayacak 
önlemleri almak anlamına da gelmektedir(Kurutkan MN,2009). Sadece yöneticilerin değil, sağlık bakım 
hizmetlerinin her alanında hasta güvenliği ile içiçe olan hemşirelerin, hasta güvenliği bilincinin oluşturulmasında 
sisteme dâhil edilmesi çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri Hasta Güvenliği Uzlaşı Raporu’na göre hasta 
güvenliği temel stratejileri dört başlıkta toplanmıştır. Bu stratejiler; (Güven R,2007) 
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1) Sağlık kurumlarında hasta güvenliği konusunun yönetimin öncelikleri arasında yer alması, yönetimin 
hasta güvenliği konusunu benimsemesi ve ortaya çıkabilecek sorunlarda sorumluluğu üstlenebilmesi, 

2) Sağlık kurumlarında hataların araştırılması ile ilgili süreçlerin belirlenmesi ve hasta güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi, 

3) Güvenli uygulamaların yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

4) Hasta güvenliği konusunda eğitimlerin arttırılması, mesleki yanlış davranışların saptanması ve 
düzeltilmesidir. 

Hasta güvenliğinde amaç, hasta ve yakınlarına, hastane çalışanlarına fiziksel ve psikolojik olarak olumlu 
etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamak ve hataların hastaya ulaşmadan düzeltilmesi için önlem 
almaktır. Hasta güvenliği global bir sağlık sorunudur.  

Acil Servislerde Hasta Güvenliği Sağlık Bakım Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (JCAHO)’ nun 
2014 yılında “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri” ni belirlemiş ve bu hedefleri;   

➢ Hastaların kimliklerinin doğru belirlenmesi  

➢ Etkin personel iletişiminin geliştirilmesi  

➢ Yüksek riskli ilaçların doğru kullanılması  

➢ Güvenli alarm sistemlerinin kullanılması  

➢ Enfeksiyonların önlenmesi 

➢ Hasta güvenliğini riske sokacak durumların belirlenmesi  

➢ Cerrahi hataların önlenmesi şeklinde belirtmiştir. 

Hasta güvenliği kültürü, hataların önlenmesi ve düzeltilmesi için çok önemlidir. Ancak, sağlık kurumlarında 
çalışanlar, yaptıkları hatalardan dolayı sorgulanacakları, ceza alacakları korkusuyla ve bu nedenle de hataların 
üzeri örtülmeye, raporlanmamasına neden olmaktadır. Oysaki hataların açık olarak konuşulması, tartışılması, 
temel nedenlerinin ortaya konması ve hatalardan dersler çıkarılması hasta güvenliğine çağdaş yaklaşımın ve 
kurumdaki hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesinin gerekliliğidir(Ovalı,2010) 

İlaç uygulama işlemi sırasında yapılacak hatalar, hastanın yanlış tedavisine ve hatta ölümüne varan istenmedik 
sonuçlara yol açabilmektedir(Cüceloğlu 2005; Üstün 2005; Kumcağız ve ark. 2011; T Şen ve ark. 2013). 

 İletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlamasını içeren ve bir kurum içerisinde 
verimli ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi gereken, ast- üst ilişkilerinin çerçevesini çizen, beraberinde başarıyı, 
anlayışı, sağlıklı bir ekip çalışmasını getiren çok yönlü bir süreçtir(Savcı ve ark. 2009). 

Hastanelerde güvenli bir alanın oluşturulması ve sürdürülmesi ile hastayı ikinci bir yaralanmalardan korumak 
hemşirenin yasal ve etik sorumluluklarından biridir. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanma nedenleri 
arasında düşmeler önemli bir yer tutmaktadır(Çeçen ve Özbayır 2011). Düşme; bireyin herhangi bir zorlayıcı 
kuvvet, senkop veya inme olmaksızın; dikkatsizlik sonucu bulunduğu seviyeden daha aşağıdaki bir seviyede 
hareketsiz hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır(Hendrich ve ark. 1995). 

2. Gereç ve Yöntem 

Araştırmanın evrenini Konya İl Merkezinde bulunan bütün hastanelerin acil servislerinde hizmet veren 201 
hemşire oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise Konya İli Merkezde bulunan Üniversite Hastaneleri ve Kamu 
Hastaneler Birliği’ne bağlı hastanelerin acil servislerinde çalışmakta olan toplam 104 sayıda hemşire 
oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Bilgi Formu ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği kullanıldı. Bilgi Formu :  
Araştırmacı tarafından literatür (Filiz 2009; Tanrıkulu 2010; Bayar 2013; Tunçel 2013) ışığında geliştirilen formda 
hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini ve hasta güvenliğine ilişkin düşüncelerini içeren toplam 14 adet soru yer 
almaktadır. Sorular; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslekteki ve acil servisteki toplam çalışma 
süresi, acil bakım hemşireliği sertifikasına sahip olma, hasta güvenliği konusunda eğitim almış olma, hasta 
güvenliği konusunda kendini yeterli bulma, kalite konusunda eğitim alma, hastanenin kalite belgesinin olması, 
çalıştığı acil biriminin kalite belgesinin olması durumunu içermektedir. Ayrıca hemşirelerin, hasta güvenliği 
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önemine ilişkin görüşü sayısal değerlendirme skalası (Numerical Raiting Scale-NRS) kullanılarak toplanmıştır. 
Skalada dolduran kişi tarafından “0” hasta güvenliğinin hiç önemli olmadığını ifade ederken, “10” çok önemli 
olduğunu belirtmektedir.   

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği: Bu ölçek ilk olarak Sexton ve ark. (2006) tarafından farklı birimlere özgü (yoğun 
bakım, eczane ve kadın doğum birimleri) versiyonları geliştirilmiştir. Baykal ve ark. (2010) tarafından ölçek 
Türkçe' ye uyarlanarak tüm birimlerde uygulanabilir yapıya dönüştürülmüştür. Ölçek; iş doyumu (11 madde) , 
ekip çalışması (12 madde), güvenlik iklimi (5 madde),  yönetim anlayışı    (7 madde),  stresi tanımlama (5 
madde) ve çalışma koşulları (6 madde) olmak üzere 6 alt boyuttan ve toplam 46 maddeden oluşmaktadır. Beşli 
Likert tipinde olan ölçek '' 5- tamamen katılıyorum'', ''4- katılıyorum'', '' 3- kısmen katılıyorum'', ''2-
katılmıyorum'', ''1-kesinlikle katılmıyorum'' şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin bazı maddeleri (21., 36., 37., 38., 
39., 40., 41., 42., 43. ve 45. maddeler)  negatif puanlanmaktadır. Baykal ve ark.(2010) tarafından Türkçe' ye 
uyarlanarak tüm birimlerde uygulanabilir yapıya dönüştürülmüş olan ölçeğin madde toplam puan korelasyonu 
değeri 0.35 ile 0.58 arasında olup, toplam Cronbach alfa değeri 0.93 ve alt boyut Cronbach alfa değerleri iş 
doyumu; 0.85, ekip çalışması; 0.86, güvenlik iklimi; 0.83, yönetim anlayışı; 0.77, stresi tanımlama; 0.74 ve 
çalışma koşulları; 0.72 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan toplam puan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin 
tutumlarını yansıtmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 46, en yüksek puan 230’dur. Toplam puan 
arttıkça hasta güvenliğine ilişkin tutumlar olumlu yönde artmaktadır.  

Çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.92 ve alt boyut Cronbach alfa değerleri iş doyumu; 0.91, ekip 
çalışması; 0.80, güvenlik iklimi; 0.81, yönetim anlayışı; 0.86, stresi tanımlama; 0.71 ve çalışma koşulları; 0.67 
olarak belirlendi.  

Araştırma verileri araştırmacı tarafından SPSS istatistik programı (Statiscal Package for Social Sciences for 
Windows 15,0) kullanılarak bilgisayar ortamına aktarıldı. Verilerin değerlendirilmesinde psikometrik analizler (iç 
tutarlık katsayısı), tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), parametrik (t-testi, One Way 
ANOVA) ve parametrik olmayan (Chi Square, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U) karşılaştırma istatistiklerinde 
ve çoklu karşılaştırmalarda ileri analiz yöntemi olarak Tukey HSD testinden yararlanıldı. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak alındı.  

Araştırma, Konya İli Merkezde bulunan Üniversite Hastaneleri ve Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı hastanelerin 
acil servislerinde çalışmakta olan hemşireler ile sınırlıdır. Tüm acil servis hemşirelerine genellenemez. 
Araştırmada veri toplama süresince acil servislerin sürekli yoğun olması nedeniyle hemşirelere ulaşma 
konusunda güçlük yaşandı. Ayrıca hemşirelerin iş yükü hemşirelerin araştırma için zaman ayırmasını güçleştirdi.  

3. Bulgular 

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N=104) 

HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMA SÜRESİ N % 

1 Yıl veya Daha Az 17 16,3 

2-4 Yıl 24 23,1 

5-7 Yıl 21 20,2 

8-10 Yıl 20 19,2 

11+ Yıl 22 21,2 

ACİLDE ÇALIŞMA SÜRESİ N % 

1 Yıl veya Daha Az 29 27,9 

2-4 Yıl 31 29,8 

5-7 Yıl 30 28,8 

8-10 Yıl 10 9,6 

11+ Yıl 4 3,8 

Toplam 104 100 

YAŞ N % 

8-22 23 22,1 

3-27 32 30,8 

8-32 23 22,1 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1358 
 

3-37 20 19,2 

38-42 5 4,8 

43+ 1 1,0 

CİNSİYET N % 

Kadın 57 54,8 

Erkek 47 45,2 

MEDENİ DURUM N % 

Evli 56 53,8 

Bekar 48 46,2 

EĞİTİM DURUMU N % 

Lise 49 47,1 

Ön Lisans 18 17,3 

Lisans 31 29,8 

Yüksek Lisans 2 1,9 

Doktora 2 1,9 

Toplam 104 100 

 

Tablo 4-1-1’ de  görüldüğü gibi araştırmaya katılan hemşirelerin %30,8 inin 23-27 yaş grubu arasında 
olduğu; %5.8 inin ise 38 yaş üstü olduğu gözlenmiştir. araştırmaya katılanların % 54,8’ini kadınlar, % 45,2’sini 
erkekler oluşturmaktadır.Katılımcıların %53,8’i evil, % 46,2’ı bekardır. Katılan hemşirelerin katılımcıların yarısına 
yakını % 47,1’i lise mezunudur. Araştırmaya katılanların %16,3’ ü 1 yıl ve daha az süre hemşirelik yaparken; % 
21,2’ si 11 ve daha fazla süre hemşirelik yapmaktadır. Hemşirelerin %29,8’ i 2 ile 4 yıldır acil serviste çalışırken; 
ancak  % 3,8’ i 11 yıl ve daha fazla süredir acil serviste çalışıyor olarak gözlendi. 

4. Analizler 

Tablo 2. Hemşirelerin Yaş Gruplarına Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği   

Alt 
Boyut 

18-22 
(n=23) 

Ort         Ss 

23-27 
(n=32) 

Ort         Ss 

28-32 
(n=23) 

Ort         Ss 

33-37 
(n=20) 

Ort         Ss 

38-42 
(n=5) 

Ort          Ss 

T ve P 
Değeri 

İş 
Doyumu 

 
3,45 

 
0,90 

 
3,43 

 
0,98 

 
3,25 

 
0,66 

 
3,21 

 
1,07 

 
3,50 

 
0,96 

F=0.351 
P=0.843 

Ekip Çalışması 
 

3,65 
 

0,92 
 

3,57 
 

0,77 
 

3,48 
 

0,42 
 

3,55 
 

0,93 
 

3,43 
 

0,59 
F=0,179 
P=0,949 

Güvenlik 
İklimi 

 
3,80 

 
0,69 

 
3,85 

 
0,71 

 
3,69 

 
0,66 

 
3,51 

 
0,95 

 
3,53 

 
0,43 

F=0,818 
P=0,517 

Yönetim 
Anlayışı 

 
3,60 

 
0,71 

 
3,86 

 
0,91 

 
3,59 

 
0,53 

 
3,61 

 
1,20 

 
3,45 

 
0,37 

F=0,623 
P=0,647 

Stresi 
Tanımlama 

 
3,33 

 
0,78 

 
2,78 

 
1,02 

 
2,83 

 
0,55 

 
3,13 

 
0,96 

 
3,16 

 
0,93 

F=1,718 
p=0,152 

Çalışma 
Koşulları 

 
3,12 

 
0,66 

 
2,85 

 
0,58 

 
2,89 

 
0,32 

 
3,10 

 
0,61 

 
3,08 

 
0,40 

F=1,263 
P=0,290 

p<0,05 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi araştırmaya katılan hemşirelerin   Hasta Güveliği Tutum Ölçeği toplamından ve alt 
boyutları ortalmaları yaş gruplarına göre bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında 
anlamlı bir fark saptanmadı. 
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Tablo 3. Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyut Puan 
Ortalamaları (N=104)  

Alt boyut 
Kadın (n=57) Erkek (n=47) t ve p 

değeri Ort  Ss  Ort  Ss  

İş Doyumu  3,28 0,85 3,45 0,97 
t=-0,96 
p=0,33 

Ekip Çalışması  3,42 0,78 3,81 0,78 t=-2,61 p=0,01 

Güvenlik İklimi  3,66 0,78 3,79 0,68 t=-0,92 p=0,35 

Yönetim Anlayışı  3,50 0,83 3,89 0,82 t=-2,41  p=0,01 

Stresi Tanımlama  2,90 0,88 3,13 0,87 
t=-1,3 
p=0,19 

Çalışma Koşulları  2,90 0,50 3,08 0,60 
t=-1,69 
p=0,09 

Ölçek Toplamı  19,66       4,62 21,15 4,72 t=1,11  p=0,26 

 p<0,05  

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan acil hemşirelerinin cinsiyetleriyle hasta güvenliği tutum ölçeği ekip 
çalışması alt boyutu arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre ekip çalışması 
sorularına daha olumlu cevap verdikleri görülmektedir. Hemşirelerinin cinsiyetleriyle hasta güvenliği tutum 
ölçeği yönetim anlayışı alt boyutu arasında anlamlı bir fark çıkmıştır, erkek hemşireler yönetim anlayışı 
sorularına kadın hemşirelere göre daha olumlu cevap vermişlerdir. 

Tablo 4. Hemşirelerin Toplam çalışma Sürelerine Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Alt Boyut Ortalamaları 

Alt 
Boyut 

1 yıl vedaha az 
(n=17) 

Ort         Ss 

2-4 yıl 
(n=24) 

Ort         Ss 

5-7 yıl 
(n=21) 

Ort         Ss 

8-10 yıl 
(n=20) 

Ort         Ss 

11+ yıl 
(n=22) 

Ort          Ss 

P 
Değeri 

İş 
Doyumu 

 
3,77 

 
0,58 

 
3,15 

 
0,98 

 
3,08 

 
0,91 

 
3,56 

 
1,00 

 
3,35 

 
0,86 

F=1,973 
P=0,104 

Ekip 
Çalışması 

 
3,87 

 
0,50 

 
3,53 

 
0,85 

 
3,54 

 
0,84 

 
3,66 

 
0,65 

 
3,44 

 
0,83 

F=0,885 
P=0,476 

Güvenlik 
İklimi 

 
4,02 

 
0,66 

 
3,70 

 
0,79 

 
3,55 

 
0,74 

 
3,85 

 
0,76 

 
3,59 

 
0,89 

F=1,457 
P=0,221 

Yönetim 
Anlayışı 

 
4,26 

 
0,49 

 
3,61 

 
0,89 

 
3,38 

 
0,62 

 
3,71 

 
0,93 

 
3,53 

 
0,94 

F=3,119 
P=0,018 

Stresi 
Tanımlama 

 
3,37 

 
0,91 

 
3,05 

 
0,80 

 
2,69 

 
0,85 

 
2,97 

 
0,93 

 
3 

 
0,88 

F=1,437 
P=0,227 

Çalışma 
Koşulları 

 
2,92 

 
0,57 

 
3,14 

 
0,63 

 
2,75 

 
0,53 

 
3,08 

 
0,45 

 
2,97 

 
0,53 

F=1,649 
P=0,168 

P<0,05 

Tablo 4 incelendiğinde hasta güveliği tutum ölçeği alt boyutları ortalamaları toplam çalışma süresi değişkenine 
göre bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında; yönetim anlayışı alt boyutuyla toplam 
çalışma yılı arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Yönetim anlayışı sorularına 1 yıl veya daha az süre hizmet yılı 
olanlar daha olumlu cevap vermişlerdir. Çalışma koşulları alt boyutu haricinde hemşireler diğer boyutlara 3 
puan üzerinde olumlu cevap vermişlerdir. 

Tablo 5’de hemşirelerin hasta güvenliği tutum ölçeği toplamı ve alt boyutu ortalamaları acilde çalışma süresi 
değişkenine göre bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında; yönetim anlayışı alt boyutu 
ile acilde çalışma yılı arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Yönetim anlayışı sorularına 8-10 yıl acilde çalışan 
hemşirelerin daha olumlu yanıt verdikleri görülmektedir. Stresi tanımlama alt boyutu ile acilde çalışma yılı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Stresi tanımlama sorularına  8-10 yıl acilde çalışanlar daha olumlu yanıt 
vermişlerdir.  
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Tablo 5. Hemşirelerin Acilde Çalışma Sürelerine Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Alt Boyut Puan 
Ortalamaları(N=104) 

Alt 
Boyut 

1 yıl vedaha az 
(n=17) 

Ort         Ss 

2-4 yıl 
(n=24) 

Ort         Ss 

5-7 yıl 
(n=21) 

Ort         Ss 

8-10 yıl 
(n=20) 

Ort         Ss 

11+ yıl 
(n=22) 

Ort          Ss 

P 
Değeri 

İş 
Doyumu 

 
3,32 

 
0,96 

 
3,44 

 
0,98 

 
3,17 

 
0,85 

 
3,58 

 
0,74 

 
3,86 

 
0,79 

F=0,850 
P=0,497 

Ekip 
Çalışması 

 
3,64 

 
0,77 

 
3,65 

 
0,80 

 
3,40 

 
0,76 

 
3,93 

 
0,63 

 
3,58 

 
0,58 

F=1,042 
P=0,389 

Güvenlik 
İklimi 

 
3,73 

 
0,76 

 
3,69 

 
0,66 

 
3,60 

 
0,77 

 
4,22 

 
0,82 

 
3,55 

 
0,37 

F=1,416 
P=0,234 

Yönetim 
Anlayışı 

 
3,73 

 
0,83 

 
3,72 

 
0,85 

 
3,35 

 
0,70 

 
4,45 

 
0,97 

 
3,39 

 
0,07 

F=3,712 
P=0,007 

Stresi 
Tanımlama 

 
3,16 

 
0,97 

 
2,90 

 
0,70 

 
2,70 

 
0,80 

 
3,80 

 
0,77 

 
3 

 
1,13 

F=3,551 
P=0,009 

Çalışma 
Koşulları 

 
2,99 

 
0,75 

 
3,04 

 
0,46 

 
2,81 

 
0,42 

 
3,26 

 
0,52 

 
3 

 
0,13 

F=1,462 
P=0,220 

P<0,05 

Tablo 6. Hemşirelerin Eğitim Düzeylerine Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Alt Boyut Puan Ortalamaları  

Alt Boyut 
Lise 

(n=49) 
Önlisans 
(n=18) 

Lisans 
(n=31) 

Lisans Üstü 
(n=6) 

F ve p 
değeri 

İş Doyumu 
Ortalama 3,19 3,54 3,40 4,19 F=2,84 

P=0,04 S.Sapma 0,92 0,89 0,83 0,80 

Ekip Çalışması 
Ortalama 3,48 3,67 3,69 3,86 F=0,82 

P=0,48 S.Sapma 0,93 0,54 0,54 0,81 

Güvenlik İklimi 
Ortalama 3,63 3,85 3,70 4,1 F=0,94 

P=0,42 S.Sapma 0,81 0,75 0,60 0,65 

Yönetim Anlayışı 
Ortalama 3,49 3,71 3,81 4,38 F=2,57 

P=0,05 S.Sapma 0,97 0,61 0,70 0,54 

Stresi Tanımlama 
Ortalama 3,01 2,80 3,19 2,60 F=1,23 

P=0,30 S.Sapma 0,94 0,75 0,78 1,05 

Çalışma Koşulları 
Ortalama 2,99 3,05 2,92 2,97 F=0,23 

P=0,87 S.Sapma 0,68 0,28 0,51 0,22 

(N=104) p<0,05 
Tablo 6’da görüldüğü gibi hasta güveliği tutum ölçeği toplamından ve alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamaları eğitim düzeyi değişkenine göre bağımsız gruplarda Kruskall Wallis analizi ile karşılaştırıldığında; 
ölçek toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. 

Tablo 7. Hemşirelerin Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmalarına Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği 
Alt Boyut Puan Ortalamaları(N=104) 

Alt Boyut 
Sertifikalı 

(n=49) 
Sertifikasız 

(n=18) 
t ve p değeri 

 

İş Doyumu 
Ortalama 3,42 3,32 t=0,52 

P=0,60 S.Sapma 0,89 0,92 

Ekip Çalışması 
Ortalama 3,53 3,64 t=0,68 

P=0,49 S.Sapma 0,89 0,68 

Güvenlik İklimi 
Ortalama 3,79 3,67 t=0,74 

P=0,46 S.Sapma 0,77 0,71 

Yönetim Anlayışı 
Ortalama 3,75 3,63 t=0,68 

P=0,49 S.Sapma 0,97 0,75 

Stresi Tanımlama 
Ortalama 2,90 3,07 t=0,94 

P=0,34 S.Sapma 0,82 0,91 

Çalışma Koşulları 
Ortalama 2,95 2,99 t=0,36 

P=0,71 S.Sapma 0,51 0,58 
p<0,05 
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Hemşirelerin hasta güveliği tutum ölçeği toplamından ve alt boyutlarınd aldıkları puan ortalamaları Tablo 7’de 
acil bakım hemşirleiği sertifikası sahibi olma durumuna göre bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında; 
ölçek toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 

Tablo 8. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Eğitimi Alma Durumlarına Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Alt Boyut 
Puan Ortalamaları (N=104) 

Alt Boyut 
Eğitim Almış 

(n=71) 
Eğitim Almamış 

(n=33) 
t ve p değeri 

 

İş Doyumu 
Ortalama 3,40 3,32 t=0,72 

P=0,47 S.Sapma 0,94 0,84 

Ekip Çalışması 
Ortalama 3,61 3,57 t=0,20 

P=0,83 S.Sapma 0,74 0,81 

Güvenlik İklimi 
Ortalama 3,69 3,78 t=0,63 

P=0,52 S.Sapma 0,75 0,72 

Yönetim Anlayışı 
Ortalama 3,72 3,63 t=0,68 

P=0,49 S.Sapma 0,88 0,75 

Stresi Tanımlama 
Ortalama 2,90 3,57 t=1,14 

P=0,25 S.Sapma 0,82 0,75 

Çalışma Koşulları 
Ortalama 2,96 3,01 t=0,44 

P=0,65 S.Sapma 0,53 0,61 
p<0,05 

Hemşirelerin Hasta Güveliği Tutum Ölçeği toplamından ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları Tablo 
8’de hasta güvenliği eğitimi alma durumlarına göre bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında; ölçek 
toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.(p<0,05) 

Tablo 9. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Kendilerini Yeterli Hissetme Durumlarına Göre Hasta 
Güvenliği Tutum Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyut Puan Ortalamaları  (N=104) 

Alt Boyut 
Yeterli Hisseden 

(n=81) 

Yeterli 
Hissetmeyen 

(n=23) 

t ve p değeri 
 

İş Doyumu 
Ortalama 3,40 3,26 t=0,72 

P=0,47 S.Sapma 0,61 0,84 

Ekip Çalışması 
Ortalama 3,61 3,57 t=0,75 

P=0,45 S.Sapma 0,74 0,81 

Güvenlik İklimi 
Ortalama 3,69 3,78 t=0,63 

P=0,52 S.Sapma 0,75 0,72 

Yönetim Anlayışı 
Ortalama 3,72 3,63 t=0,88 

P=0,37 S.Sapma 0,88 0,75 

Stresi Tanımlama 
Ortalama 2,95 3,15 t=1,14 

P=0,25 S.Sapma 0,85 0,93 

Çalışma Koşulları 
Ortalama 2,96 3,01 t=0,44 

P=0,65 S.Sapma 0,53 0,61 

p=0,05 
Hemşirelerin Hasta Güveliği Tutum Ölçeği toplamından ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları Tablo 
9’de hasta güvenliği konusunda kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre bağımsız gruplarda t testi ile 
karşılaştırıldığında; ölçek toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı bulundu. 
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Tablo 10. Hemşirelerin Kalite Eğitimi Alma Durumlarına Göre Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Toplam Puan ve Alt 
Boyut Puan Ortalamaları  (N=104)   

Alt boyut 

Eğitim almış 
n=80 

Eğitim Almamış 
n=22 

t ve p 
değeri 

Ort Ss Ort Ss 

İş Doyumu 3,43 0,95 3,04 0,73 
t=1,77 
p=0,07 

Ekip Çalışması 3,71 0,71 3,17 0,83 
t=2,99 
p=0,03 

Güvenlik İklimi 3,75 0,77 3,59 0,63 
t=0,88 
p=0,37 

Yönetim Anlayışı 3,66 0,85 3,71 0,88 
t=-0,23 
p=0,81 

Stresi Tanımlama 3,02 0,86 3,03 0,98 
t=-0,06 
p=0,94 

Çalışma Koşulları 3,04 0,50 2,78 0,69 
t=2,0 

p=0,04 
p<0,05  

Hemşirelerin Hasta Güveliği Tutum Ölçeği toplamından ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları Tablo 
10’da kalite eğitimi alma durumlarına göre bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında ekip çalışması ile 
kalite eğitimi alma durumu arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Kalite eğitimi almış acil hemşirelerinin ekip 
çalışması alt boyutu sorularına daha olumlu cevaplar verdikleri görülmektedir. Çalışma koşulları alt boyutu ile 
kalite eğitim alma durumu arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Kalite eğitimi alanlar çalışma koşulları alt 
boyutu sorularına daha olumlu cevaplar vermişlerdir.  

Tablo 11. Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Verdikleri Önemin Skala Üzerinde Gösterilmesi (N=104) 

Skala Değerleri N % 
Değer 2 2 1,9 
Değer 4 2 1,9 
Değer 5 19 18,3 
Değer 6 5 4,8 
Değer 7 14 13,5 
Değer 8 7 6,7 
Değer 9 13 12,5 
Değer 10 42 40,9 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %40,9 u hasta güvenliğinin önemini  10 puan olarak 
nitelemişlerdir. 

5. Sonuç 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %30,8’inin 23-27 yaş grubu arasında olduğu; %5.8 inin ise 38 yaş üstü olduğu 
gözlenmiştir. Araştırmaya katılanların % 54,8’ini kadınlar, % 45,2’sini erkekler 
oluşturmaktadır.Katılımcıların %53,8’i evil , % 46,2’ı bekardır. Katılan hemşirelerin katılımcıların yarısına 
yakını % 47,1’i lise mezunudur. Araştırmaya katılanların %16,3’ü 1 yıl ve daha az süre hemşirelik yaparken; % 
21,2’ si 11 ve daha fazla süre hemşirelik yapmaktadır. Hemşirelerin %29,8’i 2 ile 4 yıldır acil serviste çalışırken; 
ancak  % 3,8’ i 11 yıl ve daha fazla süredir acil serviste çalışıyor olarak gözlendi.  Katılımcıların %38,5’inin acil 
bakım sertifikasına sahipken; % 61,5’ i acil bakım sertifikasına sahip değildir. Hemşirelerin %68,3’ü hasta 
güvenliği eğitimi almışken; %77,9’ u kendini hasta güvenliği konusunda yeterli buluyor. Araştırmaya 
katılanların %76,9’u kalite konusunda eğitim almış, %21,2’ si kalite eğitimi almamıştır. 18-22 yaş 
arasındakilerin  %52,9’u 1 yıl ve daha az süredir hemşirelik yapmaktadır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta güvenliği tutum ölçeği alt boyutları ortalamaları incelendiğinde; iş 
doyumu alt boyutundan 3,36 ekip çalışması alt boyutundan 3,60 puan, güvenlik iklimi alt boyutundan 3,72, 
yönetim anlayışı alt boyutundan 3,67 alarak olumlu yanıtlar vermişlerdir. Stresi tanımlama alt boyutu 
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ortalaması 3,00 ve çalışma koşulları alt boyutu ortalaması  2,98 olarak “kararsızım” yanıtına yakın cevap 
vermişlerdir. 

Araştırnaya katılan hemşireler bu birimde tıbbi ekipman-donanım yeterlidir sorusuna %48,1 oranında 
katılıyorum olarak cevaplamışlar ve  bu hastane de çalışmaktan gurur duyarım sorusunu %48,1 oranında 
katılıyorum olarak cevaplamışardır. Buna göre hemşirelerin iş doyumu sorularına daha çok olumlu cevap 
verdikleri görülmektedir. Şengül (2008) çalışmasında  Araç-gereç ve teknik donanımların yeterli/bakımlı 
bulunup bulunmadığı konusunda devlet ve özel hastane hekimleri arasında anlamlı farklılık olduğu, devlet 
hastanesi hekimlerinin % 64 ünün, özel hastane hekimlerinin ise % 12 sinin “araç-gereç ve teknik donanımlarını 
yeterli/bakımlı bulmadığı” ortaya çıkmaktadır. Araştırmamız sonucunda acil hemşireleri hastane yönetimi işini 
iyi yapar sorusuna %47,1 oranında katılıyorum cevabı vermişlerdir.Bu birimde hemşirelerin fikirlerine değer 
verirler sorusuna %40,4 oranında katılıyorum cevabı verilmiştir. 

Tablo 4-2-3’de görüldüğü gibi acil hemşireleri hastalara bakım verirken, ihtiyacım olduğunda diğer çalışanlar 
bana yardım eder sorusuna %45,2 oranında katılıyorum demişlerdir. Bu birimde çalışanlar, anlamadıkları bir şey 
olduğunda rahatlıkla sorabilirler sorusuna %44,2 oranında katılıyorum olarak cevaplamışlardır. Bu birimde 
ahlaki( etik) değerler yüksektir sorusuna %42,3 oranında katılıyorum olarak cevaplamışlardır. Bu birimde görüş 
farklılıkları hasta yararı(kimin haklı olduğundan çok hastalar için neyin iyi olduğu gibi) dikkate alınarak çözülür 
sorusuna %47,1 oranında katılıyorum cevabı vermişlerdir. Bu birimde, doktor ve hemşireler uyumlu bir ekip 
olarak çalışır sorusuna %42,3 oranında katılıyorum cevabı vermişlerdir.Acil hemşireleri güvenlik iklimi alt boyutu 
sorularından Bu birimde olay raporlarıyla ilgili bilgiler, hasta bakımın güvenliğini sağlamada kullanılır 
sorusuna %51,9 oranında katılmışlardır. Bu birimde, güvenli raporlama sistemlerinden, hasta güvenliğini 
geliştirmede yararlanılır sorusuna %49 oranında katılıyorum cevabı vermişler sadece %1 oranında kesinlikle 
katılmıyorum cevabı vermişlerdir. Bu birimde, hasta güvenliği ile ilgili klinik rehberlere ve kanıta dayalı kriterlere 
uyulur sorusuna %44,2 oranında katılıyorum cevabı vermişlerdir. Bu birimde, gerektiğinde tıbbi hataları nasıl 
rapor edeceğimi bilirim sorusuna %49 oranında katılıyorum cevabı vermişlerdir. 

Araştırmaya katılan acil hemşirelerin yönetim anlayışını değerlendirirken; Bu birimde, tıbbi hatalar uygun 
şekilde ele alınır sorusuna %48,1 oranında katılıyorum cevabı verdikleri görülmektedir. Bu birimdeki tüm 
personel, hasta güvenliği ile ilgili sorumluluk alıır sorusuna %49 oranında olumlu cevap verdikleri görülmüştür. 
Hastane yönetimi, hasta güvenliğine yönelik çalışmalarımı eksiksiz yürütmemi destekler sorusuna %44,2 
oranında katılıyorum yanıtı vermişlerdir. Yöneticilerimiz, hasta güvenliğini geliştirmek için çalışanların 
önerilerini ciddiye alır" maddesinde katılımcıların %35,5' inin "hiç katılmıyorum" ve "az katılıyorum" seçenekleri 
ile olumsuz bir algı içerisinde oldukları belirlenirken, %32,2' sinin de "çok katılıyorum" ve "tamamen 
katılıyorum" seçenekleri ile olumlu bir algı içerisinde oldukları saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan acil hemşirelerinin çalışma koşulları alt boyutuna verdikleri cevaplara bakıldığında Bu 
birimde, hizmetin aksamasına neden olan iletişim bozuklukları yaygındır sorusuna %52,9 oranında katılıyorum 
cevabı verdikleri görülmektedir. Çalışanlar, bu birimde oluşturulan kural ve prosedürleri( el yıkama, tedavi 
protokolleri/ klinik yollar gibi) sıklıkla önemsemezler sorusuna %52,9 oranında katılıyorum cevabı verdikleri 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan acil hemşirelerinin cinsiyetleriyle hasta güvenliği tutum ölçeği ekip çalışması alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre ekip çalışması sorularına daha 
olumlu cevap verdikleri görülmektedir. Hemşirelerinin cinsiyetleriyle hasta güvenliği tutum ölçeği yönetim 
anlayışı alt boyutu arasında anlamlı bir fark çıkmıştır, erkek hemşireler yönetim anlayışı sorularına kadın 
hemşirelere göre daha olumlu cevap vermişlerdir. 

Hasta Güveliği Tutum Ölçeği toplamından ve alt boyutları ortalamaları eğitim düzeyi değişkenine göre bağımsız 
gruplar karşılaştırıldığında; ölçek toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olmadığı saptandı. Akman (2010) çalışmasında hemşirelerin % 44.4’ ü ön lisans, %35.8’ i lisans mezunu olup 
yüksek lisans, doktora yapanların oranı %12,8’lik dilimi kapsamaktadır. Aratırmamızda lisans düzeyindeki 
hemirelerin hasta güvenlik kültürü toplam puanları dierlerine göre yüksek çıkmıştır.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta güveliği tutum ölçeği alt boyutları ortalmaları yaş gruplarına göre 
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı. Balık (2014) çalışmasında  hemşirelerin yaş grupları ile hasta 
güvenliği ölçeği puan ortalamaları ve stresi tanımlama alt boyutu dışındaki boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.Çalışmaya katılan hemşirelerden 21 yaş ve altındaki hemşirelerin, 22 ve 
30 yaş arasındaki hemşirelerden stresi tanımlama puan ortalamalarının daha düşük olduğu belirlendi. 
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Hasta güveliği tutum ölçeği alt boyutları ortalamaları   toplam çalışma süresi ile karşılaştırıldığında; yönetim 
anlayışı sorularına 1 yıl veya daha az süre hizmet yılı olanlar daha olumlu cevap vermişlerdir. Önler(2010) 
tarafından ameliyathane çalışanlarının hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla 
yürütülen çalışmada; hemşirelerin meslekte çalışma süreleri arttıkça hasta güvenliğine yönelik tutumlarının da 
arttığı belirlenmiştir. Akman (2010) hasta güvenliği eğitimi alan hemirelerin örgütsel örenme, hata 
değerlendirme, hastane yönetimi desteği ve toplam hasta güvenlik kültür puanları eğitim almayanlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır. 

 

Hemşirelerin Hasta Güveliği Tutum Ölçeği alt boyutu ortalamaları Tablo 4-3-4’te acilde çalışma süresi 
karşılaştırıldığında; yönetim anlayışı sorularına 8-10 yıl acilde çalışan hemşirelerin daha olumlu yanıt verdikleri 
görülmektedir.  Hemşirelerin Hasta Güveliği Tutum Ölçeği alt boyutu ortalamaları ile karşılaştırıldığında; 
yönetim anlayışı alt boyutu ile acilde çalışma yılı arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Yönetim anlayışı 
sorularına 8-10 yıl acilde çalışan hemşirelerin daha olumlu yanıt verdikleri görülmektedir.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin stresi tanımlama alt boyutuna verdikleri yanıtları değerlendirirken; Yorgun 
olduğumda, işimde daha az etkin olurum sorusuna %36.5 oranında kararsızım cevabı verdikleri görülmektedir. 
Bu birimde hasta bakımıyla ilgili bir problem fark edersem, bunu dile getirmem zordur sorusuna %42,3 oranında 
katılıyorum cevabı verdikleri görülmektedir. Stresi tanımlama sorularına 8-10 yıl acilde çalışanlar daha olumlu 
yanıt vermişlerdir. Erdağı (2013) cerrahi kliniklerde çalışan hemşireler üzerinde yapılan araştırmada tıbbi 
hataların meydana gelme sebeplerinin 94.1’inin “uzun çalışma saatleri, yorgunluk ve stres” olarak belirtmiştir. 
Özata ve Altunkan (2010)’ ın yaptığı araştırmaya göre; sağlık personellerinde hataya en çok yol açan ilk 5 neden 
arasında; iş yükünün fazla olması, çalışan hemşire sayısının az olması, hemşirelere görev dışı işlerin yüklenmesi, 
stres ve yorgunluk olarak belirtilmiştir. Hemşirelerin hasta güveliği tutum ölçeği toplamından ve alt 
boyutlarından aldıkları puan ortalamaları tablo 4-3-7’de hasta güvenliği eğitimi alma durumları ile 
karşılaştırıldığında; ölçek toplamında ve alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı belirlendi. Bayar(2010) çalışmasında hemşirelerin %91,5'inin (n=119) hasta güvenliğine yönelik bilgi 
sahibi olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.  Hemşirelerin hasta güveliği tutum ölçeği toplamından ve alt 
boyutları ortalamaları tablo 4-3-9’da ekip çalışması ile kalite eğitimi alma durumu arasında anlamlı bir fark 
gözlenmiştir. Kalite eğitimi almış acil hemşirelerinin ekip çalışması alt boyutu sorularına daha olumlu cevaplar 
verdikleri görülmektedir. Kalite eğitimi alanlar çalışma koşulları alt boyutu sorularına daha olumlu cevaplar 
vermişlerdir.  

Hemşirelerin yönetim anlayışı alt boyutu ile acilde çalışma yılı arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Yönetim 
anlayışı sorularına 8-10 yıl acilde çalışan hemşirelerin daha olumlu yanıt verdikleri görülmektedir. Stresi 
tanımlama alt boyutu ile acilde çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Stresi tanımlama sorularına  8-10 yıl 
acilde çalışanlar daha olumlu yanıt vermişlerdir.  Araştırmaya katılan acil hemşireleri güvenlik iklimi alt 
boyutunda bulunan “bu birimde, gerektiğinde tıbbi hataları nasıl rapor edeceğimi bilirim” sorusuna % 47,0 
oarnında katılıyorum cevabı vermişlerdir. “ Çalışanlar, bu birimde oluşturulan kural ve prosedürleri( el yıkama, 
tedavi protokolleri/ klinik yollar gibi) sıklıkla önemsemezler” sorusuna %52,9 oranında katılıyorum cevabı 
verdikleri görülmektedir. Bayar (2013) çalışmasında araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştığı kurumun hasta 
güvenliğine yönelik aldığı önlemlerin/yaptırımların etkinlik seviyesine yönelik görüşleri %12,3'ünün (n=16) 
iyi, %76,9'unun (n=100) orta, %10,8'inin (n=14) düşük şeklinde açıkladıkları saptanmıştır. 
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Amaç: Konya’da bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, çalıştıkları kurumların sosyal sorumlulukla ilgili 
çalışmalarının, ne derecede başarılı olduğu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırmadır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni Konya ilinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık 
çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 152 kişiden oluşmaktadır. Nicel araştırma deseni kullanılarak 
oluşturulan bu araştırmada, sağlık işletmelerinin sosyal başarısına etki eden 7 temel faktörden (ekonomik, yasal, ahlaki, 
gönüllü, politik, insani ve teknolojik) oluşan Sosyal başarı ölçeği kullanılmıştır. Hoşavcının 2010 yılında; Çetin ve ark (2010)  
makalesi ve Korkmaz’ın (2009) tezinden faydalanarak hazırladığı 37 maddelik ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,96 çıkmıştır. 

Bulgular: Araştırmanın %50’si erkek %50’si kadındır. Eğitim durumuna bakıldığında; %46,1 fakülte, %28,3’ü 
yüksekokul, %16,4’ü lisansüstü ve %9,2’si lise mezunlarından oluşmaktadır. Mesleki deneyim açısından bakıldığında; %36,8’i 
1-5 yıl arası, %25’i 6-10 yıl arası, %18,4’ü 11-20 yıl arası ve %19,7’si 21 ve üstü çalışanlardan oluşmaktadır. Görev olarak 
bakıldığında; katılımcıların %23’ü sağlık teknisyeni, %46,7’si hemşire ve ebe, %11,8’i doktor, %18,4’ü ise idari personeldir. 
Çalışma türü olarak bakıldığında; %63,8’i gündüz çalışmaktadır. 

Sonuç: Kurumların sosyal sorumluluk başarısında; ekonomik, yasal, ahlaki, gönüllü, politik, insani ve teknolojik sorumluluk 
arasında bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Kurumlarda çalışan erkek personeller ve idari personeller sosyal sorumluluk 
noktasında kurumlarını daha başarılı bulmuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Sağlık Çalışanları, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

A Study on The Determination of Views  of  Health  Workers About  Social 
Responsibility  (Sample  of  Konya) 

Aim: This is  a study on  the determination  of  the views  of  the  health workers  serving  in a public  hospital in  Konya   
regarding  at   what  degree   the   efforts  of   the institutes   they  work  for, related  to  social responsibility,   are  
successful.    

Material and Method: The  universe  of  the  study consists  of  health workers serving in a public  hospital  being  in  active  
in  Konya  City.  The  sample  of   the  study includes  152 people.  In this   study,  carried  out  by using  the design  of  
quantitative study,   Social  Success  Scale  consisting  of  7 main factors (economic,  legal,  ethical,   voluntary,  political, 
human,  and  technological) affecting  social  success  of  health  businesses   were  utilized.  The value  of Cronbach’s Alpha 
of  the  scale,  prepared  by  Hoşavcı in  2010  by  utilizing   the article  of  Çetin  et al.(2010)  and  the thesis  of  Korkmaz 
(2009),   turned   out 0.96.  

Results: 50% of the  participants  of  are  males  and   50% of  them  are  females. When regarded  to the  educational  
status,  46.1 % of then have undergraduate  degree;  16.4%,   postgraduate  degree.. 28.3% , two-year  degree,  while  9.2 %  
are  graduated from high school. When regarded  from  the  aspect  of  vocational   experience,  36.8% of  the  participants   
consist  of   the  workers   having    working   years  of  1-5 years; 25%,  6-10 years, 18.4%, 11-20 years; and 19.7%, 21 years  
and  over.  When  regarded  from  the  aspect  of  the  duty they  carry  out,  23% of  the participants are  health technicians;  
46.7%,   nurses  and  midwives; 11.8%,  physicians, and 18.4%, administrative  staff.  When  regarded  from  the  aspect  of    
sort   of  working, 63.8% of  the participants  works  in  the daytime.   

Conclusion: In  the success  of   social  responsibility  of   the  institutes,  it   was  observed  that there  was  a  relationship   
between  the economic, legal, ethical,  voluntary,  political, human, and technological factors  and  social responsibility.  The 
male  staff  and   administrative  staff  working  in   the  institutes   found  their  institutes   successful at  the point  of   social  
responsibility.    

Keywords: Health Workers, Social  Responsibility, Institutional  Social  Responsibility  
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1. Giriş  

Kurumsal sosyal sorumluluk, merkezinde kurum kavramı olan, çoğunlukla gönüllülük esasına dayalı olan ancak 
geniş kapsamda yasalarla denetlenen boyutlarının da olduğu, sosyal duyarlılıkların kurum faaliyetlerinin satın 
alma, üretim ve AR-GE gibi her aşamasında dikkate alınmasını gerektiren, şirket karlılığına (ancak sosyal 
pazarlama vb. uygulamalar varsa kısa vadede olabilir) uzun vadede, şirket itibarına ise çokça katkısı olan temel 
bir yönetim anlayışı ve iş stratejisidir  (Boran, 2011: 16). Bowen'a göre KSS; toplumun hedefleri ve değerleri 
açısından istenen politikaları izlemek, uygun kararları almak ya da ilgili faaliyetleri takip etmek için örgütler 
tarafından üstlenilmesi gereken yükümlülüklerdir (Crane vd., 2008: 25) Bowen toplum hedefleri ile örgütün 
sosyal bir anlaşma çerçevesinde toplumun memnuniyeti için varolduğunu (social contract), toplum değerleri ile 
de örgütün toplum içindeki ahlâklı duruşunu (moral agent) kastetmektedir (Andriof, 2002: 21). Boone ve Kurtz 
(1992: 73); işletmelerin sosyal sorumluluğunu, üretimden tüketime kadar olan bütün aşamalarda icra edilen 
faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından işletmeyi sınırlayan, toplumun refahına katkıda 
bulunmaya zorlayan ve bunu öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin benimsenmesi olarak 
belirtmektedir. Bingöl (1996: 51), sosyal sorumluluğu; işletmenin ahlaki değerleri temel alarak, ekonomik ve 
hukuki şartlar çerçevesinde örgüt-içi ve örgüt-dışı ve grupların beklentilerine uygun bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmesini zorlayan sorumluluk duygusu olarak tanımlamaktadır. Hopkins’e göre (2003), işletmenin 
hissedarlara karşı ahlaki ve sorumlu bir şekilde davranması olarak ifade etmiştir. KSS’ler firmanın ana ilgileri ve 
kanunla istenenler dışında bazı sosyal faydaları ilerlemek adına giriştiği görülen işlerdir (Banerjee, 2007). Top ve 
Öner’ e göre işletmenin yalnızca kendi menfaatlerini değil, toplumsal refahı korumak ve arttırmak için yapmak 
zorunda olduğu faaliyetleri tümüdür. (Top ve Öner, 2011: 91).  

KSS’nin yeniden ve yaygın biçimde tartışılmaya başlaması küreselleşmenin etkilerinin fark edilmesiyle olmuştur. 
Özellikle Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989 sonrasında hızlanan küreselleşme sürecinde güçlenen çok-uluslu 
şirketlerin finansal boyutları ve toplumsal etki alanları ulus devletlerle boy ölçüşmeye, hatta onları asmaya 
başlamıştır. Bu gelişme karsısında hem iş hem de akademi çevreleri şirketlerde yönetim ilkelerini ve is etiğini 
yeniden gündeme getirme gereği duymuşlardır (Jenkins, 2005:525-540; Wilenius, 2005:133-150; Fritsch, 
2008:1-26).  1996 yılında Royal Dutch Shell’in ekonomik çıkarlarını korumak için Nijerya’daki askeri rejimle 
işbirliği yaptığı iddiaları ve 2002 yılında Enron’un ve finansal kayıtlarını tutan Anderson’un ciddi toplumsal 
sorunlara da neden olan skandallarla çöküşü, Nike’ın Uzak Dogu’daki sweatshopları, büyük ve çok-uluslu 
şirketleri Amerikan kamuoyunda tartışmaların odağı haline getirmiştir ve yazında “Enron sonrası” diye 
adlandırılan KSS’nin öne çıktığı dönemi başlatmıştır (Reis vd, 2004:1-10; Chatterji vd., 2007:52-63; Kallio, 
2007:165-175; Ihlen, 2008:135-16-46). Sosyal sorumlulukla ilgili son dönüm noktası 1960’da ortaya çıkan 
“Sosyal Çağ” oluşturmaktadır. Amerikan tarihinde bu dönemde, büyük sosyal huzursuzluklar yaşanmıştır. 
Amerikan toplumunun değerleri, öncelikleri ve amaçlarını büyük ölçüde Sivil Haklar Hareketi ve Vietnam 
savaşına karşıtlık şekillendirilmiştir. Hükümet bir kez daha organizasyon uygulamalarına dikkat çekmeye 
başlamış, kirliliğe karşı alınan önlemler arttırılmaya, sigara ve kolayca yanabilen çocuk giysilerine karşı 
müşteriler uyarılmaya ve diğer endüstrilerdeki düzenlemelere ağırlık verildiği görülmüştür (Çimen 2007). 1990 
sonrasında kurumsal sosyal sorumluluk stratejik bir seçenek olmanın ötesine geçmiştir. Günümüzde ise 
kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler için bir zorunluluk olmuştur (Bayraktaroğlu ve ark 2009) 

Kurumsal sosyal sorumluluk, özellikle ilerleyen teknoloji ve artan rekabet ortamında işletmelerin diğer 
işletmelerden farklı olduğunu ortaya koyması noktasında müşteri ve çalışan memnuniyetinin artmasını 
sağlayarak, örgütün imajı ve itibarı noktasında önemli değerler katarak örgütün karlılığına katkı sağlayacaktır 
(Erkman ve Şahinoğlu 2012:267-294). Kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler için bir değer yaratma süreci olup 
bu değeri sürekli hale getirmek zorundadır. Çünkü çalışanlar artık inandıkları şeyler uğruna yaşadıkları dünyanın 
gelişimine katkı sağlamak için çalışmak istemektedirler. Satın aldıkları ürünün işletmesinin toplum için ne fayda 
sağladığı noktasında durmaktadırlar (Özgen 2007: 1-2). Son yıllarda tüketiciler, satın alma tercihlerinde bireysel 
faydaların yanında toplumsal faydaları da göz önüne alarak seçim yapmakta, toplumsal duyarlılık projelerini 
destekleyen işletmelere daha olumlu bakmaktadır (Kalyoncuoğlu 2014 s:125-144). 

Görüldüğü gibi sosyal sorumluluğun ne olduğuna dair çeşitli görüşler dile getirilmiştir. Zaman içinde toplumlar 
işlemelere yüklediği ekonomik, yasal, ahlaki, insani, teknolojik vb gibi sorumluluklar yüklemiştir. Bu çalışmada 
sağlık kurumlarının sosyal sorumlulukla ilgili görevlerini ne derecede yerine getirmekte olduğu üzerine 
durulmuştur. Bu doğrultuda kurum personellerine yönelik çalışma yapılmıştır.  
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2. Gereç ve Yöntem  

Araştırmanın evreni Konya ilinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarından 
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 152 kişiden oluşmaktadır. Nicel araştırma deseni kullanılarak oluşturulan 
bu araştırmada, sağlık işletmelerinin sosyal başarısına etki eden 7 temel faktörden (ekonomik, yasal, ahlaki, 
gönüllü, politik, insani ve teknolojik) oluşan Sosyal başarı ölçeği kullanılmıştır. Hoşavcının 2010 yılında; Çetin ve 
ark (2010)  makalesi ve Korkmaz’ın (2009) tezinden faydalanarak hazırladığı 37 maddelik ölçeğin Cronbach’s 
Alpha değeri 0,96 çıkmıştır. Ölçek cevapları likert tarzda hazırlanmış olup 1 kesinlikle katılmıyorum, 2 
katılmıyorum, 3 kararsızım, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum tarzında puanlama yapılmıştır. 

3. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgular şu şekilde değerlendirilmiştir; ilk olarak araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlara ait demografik verilere değinilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Veriler 

Cinsiyet  Sayı (n) Yüzde (%) 
Kadın  76 50 
Erkek  76 50 

Eğitim Durumu Sayı (n) Yüzde (%) 
Lise  14 9,2 
Yüksekokul  43 28,3 
Fakülte  70 46,1 
Lisansüstü  25 16,4 

Mesleki Deneyim (yıl) Sayı (n) Yüzde (%) 

1-5 yıl 56 36,8 

6-10 yıl 38 25 
11-20 yıl 28 18,4 
21 ve üstü 30 19,7 

Görev  Sayı (n) Yüzde (%) 

Sağlık Teknisyeni 35 23 

Hemşire – Ebe 71 46,7 
Doktor 18 11,8 
İdari Personel  28 18,4 

Çalışma Türü Sayı (n) Yüzde (%) 
Gündüz  97 63,8 
Nöbet  55 36,2 
Toplam  152 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sağlık çalışanların demografik verileri verilmiştir. 
Araştırmanın %50’si erkek %50’si kadındır. Eğitim durumuna bakıldığında; %46,1 fakülte, %28,3’ü 
yüksekokul, %16,4’ü lisansüstü ve %9,2’si lise mezunlarından oluşmaktadır. Mesleki deneyim açısından 
bakıldığında; %36,8’i 1-5 yıl arası, %25’i 6-10 yıl arası, %18,4’ü 11-20 yıl arası ve %19,7’si 21 ve üstü 
çalışanlardan oluşmaktadır. Görev olarak bakıldığında; katılımcıların %23’ü sağlık teknisyeni, %46,7’si hemşire 
ve ebe, %11,8’i doktor, %18,4’ü ise idari personeldir. Çalışma türü olarak bakıldığında; %63,8’i gündüz 
çalışmaktadır. 

4. Araştırmanın Analizi 

Araştırmanın analiz kısmında sosyal sorumluluk ölçeğinin alt boyutlarına ait korelasyon ve regresyon analizi 
yapılmıştır. Daha sonra demografik değişkenlere ait bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizleri 
uygulanmıştır. Varyans analizi sonucu değişkenler arası anlamlılığı tespit edebilmek için Games-Howell testi 
yapılmıştır. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılsan Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Alt Boyutları İle Sosyal Sorumluluk 
Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi. 
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  1 2 3 4 5 6 7 
1-Sosyal Sorumluluk                 

2-Ekonik Sorumluluk 
r ,897**             
p ,000             

3-Yasal Sorumluluk 
r ,813** ,712**           
p ,000 ,000           

4-Ahlaki Sorumluluk 
r ,919** ,835** ,759**         
p ,000 ,000 ,000         

5-Gönüllü Sorumluluk 
r ,927** ,845** ,721** ,865**       
p ,000 ,000 ,000 ,000       

6-Politik Sorumluluk 
r ,896** ,800** ,702** ,805** ,810**     
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

7-İnsani Sorumluluk 
r ,913** ,798** ,643** ,822** ,854** ,817**   
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

8-Teknolojik Sorumluluk 
r ,899** ,766** ,689** ,793** ,837** ,763** ,873** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

P<0,05 

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılsan sağlık çalışanlarının sosyal sorumluluk alt boyutları ile sosyal 
sorumluluk arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi yapılmıştır. Tüm alt boyutlar ile sosyal sorumluluk 
arasında pozitif yönlü yüksek ilişki olduğu gözlemlenmiştir (p < 0,05). Sosyal sorumluluk başarısının oluşmasında 
en yüksek ilişki gönüllü sorumluluk olduğunu görülmektedir (r = 0,927), daha sonra sırasıyla; Ahlaki sorumluluk 
(r = 0,919), İnsani sorumluluk (r = 0,913), teknolojik sorumluluk (r = 0,899), ekonomik sorumluluk (r = 0,897), 
politik sorumluluk (r=0,896) ve son olarak yasal sorumluluk gelmektedir.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılsan Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Alt Boyutlarının Sosyal Sorumluluğa Katkı 
Düzeyini Gösteren Regresyon Analizi. 

  B S.E  t  p 
  -0,03 0,045   -0,672 0,503 

Ekonomik Sorumluluk 0,122 0,022 0,137 5,579 0,000 
Yasal Sorumluluk 0,132 0,017 0,145 7,634 0,000 
Ahlaki Sorumluluk 0,144 0,025 0,156 5,703 0,000 
Gönüllü Sorumluluk 0,143 0,029 0,145 4,965 0,000 
Politik Sorumluluk 0,166 0,022 0,175 7,511 0,000 
İnsani Sorumluluk 0,153 0,027 0,168 5,742 0,000 
Teknolojik Sorumluluk 0,152 0,024 0,168 6,46 0,000 
R2=0,910 

Araştırmaya katılsan sağlık çalışanlarının sosyal sorumluluk alt boyutlarının sosyal sorumluluğa katkı düzeyini 
gösteren regresyon analizi yapılmıştır. Regrasyon analizi sonucu ölçeğe en çok katkı sağlayan boyut, politik 

sorumluluk ( = 0,175), daha sonra insani ve teknolojik sorumluluk ( = 0,168) gelmektedir. Gönüllü sorumluluk 

ile yasal sorumluluk ( = 0,145) aynı derecede katkı sağlamaktadır. En az katkı sağlayan boyut ise ekonomik 

boyut ( = 0,137) olmuştur. 

Araştırmaya katılanlara ait demografik verileri ile sosyal sorumluluk algı düzeyleri ortalamaları arasında t testi 
ve varyans analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamındaki sağlık çalışanlarının cinsiyeti ile sosyal sorumluluk puan 
ortalaması arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Erkeklerin puan ortalaması kadınların puan ortalamasına 
göre daha yüksektir.  

Araştırma dâhilindeki sağlık çalışanların eğitim durumu ve mesleki deneyim ile sosyal sorumluluk ortalaması 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p > 0,05) Tüm gruplar kurumlarının sosyal sorumluluk ile ilgili 
görevlerini yerine getirdiklerini belirtmektedir.  

Sağlık kurumundaki görevi ile sosyal sorumluluk ortalamalarına bakıldığında anlamlı bir farkın olduğu 
gözlemlenmektedir (p < 0,05).  Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulmak için yapılan Games-Howell 
test sonuçlarına göre; İdari personel ile diğer sağlık çalışanları arasında fark oluğu gözlemlenmektedir (p < 0,05). 
İdari personelin ortalaması diğer personellere göre daha yüksektir. İdari personeller kurumlarını sosyal 
sorumlulukla ilgili görevlerini yerine getirme konusunda daha başarılı bulmuşlardır. 
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Tablo 4. Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Verileri ile Sosyal Sorumluluk Algı Düzeyleri ortalamaları 
Arasında yapılan t testi ve Varyans Analizi. 

   n 
 

F/t    P 

Cinsiyet 
Kadın  76 3,27 

-5,33 0,00 
Erkek  76 3,39 

Eğitim Durumu 

Lise  14 3,99 

2,456 0,065 
Yüksekokul  43 3,80 

Fakülte  70 3,44 
Lisansüstü  25 3,59 

Görev 

Sağlık Teknisyeni 35 3,74 

10,021 0,000* 
Hemşire-Ebe 71 3,32 

Doktor 18 3,50 
İdari Personel 28 4,28 

Çalışma Türü 
Gündüz  97 3,79 

3,462 0,001 
Nöbet  55 3,30 

Mesleki deneyim 

1-5 yıl 56 3,51 

2,641 0,052 
6-10 yıl 38 3,41 

11-20 yıl 28 3,80 
20 ve üstü yıl 30 3,91 

*Games-Howell: idari personel ile doktor, sağlık teknisyeni ve hemşire-ebe arasında anlamlı  fark vardır (p<0,05). 

5. Tartışma ve Sonuç 

Konya’da bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, çalıştıkları kurumların sosyal sorumlulukla 
ilgili başarı düzeyini araştıran bu çalışmanın bulgularına yönelik tartışmalar aşağıdaki verilmiştir. 

Araştırmanın %50’si erkek %50’si kadındır. Eğitim durumuna bakıldığında; %46,1 fakülte, %28,3’ü 
yüksekokul, %16,4’ü lisansüstü ve %9,2’si lise mezunlarından oluşmaktadır. Mesleki deneyim açısından 
bakıldığında; %36,8’i 1-5 yıl arası, %25’i 6-10 yıl arası, %18,4’ü 11-20 yıl arası ve %19,7’si 21 ve üstü 
çalışanlardan oluşmaktadır. Görev olarak bakıldığında; katılımcıların %23’ü sağlık teknisyeni, %46,7’si hemşire 
ve ebe, %11,8’i doktor, %18,4’ü ise idari personeldir. Çalışma türü olarak bakıldığında; %63,8’i gündüz 
çalışmaktadır. 

Tüm alt boyutlar ile sosyal sorumluluk arasında pozitif yönlü yüksek ilişki olduğu gözlemlenmiştir (p < 0,05). 
Sosyal sorumluluk başarısının oluşmasında en yüksek ilişki gönüllü sorumluluk olduğunu görülmektedir (r = 
0,927), daha sonra sırasıyla; Ahlaki sorumluluk (r = 0,919), İnsani sorumluluk (r = 0,913), teknolojik sorumluluk 
(r = 0,899), ekonomik sorumluluk (r = 0,897), politik sorumluluk (r = 0,896) ve son olarak yasal sorumluluk 
gelmektedir.  

Çalışma kapsamındaki sağlık çalışanlarının cinsiyeti ile sosyal sorumluluk puan ortalaması arasında anlamlı bir 
fark vardır (p<0,05).  Erkeklerin puan ortalaması kadınların puan ortalamasına göre daha yüksektir. 

Araştırma dâhilindeki sağlık çalışanların eğitim durumu ve mesleki deneyim ile sosyal sorumluluk ortalaması 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Tüm gruplar kurumlarının sosyal sorumluluk ile ilgili 
görevlerini yerine getirdiklerini belirtmektedir.  

Sağlık kurumundaki görevi ile sosyal sorumluluk ortalamalarına bakıldığında anlamlı bir farkın olduğu 
gözlemlenmektedir (p<0,05).  Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulmak için yapılan Games-Howell 
test sonuçlarına göre; İdari personel ile diğer sağlık çalışanları arasında fark oluğu gözlemlenmektedir (p<0,05). 
İdari personelin ortalaması diğer personellere göre daha yüksektir. İdari personeller kurumlarını sosyal 
sorumlulukla ilgili görevlerini yerine getirme konusunda daha başarılı bulmuşlardır. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının görüş ve düşüncelerini alarak evde sağlık bakım hizmetlerinin sağlık sistemi 
içindeki yerini ve evde sağlık bakım hizmetlerinin uygulanabilirliğini tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Konya ilinde yer alan bir devlet hastanesinin sağlık çalışanları arasında yapılmıştır. Evde  
bakım  hizmetlerinin Türkiye’de  uygulanabilirliği  konusunda  hemşirelerin görüşlerini  almak  için    devlet  hastanesinde  
çalışan  150  hemşire  üzerinde  bir  araştırma yürütülmüştür. Uygulama sonrasında veriler SPSS programı ile analiz edilip 
sıklıklar belirlenerek çapraz tablo yapılmıştır gerekli sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların %20'si erkek %80i bayanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %62'si evli %38'i  bekardır. 
Katılımcıların %28'i 18-25yaş,%42'si 26-35 yaş, %30'u ise 36 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %9.3'ü poliklinikte, %54'ü 
yatan hasta servisinde,%16'sı poliklinik ve yatan hasta servisinde %20.7'si ise diğer birimlerde çalışmaktadır.  

Sonuç: Çalışmanın sonuçları katılımcıların %14’ünün, genel olarak evde sağlık bakımının Türkiye için uygun   olmadığını  
düşündüğünü göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, evde sağlık bakımının ekonomik olarak cazip görüldüğü gözlenmiştir. 
Katılımcıların %66,7'si evde bakım hizmetini güvenilir bulmuştur. Evde sağlık bakım hizmetlerinin Türkiye'de gelecekte 
gelişmesi beklenen tıbbi alanlardan biri olduğunu desteklenmektedir. Sonuçlarda evde bakım hizmetini büyük çoğunluk da 
verimli ve etkili olarak görüş alınmıştır. Katılımcılardan % 31,3'ü evde bakım hizmeti sunumunda istismar ve korku çok küçük 
düzeyde olduğuna katılmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %81,3'ü Türk aile yapısına uygunluğu ile aileyi bir arada tutacağını 
düşünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık bakımı, hastane temelli evde sağlık hizmetleri, Sağlık hizmetleri.  

Determining The Opinions of The Healthcare Staff About The Practicality of The 
Indoor Health Care Products in Konya 

Abstract 

Purpose: Purpose of this work is to determine the applicability of home health care sevices and its place in healthcare 
system by recieving the opinions of medical workers.  

Prosedure: The research was done with the medical workers of an hospital in Konya. 150 nurses was included in the 
research to get the opinions of the nurses on the matter of applicability of home healthcare in Turkey. The data obtained 
are analysed by SPSS program, frequencies  were determined, cross table was made and the necessary results were 
obtained. 

Applicant Info: Among the applicants 20% of them is male and the other 80% is female. 62% is married and the remaining 
38% is single. 28% of the applicants is between the age of 18-25 and 42% is between 26-35 and the other 30% is more than 
age of 36. 9.3% of the applicants is working in outpatient clinic, 54% is working in inpatint service, 16% of them is working in 
both the outpatient clinic and inpatient service and the remaining 20.7% is working in the other units.  

Conclusion: According to the research, 14% of the participants think that home healthcare system is not suitable fot Turkey. 
And the research also shows that home healthcare seems to be economically beneficial. 66,7% of the participants thinks 
that the system is safe and trustable. It is common opinion that the home healthcare services is expected to be a one of the 
growing medical areas in the future. According to the results, this system is considered efficient by the most of the 
applicants. 31,3% of the participants didn't share the idea of home healthcare is suitable for abuse and fear. 81,3% of the 
participants thinks that it will hold the family togeter by its suitability for the Turkish Family structure.  

Keywords: home healthcare, hospital based home healthcare, medical sevices. 
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1. Giriş 

Evde bakım hizmetleri sağlık hizmetlerinin bir parçası olup tıbbi kontrol altında hastalara ve ailelerine 
bulundukları ve yasadıkları ortamda gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesidir. Amaç günlük yasam şartlarını 
en az etkileyerek maksimum tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve 
aynı zamanda yasam ve yasama şartlarını yükseltmektir(Tanlı, 1996:10; Karamercan, 2001:926) 

Evde bakım: özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı olan bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama 
ayak uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumla 
bütünleştirebilmelerini gerçekleştirmek, bakıma gereksinim duyan bireyin aile üyelerinin yükünü hafifletmek 
için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir 
bakım modelidir (Yaşar, 2009, s. 6). 

Bu çalışmada Evde bakım hizmetlerinin Konya’da uygulanabilirliğine ilişkin sağlık çalışanlarının görüşleri 
alınmıştır. Bu çerçevede Konya da evde bakım hizmetleri ile ilgili gelişmelere değinilerek değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Evde bakımın en basit tanımı, bireylerin bakım gereksinimlerinin ev ortamında karsılanmasıdır (Karahan ve 
Güven, 2002: 156). Bir kavram olarak “evde bakım” konusu açık değildir. Bu durum, evde bakımı uygulayanların 
eğitiminde ve uygulamada belirsizliğe yol açabileceğinden kavramı belirginleştirmek önemlidir. Evde bakım 
kavramını şekillendirmek ve geliştirmek için, kavramın ana düşüncesinin bilinmesine gereksinim vardır. Evde 
bakım kavramını geliştirmenin bir yolu, evde bakım fenomenini tanımlamaktır. Uygulamada nasıldır?  
Uygulandığında temel hedefleri nelerdir? Kimlere hizmet verilecektir? Ve hizmetin kapsamı ne olacaktır? 
(Meleis, 1997). Meleis’e (1997) göre, evde bakım, tek bir fenomen ya da çok boyutlu bir kavram yerine, bir 
fenomenler grubu olarak tanımlanmaktadır. Evde bakım, primer önlemlerden yasam sonundaki rahatlatıcı 
bakıma kadar olan bütün etkinliklerdir. 

Evde bakım kavramı, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımın sürekliliğinin etkili bir şekilde sağlanması 
gerekliliğinden hareketle tanımlanan, olağan sağlık hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek amacını güden 
bir bakım sistemini ifade etmektedir. Evde bakım kavramı, kronik hastalıkların izlem ve tedavisi, terminal 
dönem sorunları, fizik tedavi, konuşma ve solunum terapileri, bazı ilaç uygulamaları, parenteral beslenme ve 
daha birçok sağlık sorununa yönelik hizmet gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlamaktadır. Evde bakımın 
diğer bir boyutu da, tıbbi hizmetlerin sosyal hizmetlerle bütünleştirilerek hastanın yaşam ortamında sunulması, 
bu yolla ilgili hastalık ve sakatlıkların etkisinin en aza indirilip, hastaların bağımsızlık düzeylerinin yükseltilmesi 
ve sağlık hizmetlerinin insancıl niteliğinin güçlendirilmesi olanağını yaratmasıdır (Aksayan ve Cimete, 1998: 1-4). 

Evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimi konusunda literatürde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Cimete (1998: 
7, 8), evde bakım hizmetlerinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1700’lerin sonunda dini gereklilikler nedeniyle 
yoksul hastaların evlerine düzenlenen ziyaretler seklinde başladığını aktarmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde evde bakım hizmetlerinin ilk önce aile bireyleri ve komsular tarafından 
verildiğini, 19. yüzyılın ortalarında evlere sağlık personeli ziyaretleri başladığını ifade etmektedir (Benjamin, 
1993: 131). 

Evde bakım hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde 1890’larda annenin hastalık veya diğer sorunlar 
nedeniyle görevlerini yerine getiremediği durumlarda “Yoksulların Kız Kardeşleri” adıyla gönüllü bir teşebbüs 
olarak ortaya çıktığını aktarmaktadır. Yardımcı hanımlar, ayrıca hasta veya özürlü bireyi olan ailelere de destek 
olmuşlardır (Bulut, 2001: 34). 

Evde bakım hizmetlerinin tarihsel süreci incelenerek ev ziyaretinin başlangıcından bugünkü durumuna kadar 
bakıldığında, evde bakım hizmetlerinin değerinin sürekli yeniden keşfedilmekte olduğu görülmektedir. Evde 
bakım hizmetleri, en azından iki yüzyıldır sürmekte olan pek çok ülkede hastalara, özel topluluklara ve hem de 
genel nüfusa hizmet sunmada bir yöntem olarak benimsenmiştir.(Karabağ, 2007:48) 

Sağlık hizmetleri sistemi içerisinde evde bakım hizmetlerinin gerekliliğini en iyi açıklama yöntemi, evde bakım 
hizmetlerinin bir çok avantajının olmasıdır. Evrensel olarak kabul edilmiş olmasa da, uygulamaları örgütlenme, 
eğitim ve finansal kaynak gerektirse de evde sağlık bakım hizmetleri uygulamalarından genel olarak aşağıdaki 
avantajların elde edilmesi beklenmektedir (Akdemir, 2001; Çoban, 2003; Karamercan, 2001; Spratt ve 
başk.1997:4; Tanlı, 1996). 
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Sonuç olarak evde bakım hizmeti, kişiye kendi evinde profesyoneller tarafından verilir. Hedef, sadece yasam 
kalitesine ve fonksiyonel sağlık durumuna katkıda bulunmak değil, aynı zamanda sosyal nedenlerden dolayı, 
evde bakımın hastane bakımının yerini almasını sağlamaktır. Evde bakım, önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin ev 
ziyaretlerinden yasam sonu bakımına kadar geniş bir etkinlik yelpazesini kapsar. Böylece, bir fenomenler grubu 
olarak görüldüğü için evde bakım alt kavramlarının tanımlanması ve bu kavramların açıklanması 
gerekir.(Karadağ,2006:3) 

3. Gereç ve Yöntem 

Araştırma Konya merkez de bulunan bir devlet hastanesinde uygulamıştır. Araştırmaya sağlık çalışanları 
içerisinden hemşirelere uygulanmıştır. Araştırma örneklemi 150 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında 
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Hoye ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen, Kısa ve Ersoy (2005) 
tarafından geçerlilik ve güvenirlilik analizine tabi tutulmuş olup çalışmanın crombah alfa değeri 0,922 olarak 
bulunmuştur.  “Evde Bakım Hizmetleri Değerlendirme Anket Formu” kullanılmıştır. Anket likert tarzda; 
kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum şeklinde hazırlanmıştır. 
Araştırma SPSS ortamında analiz edilmiş olup tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda T Testi ve tek yönlü 
varyans analizi kullanılmıştır.  

4. Bulgular  

Çalışmanın bulgular kısmında araştırmaya katılanların demografik verilerine, anket sorularına ait tanımlayıcı 
istatistiklere ve demografik verilere ait bulgulara yer verilmiştir.  

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına ait demografik veriler 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Cinsiyet N % Eğitim N % 
Erkek 30 20 Lise  43 28,7 
Kadın 120 80 Yüksekokul 41 27,3 

Yaş N % Lisans 55 36,7 
18-25 42 28 Yl+Dr 11 7,3 

26-35 63 42 Medeni durum N % 

36 ve üzeri 45 30 Evli 93 62 

Çalıştığı Servis N % Bekâr 57 38 
Poliklinik 14 9,3 Çalışma yılı N % 

Yatan hasta servisi 81 54 01.May 64 42,7 

Poliklinik + Yatan hasta 24 16 Haz.15 53 35,3 

Diğer 31 20,7 16-30 33 22 
Total  150 100% Total  150 100% 

 
Tablo 1 de görüldüğü gibi Araştırmaya katılanların %20'si erkek, %80i bayanlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların %62'si evli, %38’i bekârdır. Katılımcıların %28'i 18-25yaş, %42'si 26-35 yaş, %30'u ise 36 yaş ve 
üzerindedir. Katılımcıların %9,3’ü poliklinikte, %54'ü yatan hasta servisinde,%16'sı poliklinik ve yatan hasta 
servisinde %20,7’si ise diğer birimlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların %28,7’si lise mezunu, %27,3’ü 
Yüksekokul mezunu, %36,7’si Lisans mezunu, %7,3’ü ise Yüksek lisans veya Doktora mezunudur.  
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Tablo 2. Araştırmaya Katılanların evde bakım hizmetlerine algısı 
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N % N % N % N % N % 

Evde bakım hizmeti güvenle evde sunulabilir. 18 12,0 2 1,3 15 10,0 39 26 76 50,7 

Evde bakım hizmeti Türk Sağlık sistemine 
uygun bir hizmet türüdür. 

19 12,7 2 1,3 25 16,7 26 17,3 78 52 

Evde bakım hizmeti aileyi bir arada tutar. 15 10,0 1 ,7 12 8,0 38 25,3 84 56 

Evde bakım hizmeti yaşlılara bağımsız olarak 
yaşamalarına yardımcı olur. 

26 17,3 1 ,7 17 11,3 38 25,3 68 45,3 

Evde bakım hizmeti bireyin yataklı bir kurumu 
sık sık kullanmasını engeller. 

8 5,3 4 2,7 19 12,7 49 32,7 70 46,7 

Evde bakım hizmeti iyileşme sürecini 
hızlandırır. 

13 8,7 1 ,7 23 15,3 40 26,7 73 48,7 

Evde bakım hizmeti güvenilirdir. 12 8,0 1 ,7 37 24,7 27 18 73 48,7 

Evde bakım maksimum miktarda özgürlüğü 
mümkün kılar. 

25 16,7 4 2,7 20 13,3 22 14,7 79 52,7 

Evde bakım hizmeti kişiye özelleştirilmiştir. 5 3,3 2 1,3 20 13,3 36 24 87 58 

Evde bakım hizmeti aileyi bakım kapsamında 
tutar. 

6 4,0 2 1,3 13 8,7 33 22 96 64 

Evde bakım hizmeti stresi azaltır. 12 8,0 8 5,3 21 14,0 28 18,7 81 54 

Evde bakım hizmeti çok etkili bir hizmet sunum 
şeklidir. 

18 12,0 2 1,3 17 11,3 31 20,7 82 54,7 

Evde bakım hizmeti en verimli sağlık hizmet 
sunum şeklidir. 

15 10,0 5 3,3 24 16,0 26 17,3 80 53,3 

Evde bakım hizmeti bu alanda uzmanlaşmış 
kişiler tarafından verilir. 

10 6,7 2 1,3 11 7,3 44 29,3 83 55,3 

Evde bakım hizmeti bazı bireylere 
ulaşabilmenin tek yoludur. 

9 6,0 4 2,7 30 20,0 30 20 77 51,3 

Evde bakım hizmeti sunumunda istismar ve 
korku çok küçük düzeydedir. 

17 11,3 6 4,0 24 16,0 25 16,7 78 52 

Evde bakım hizmeti yaşam kalitesini arttırır. 13 8,7 3 2,0 24 16,0 32 21,3 78 52 
Evde bakım hizmeti diğer sağlık bakım 
hizmetlerinden daha ucuzdur. 

15 10,0 7 4,7 37 24,7 25 16,7 66 44 

Evde bakım hizmeti bireyin yaşam süresini 
uzatır. 

22 14,7 6 4,0 24 16,0 24 16 74 49,3 

Evde bakım hizmeti yalnızca ölüm öncesi 
dönemdeki hastalar için değil diğer Bireylerce 
de tercih edilen bir hizmet türüdür. 

5 3,3 2 1,3 14 9,3 31 20,7 98 65,3 

 

Katılımcıların Evde Bakım Hizmetlerine algısına ilişkin verdiği cevapların oranları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 
2: incelendiğinde katılımcıların “Evde bakım hizmeti güvenle evde sunulabilir.” sorusuna %26’sı kesinlikle 
katılıyorum, %50,7’si katılıyorum, %10’u karasızım cevabını vermişlerdir. “Evde bakım hizmeti Türk Sağlık 
sistemine uygun bir hizmet türüdür.” Sorusuna %17,3’ü kesinlikle katılıyorum, %52’si katılıyorum, %16,7’si 
kararsızım cevabını vermişlerdir. Katılımcıların ” Evde bakım hizmeti aileyi bakım kapsamında tutar.” 
Sorusuna %22’si kesinlikle katılıyorum, %64’ü katılıyorum , %8’7si de kararsızım cevabını vermiştir. 
Katılımcıların  “Evde bakım hizmeti bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilir.” sorusuna %29,3’ü 
kesinlikle katılıyorum ,%55,3’ü katılıyorum , %7,3’ü ise kararsızım cevabını vermişlerdir. Katılımcıların  “Evde 
bakım hizmeti yalnızca ölüm öncesi dönemdeki hastalar için değil diğer bireylerce de tercih edilen bir hizmet 
türüdür.” Sorusuna %20,7’si kesinlikle katılıyorum, %65,3ü katılıyorum ,%9,3’ü kararsızım cevabını vermiştir. 
Katılımcıların “Evde bakım hizmeti diğer sağlık bakım hizmetlerinden daha ucuzdur.” Sorusuna %16,7’si 
kesinlikle katılıyorum , %44’ü katılıyorum , %24,7’si kararsızım cevabını vermiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının sosyo-demografik verilerine ait analizler (bağımsız gruplarda 
t testi ve tek yönlü varyans analizi) 

 N  Mean  F/t  p 

Cinsiyet  
Erkek 30 3,91 

0,944 0,347 
Kadın  120 3,79 

Medeni durum  
 Evli  93 3,82 

0,055 0,956 
 Bekâr  57 3,81 

Çalışma yılı 

1-3 yıl 45 3,85 

1,003 0,393 4-7 yıl 38 3,94 

8-30 yıl 67 3,72 

Eğitim durumu  

Lise 43 4,11 

5,765 0,001 
Yüksekokul  41 3,71 

Fakülte  55 3,62 

Lisansüstü (YL-DR) 11 4,0 

Branş   

Yoğun bakım  26 4,2442 

3,237 
 

,005 
 

Acil servis 13 3,7385 

İç hastalıklar  33 3,6712 

Cerrahi  26 3,8500 

Ruh sağlığı ve hast.  2 3,1000 

Çocuk sağlığı ve hast. 11 3,5455 

Kadın sağlığı ve hast. 39 3,7795 

Çalıştığı Servis  

Polikinik  14 3,73 

3,460 0,018 
Yatan hasta servisi  81 3,93 

Poliklinik ve yatan hast. 24 3,86 
Diğer 31 3,51 

 

Araştırma ölçeği ile elde edilen bulgular Tablo 3 de gösterilmektedir. Bu bulguların anlamlılık ölçütleri (p<0,05) 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 

Tablo 3 de görüldüğü gibi eğitim durumu ile evde bakım hizmetine ilişkin sağlık çalışanlarının görüşleri arasında 
ilişki olup olmadığı T testi ile incelenmiş ve anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Lise mezunlarının 
ortalamasının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3 de görüldüğü gibi Branşlar ile evde bakım hizmetine ilişkin sağlık çalışanlarının görüşleri arasında ilişki 
olup olmadığı T testi ile incelenmiş ve anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Branşı yoğun bakım olan 
sağlık çalışanlarının ortalamasının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3 de görüldüğü gibi sağlık çalışanlarının çalıştıkları servisler ile evde bakım hizmetine sağlık çalışanlarının 
görüşleri arasında ilişki olup olmadığı T testi ile incelenmiş ve anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir 
(p=0,018<0,05). Yatan hasta servisinde çalışan sağlık çalışanlarının ortalamasının daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.  

Tablo 3 de görüldüğü Cinsiyet(p>0,05) , Medeni durum(p=0,956>0,05) ve Çalışma yılı(p=0,393>0,05) ile evde 
bakım hizmetine ilişkin sağlık çalışanlarının görüşleri arasında fark olup olmadığı T testi ile     incelenmiş ve 
anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

➢ Araştırmaya katılanların %20'si erkek, %80i bayanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %62'si evli, %38’i 
bekârdır. Katılımcıların %28'i 18-25yaş, %42'si 26-35 yaş, %30'u ise 36 yaş ve üzerindedir. 
Katılımcıların %9,3’ü poliklinikte, %54'ü yatan hasta servisinde,%16'sı poliklinik ve yatan hasta 
servisinde %20,7’si ise diğer birimlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların %28,7’si lise 
mezunu, %27,3’ü Yüksekokul mezunu, %36,7’si Lisans mezunu, %7,3’ü ise Yüksek lisans veya Doktora 
mezunudur. 

➢ Katılımcıların %76,7’si Evde bakım hizmetinin güvenle sunulabileceğini düşünmektedir. Bu oran gerekli 
çalışmalar yapılarak %90’lara çıkarılabilir. Katılımcıların %69,3’ü Evde bakım hizmeti Türk Sağlık 
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sistemine uygun bir hizmet türü olarak değerlendirirken %14’ü Türk Sağlık sistemine uygun bir hizmet 
türü olarak değerlendirmemektedir. Katılımcıların %81,3’ü Evde bakım hizmetinin aileyi bir arada 
tuttuğunu düşünürken %10,7’si böyle düşünmemektedir. Katılımcıların %70,6’sı Evde bakım hizmeti 
yaşlıların bağımsız olarak yaşamalarına yardımcı olduğunu düşünürken %18’i bu şekilde 
düşünmemektedir. Katılımcıların %79,4’ü Evde bakım hizmeti bireyin yataklı bir kurumu sık sık 
kullanmasını engeller düşüncesine katılırken %8’i bu düşünceye katılmamaktadır. 
Katılımcıların %75,4’ü Evde bakım hizmetini iyileşme sürecini hızlandırdığını düşünürken %9,4’ü bu 
yönde düşünmemektedir. Katılımcıların %66,7’si Evde bakım hizmeti güvenilir bulurken %8,7’si 
güvenilir bulmamaktadır. Katılımcıların %67,4’ü Evde bakımın maksimum miktarda özgürlüğü mümkün 
kıldığını düşünürken %19,4’ü bunun tersini düşünmektedir. Katılımcıların %82’si Evde bakım hizmetinin 
kişiye özelleştirildiğini düşünürken %4,6’sı bu yönde düşünmemektedir. Katılımcıların %88’i Evde 
bakım hizmetinin aileyi bakım kapsamında tuttuğunu düşünürken %5,3’ü bu şekilde 
düşünmemektedir. Katılımcıların %72,7’si Evde bakım hizmetinin stresi azalttığını düşünürken %13,3’ü 
böyle düşünmemektedir. Katılımcıların %75,4’ü Evde bakım hizmetini çok etkili bir hizmet sunum şekli 
olarak düşünürken %13,3’ü etkili bir hizmet sunum şekli olarak değerlendirmemektedir. 
Katılımcıların %70,6’sı Evde bakım hizmetini en verimli sağlık hizmet sunum şekli olarak görürken % 
13,3’ü Evde bakım hizmetini en verimli sağlık hizmet sunum şekli olarak görmemektedir. 
Katılımcıların %84,6’sı Evde bakım hizmetinin bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verildiğini 
düşünürken %8’i Evde bakım hizmetinin bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verildiğini 
düşünmemektedir. Katılımcıların %71,3’ü Evde bakım hizmetini bazı bireylere ulaşabilmenin tek yolu 
olarak değerlendirirken %8,7’si bu şekilde düşünmemektedir. Katılımcıların %68,7si Evde bakım 
hizmetinin sunumunda istismar ve korkunun çok küçük düzeyde olduğunu düşünürken %15,3’ü  
istismar ve korkunun çok küçük düzeyde olmadığını düşünmektedir. Burada gerekli altyapı ve 
çalışmalarla bu oranın arttırılıp %90’lara çıkarılması gerekmektedir. Katılımcıların %73,3’ü Evde bakım 
hizmeti yaşam kalitesini arttırır düşüncesine katılırken %10,7’si katılmamıştır. Katılımcıların %60,7’si 
Evde bakım hizmeti diğer sağlık bakım hizmetlerinden daha ucuzdur fikrine katılırken %14,7’si bu 
düşünceye katılmamışlardır. Katılımcıların %65,3’ü Evde bakım hizmeti bireyin yaşam süresini uzatır 
fikrine katılırken %18,7’si katılmamıştır. Bu konuda yapılacak olan bilinçlendirmelerle sağlık 
çalışanlarının fikirlerinin olumlu yönde artışı sağlanabilir. Katılımcıların %86’sı Evde bakım hizmeti 
yalnızca ölüm öncesi dönemdeki hastalar için değil diğer bireylerce de tercih edilen bir hizmet türüdür 
fikrine katılırken %4,6’sı bu düşünceye katılmamaktadır. 

➢ Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının evde bakım hizmetine bakışı ve cinsiyet açısından farklı olup 
olmadığı incelenmiş ve farklılık tespit edilmemiştir. Erkeklerle kadınların evde bakıma ilişkin 
görüşlerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet: Bu araştırmaya, Konya merkezde çalışan hastane birim sorumluları katılmış ,çalışma  işkoliklik eğilimleri üzerine 
etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 İşkoliklik ölçeği kullanılmış ve araştırmacı tarafından geliştirilen bir grup demografik soruya yer verilmiştir. Araştırma Konya 
merkezde çalışan 186 hastane birim sorumlusuna uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz 
edilmiştir. Ayrıca, çalışmaya konu olan gözlemler demografik değişkenler açısından incelenmiş ve bu faktörlerin işkoliklik 
düzeylerini etkiledikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: sağlık, hastane birim sorumlusu , işkoliklik, işe bağlanma 

Evaluation of Workaholism Tendencies of Unit Supervisors Working in Konya 
Central 

Abstract: Unit supervisors working in Konya Central was participated in this research. And this work was done to determine 
the effects of workaholism tendencies. 

Scale of workaholism was used and a group of demographic questions made by the researcher were included. The research 
includes 186 hospital unit supervisors working in Konya Central. The data obtained was analysed on SPSS program. 
Moreover, the observations about the research analysed by demographic variables, and it was seen that these factors 
affect workaholism levels 

Unit supervisors working in Konya Central was participated in this research. And this work was done to determine the 
effects of workaholism tendencies. 

Keywords: Health, hospital unit supervisor, workaholism 

1. Giriş 

İlk kez 1968 yılında din bilimci Oates tarafından sürekli çalışmaya yönelik olarak hissedilen bir dürtüyü ve sağlığı, 
mutluluğu ve diğer insanlarla olan ilişkileri bozacak derecede sürekli çalışmak için duyulan aşırı ve kontrol 
edilemez bir ihtiyacı tanımlamak için kullanılan işkoliklik kavramı günümüzde araştırmacılar tarafından aşırı 
çalışan, diğer aktivitelerden uzak kalarak çalışmaya aşırı düşkün olan, işine bağımlı olan ve çalışmadığı zaman 
bile işini düşünen bireyleri ortaya koymak için kullanılmaktadır (McMillan v.d.,2001:69; Seybold ve 
Salomone,1994:4; Burke,2000(a):3; Harpaz ve Snir,2003:292; Spence ve Robbins,1992:160) 

Bu çalışmada Konya ilinde hizmet veren hastane birim sorumlularının işkoliklik düzeylerini belirlemeye 
yöneliktir.  

2. Literatür taraması 

Günümüzde çalışanların kendilerini işyerinde kanıtlama arzuları, küresel rekabet ve kriz sonucunda artan işsiz 
kalma korkusu ve gelişen iletişim ve bilgi sonucunda bilginin güncellenmesi zorunluluğunu, işkolikliğin işletme 
ve çalışanlar açısından önemli bir davranış değer kalıbı olarak algılanmasına neden olmuştur (Akdağ, 2010). 

Literatürde, işkolikliğe sebep olan konular üzerinde henüz bir uzlaşmaya varılamamış olsa da, birçok çalışma 
içinde değerlendirilen başlıklar: sosyal baskılar, başarılı olma isteği, ailevi sorunlar, A tipi kişilik tipi, obsesif-
kompülsif nevrotiklik, kontrol ihtiyacı, teknolojinin gelişmesi, örgütsel küçülme, iş güvencesinin olmaması, 
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kariyer sıkıntıları gibi belli başlı bazı nedenler olarak sıralanabilir. İş ve özel yaşam dengesi de işkolik bireylerin 
ilerleyen zamanda karşılaştıkları bir dengesizlik halini almaktadır. Bu dengesizlik örgüt, işveren ve kişisel açıdan 
olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır (Erdoğdu,2013). 

İşkoliklik kavramı ile ilgili araştırmacılar, 2 ayrı uçta açıklamalar yapmışlardır. Bazı araştırmacılar işkolikliğin 
olumlu bir olgu olduğunu varsayarken, bazıları onu diğer bağımlılıklarla bir tutmaktadır. Porter‟ın araştırması 
sonucunda “Her dört çalışandan birisi işkolikti.” açıklaması işkolizm konusuna dikkatleri çekmiştir 
(Erdoğdu,2013). 

İşkolikliği olumlu olarak değerlendiren Cantorow (1979) işkolikliğin, işini çok sevme ve işte bulunmaktan 
hoşlanma duygusundan kaynaklandığını açıklamaktadır (Snir ve Harpaz, 2004, akt; Erkmen,2013). Machlowitz 
(1980)’e göre işkolikler çalışmaktan hoşlandıkları ve tatmin oldukları için zamanlarını başka şeylerle meşgul 
olmaktansa çalışarak kullanmayı tercih ederler (Maslach, 1986, akt; Erkmen,2013). Haas (1981)’a göre 
işkoliklere fazladan destek ve özel danışmanlık hizmetleri temin edilerek görev ve sorumluluklarını daha etkin 
bir biçimde yerine getirmeleri sağlanabilir (Russo ve Waters, 2006, akt; Erkmen,2013).  

İşkolikliği olumsuz olarak değerlendiren Cherrington (1980) işkolikliği ölçüsüz işe irrasyonel bağlılık olarak 
tanımlamakta (Burke, 2000 akt; Dosaliyeva,2009), Minirth (1981)’e göre ise işkolik kişiler işlerini kişisel 
duygularından bir kaçış yolu olarak görmektedir (Snir ve Harpaz, 2004, akt; Dosaliyeva,2009). Moiser (1982) 
işkolikliği tanımlarken çalışma saatlerini temel almaktadır. Buna göre işkolikler haftada en az 50 saat çalışan 
kişilerdir (Burke, 2000 akt; Dosaliyeva,2009). Schwartz (1982) yüksek düzeyde islerine bağlı çalışanların obsesif-
kompülsif eğilimlerinin güçlü olacağını ileri sürmektedir. Ona göre islerine bağlı çalışanlar işlerinde uzun zaman 
ve enerji harcamalarının nedeni özel hayatlarında onları rahatsız eden olaylardan kaçış isteğinden 
kaynaklanmaktadır. Ona göre işlerine bağlı çalışanlar işlerinde uzun zaman ve enerji harcamalarının nedeni özel 
hayatlarında onları rahatsız eden olaylardan kaçış isteğinden kaynaklanmaktadır (Mudrack, 2004 akt;,2009). 

Griffiths işkolikliği, saplantılı (obsesif) bir davranış olarak açıklamaktadır ve işkolik kişilerin bu durumdan 
memnun olup olmamalarına göre pozitif ya da negatif bir durum olarak değerlendirileceği belirtilmektedir. Bu 
durumda işkolikliğin olumlu ya da olumsuz bir davranış olması iş görenin, işkoliklik sonucu yaşadığı değişimlere 
bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilebilmektedir (Griffiths, 2005). 

İşkoliklerin çalışma dışındaki faaliyetlere çok az zaman ayırdıkları, çalışma alışkanlıklarını düzenleme yeteneğine 
sahip olmadıkları, potansiyel olarak çeşitli hastalıklara yakalanma eğiliminde oldukları ayrıca işkoliklik ile fiziksel 
ve psikolojik sağlık problemleri arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (Scott ve ark,1997, McMillan ve ark,2004, 
Burke ve ark,2004;akt:Emhan ve ark.,2012). 

İşkolik olarak tanımlanan kişilerin duygusal özelliklerine bakıldığında ise, yaşamlarında onları işleri kadar mutlu 
eden bir şeyin olmadığı, çalışmadıkları zamanlarda işlerini kaybetme ve başarısız olma korkusu duydukları, bu 
nedenle endişeli ve gergin oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, hiçbir zaman rahat olamama duygusunu 
taşıma, sürekli işle ilgili konularla meşgul olma isteği duyma ve bu konularda takıntı düzeyinde 
mükemmeliyetçilik gösterme, diğer kişilerden izole olmayı ve kendi başına kalmayı isteme, kendini sürekli 
yorgun hissetme gibi özellikler sıralanabilir (Temel,2006). 

’’GARSON‟ a göre işkoliklik davranışı, kişinin çalıştığı kurum kültürü, aile yapısı, kişisel özellikleri ile 
gelişebilmektedir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile iş ve iş dışı yaşam arasındaki sınırlar belirsiz hale gelmektedir. 
Örgütler, uzun saatler çalışmayı destekleyen bir nitelik taşımaya başlamışlardır. Gittikçe daha çok çalışmayı 
gerektiren iş düzeni ve bu düzene uyum sağlayan iş çevreleri, iş görenlerin çok çalışmazlarsa geri kalacaklarını 
düşünmeleri, işkolikliğin sosyal nedenini oluştururken; başarının gittikçe ekonomik kazançla değerlendirilmesi 
de işkolikliğin ekonomik boyutunu oluşturmaktadır (Erdoğdu,2013). 

ULRICH ve DUNNE‟a göre, iş bağımlılığı çocukluk döneminde başlamaktadır. Bu dönemdeki duygusal, ekonomik 
ve kültürel yoksunluklar nedeni ile oluşabilmektedir. Ebeveynlerden biri ya da her ikisi de işkolik ise, aile 
fonksiyonları yeterince işlemiyorsa, kişiler arasındaki problemler oldukça fazla ise, aile içinde mükemmellik ile 
ilgili gerçekçi olmayan standartlar konuluyorsa, çocukların başarıları ödüllendiriliyor ve başarısızlıklar sürekli 
cezalandırılıyor ise, aile içinde işkoliklik davranışlarının gelişmesi için gerekli zemin yaratılmaktadır. Ailenin etkisi 
ile bu kişilerin 20-30 yaşlarında çalıştıkları kurumda aşırı bir biçimde takdir edilme ve onaylanma isteği duyarak 
aşırı çalışmaya yöneldikleri görülmektedir (Garson,s.17; akt; Erdoğdu,2013) 
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3. Gereç ve Yöntem 

Araştırma Konya Merkez hastanelerde çalışmakta bulunan birim sorumlularına uygulanılmıştır. Araştırmanın 
evreni 300 kişiden oluşmaktadır. Örneklem olarak sağlıklı sonuçlar verebilmesi için 200 kişi hedeflenmiştir 
ancak dağıtılan anketlerden 186 kişiden geri dönüş olmuştur. Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılarak 
yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. 

Ölçek işkolikliği ölçebilmek amacıyla Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilmiştir. 17 maddeden 
oluşmaktadır ve 5’li Likert tipi, özbildirim tarzı bir ölçektir. Ölçek işkolikliği ölçmede kullanılan “Work Addiction 
Risk Test-İş Bağımlılığı Riski Testi” (WART; Robinson, 1999) ve Workaholism Battery-İşkoliklik Bataryası 
(WorkBat; Spence & Robbins, 1992) adlı iki ölçme aracının maddelerinin kullanılması ve birleştirilmesiyle elde 
edilmiştir. Doğan ve Tel 2011 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini yapmışlardır. Ölçeğin geçerliliği 0,915 
çıkmıştır. 

4. Bulgular 

Tablo 1. Araştırmaya katılanlara ait demografik veriler 

Yaş  Sayı(n) (%) Çalıştığı kurum  Sayı(n)  (%) 

20-29 48 25,8 Beyhekim D-H 24 12,9 
30-39 72 38,7 Numune D-H 20 10,8 
40-üstü 66 35,5 Meram Tıp 21 11,3 
Toplam  186 100 Selçuk Tıp 28 15,1 

Cinsiyet  Sayı(n) (%) Konya EAH 39 21 
Erkek  92 49,5 Farabi 18 9,7 

Kadın  94 50,5 Medicana 17 9,1 

Toplam  186 100 Akademi 12 6,5 

Öğrenim durumu  Sayı(n) (%) Kızılay 7 3,8 

Lise 20 10,8 Toplam  186 100 

Yüksekokul  58 31,2 Birimde çalışma yılı Sayı(n) (%) 

Fakülte  84 45,2 1-4 yıl 97 52,2 
Yüksek lisans +DR 24 12,9 5-10 yıl 60 32,3 
Toplam 186 100 11 ve üzeri yıl 29 15,6 

Birimde çalışma yılı Sayı(n) (%) Toplam  186 100 

1-4 yıl 97 52,2 Çalıştığı kurum Sayı(n)  (%) 
5-10 yıl 60 32,3 Devlet  132 71 
11 ve üzeri yıl 29 15,6 Özel  54 29 
Toplam  186 100 Toplam   186 100 
      

 
Tablo1’de görüldüğü üzere Araştırmaya katılan birim sorumlularının %25,8’i  20-29 yaş arasında %38,7’si 30-29 
yaş arası ve 35,5’i 40 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %49,5’i erkek %50,5’i ise 
kadındır.  

Araştırmaya katılan birim sorumlularının %10,8’i lise mezunu %31,2’si yüksekokul mezunu %45,2’si fakülte 
mezunu %12,9’u ise yüksek lisans ve doktora mezunudur. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %71,5’i 
evli %28,5’i ise bekârdır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %12,9’u Beyhekim Devlet 
hastanesinde %10,8’i Numune Devlet hastanesinde %11,3’ü Meram Tıp’ta %15,1’i Selçuk Tıp’ta %21’i Konya 
Eğitim ve Araştırma hastanesinde %9,7’si Farabi hastanesinde %9,1’i Medicana hastanesinde %6,5’i akademi 
hastanesinde %3,8’i ise Kızılay hastanesinde çalışmaktadır.  Araştırmaya katılan birim sorumlularının %7,5’i 
yönetici %7,5’i koordinatörlük çalışanı %7’si kalite yönetim direktörü %9,1’i kalite birim çalışanı %8,1’i komite 
üyesi ’16,1’i kalite birim sorumlusu %44,6’sı ise diğer görevlerde çalışmaktadır.  

Araştırmaya katılan birim sorumlularının %58,1’i kalite eğitimi almış %41,9’u ise kalite eğitimi almamıştır. 
Araştırmaya katılan birim sorumlularının %52,2’si 1-4 yıl arası %32,3’ü 5-10 yıl arası %15,62sı ise 11 ve üzeri yıl 
arasında birimlerinde çalışmışlardır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %19,9’u özel eğitimde  %24,7’si 
kongre ve sempozyumda  %13,4’ü HKS okulunda %41,9’u diğer yerlerde kalite eğitimi almışlardır. Araştırmaya 
katılan birim sorumlularının %29’u özel hastanede %71’i ise devlet hastanesinde çalışmaktadır. 
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Tablo 2  
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n % n % n % n % n % 

1. Çok çalışmayı sevmem 77 41,4 54 29,0 22 11,8 20 10,8 13 7,0 

2. Keşke kendimi işime bu kadar adamasaydım 47 25,3 58 31,2 39 21,0 25 13,4 17 9,1 

3. Telaş içinde ve zamana karşı yarışan biri olarak 
görünürüm. 

34 18,3 48 25,8 46 24,7 46 24,7 12 6,5 

4. İş yerindeki arkadaşlarım çalışmayı bıraktığında 
bile ben kendimi çalışmaya devam ederken 
bulurum. 

16 8,6 36 19,4 55 29,6 59 31,7 20 10,8 

5. Yaptığım bir işten hoşlanmasam bile sıkı 
çalışmak benim için önemlidir. 

19 10,2 22 11,8 40 21,5 69 37,1 36 19,4 

6. Sürekli yapacak bir işim vardır. 12 6,5 21 11,3 38 20,4 68 36,6 47 25,3 

7. Bir süreliğine işten uzaklaşmak istesem bile 
kendimi sıklıkla o iş hakkında düşünürken bulurum. 

20 10,8 29 15,6 44 23,7 54 29,0 39 21,0 

8. Üstesinden gelebileceğimden çok daha fazlasını 
üstlenirim. 

19 10,2 28 15,1 44 23,7 62 33,3 33 17,7 

9. Bir şeyi yapmak istesem de istemesem de, o 
konuda çok sıkı çalışmam gerektiğine dair içten 
gelen bir zorlama hissediyorum 

14 7,5 26 14,0 53 28,5 63 33,9 30 16,1 

10. Çalışırken işleri belli sürede bitireceğime dair 
koyduğum zaman sınırlamaları yüzünden kendimi 
zora sokarım. 

14 7,5 40 21,5 53 28,5 54 29,0 25 13,4 

11. Genellikle içimde beni çok çalışmaya iten bir 
şeyler olduğunu hissediyorum. 

17 9,1 23 12,4 58 31,2 61 32,8 27 14,5 

12.Çalışmaya, arkadaşlarımla birlikte vakit 
geçirmekten, hobilerimden veya boş zaman 
etkinliklerimden daha fazla vakit harcarım 

14 7,5 43 23,1 50 26,9 58 31,2 21 11,3 

13. Bir iş üzerinde çalışmadığım zaman kendimi 
suçlu hissederim. 

14 7,5 38 20,4 47 25,3 61 32,8 26 14,0 

14. Yaptığım iş keyifli olmasa da çok çalışmaya 
kendimi mecbur hissederim. 

14 7,5 32 17,2 57 30,6 63 33,9 20 10,8 

15. Kendimi, telefonla konuşurken hem not alıp 
hem yemek yemek gibi iki veya üç işi aynı anda 
yaparken buluyorum. 

25 13,4 36 19,4 60 32,3 42 22,6 23 12,4 

16. İşten izin aldığımda kendimi suçlu hissederim. 35 18,8 61 32,8 45 24,2 33 17,7 12 6,5 

17. Çalışmadığım zaman rahatlamakta güçlük 
çekiyorum. 

40 21,5 55 29,6 44 23,7 34 18,3 13 7,0 

 
Çalışmanın sonuçları doğrultusunda %70,4 'ü 'çok çalışmayı sevmem' soruna olumsuz cevap verdiği 
gözlemlenmiştir bu oran bireylerin çalışmayla olan ilişkisini göstermektedir. Katılımcıların %82,3 ü sürekli 
yapılacak işerinin olduğunu belirtmiştir bunu yanı sıra kendilerini işe adadığını belirten %43,4 lük bir kesim 
vardır. Katılımcıların %73,7 si işten uzaklaşamadıklarını , uzaklaşma halinde bile o işi düşündüklerini 
belirtmişlerdir . katılımcıların %78,5i  verilen işi yapmak istese de istemese de o konu hakkında sıkı çalışması 
gerektiklerini düşünüyorlar ve bunu içten gelen bir zorlama  olarak değerlendiriyorlar  .Katılımcıların %69,4 ü 
hobilerinden veya boş zaman aktivitelerine ayırdıkları zamandan daha fazlasını iş arkadaşlarıyla geçirdiklerini 
belirtmişler . Katılımcıların %51,1 i ise çalışmadığı zaman rahatlamakta güçlük çekiyorum sorusuna uygun değil 
ve hiç uygun değil cevabını vermişlerdir. 
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Tablo 3. One Way Anova Testi ve T testi 

 N Mean F/t    P 

Cinsiyet 

Erkek 92 3,7182 

    ,110    ,913 Kadın 94 3,7097 

Toplam 186  

Eğitim durumu 

Lise 20 3,6571 

   1,810    ,147 

Yüksekokul 58 3,6281 

Fakülte 84 3,7296 

Lisansüstü 
+Doktora 

24 3,9137 

Toplam 186 3,7139 

Çalışılan 
Hastane 

Özel 54 3,6151 

-1,654 ,100 Kamu 132 3,7543 

Toplam 186  

Yaş aralığı 

20-29 48 3,7902 

   ,705     ,495 
30-39 72 3,6786 

40 + 66 3,6970 

Toplam 186 3,7139 

Medeni 
Durum 

Evli 133 3,6815 

-1,338     ,182 Bekar 53 3,7951 

Toplam 186  

Çalışma yılı 

1-4 97 3,7577 

   2,200    ,114 5-10 60 3,7321 

11+ 29 3,5296 
Toplam  186   

 

Araştırma ölçeği ile elde edilen bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir. Bu bulguların anlamlılık ölçütleri (p<0,05) 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir  

Tablo 3 de görüldüğü gibi işkoliklik ile cinsiyet arasında ilişki olup olmadığı T testi ile  incelenmiş anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.(P=0757>0,05) Diğer bir ifade ili cinsiyet ile işkoliklik arasında bir ilişki yoktur. Araştırmaya dahil 
olan kişilerin işkoliklik ile olan durumları medeni durumları ile ilişkilendirildiğinde evli ile bekar arasındaki farkın 
anlamlı olmadığı saptanmıştır.(p>0,05) 

Yapılan araştırmaya göre çalışılan hastane ile işkoliklik arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır.(p>0,05) 

Araştırmaya dahil olan kişilerin işkoliklik ile olan durumları eğitim durumları ile ilişkilendirildiğinde , eğitim 
durumları ile arasında farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır. (p>0,05) 

Tablo 3 de görüldüğü gibi işkoliklik ile çalışma yılı arasında farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında ise 
anlamlı bir farkın olmadığı görülür .(p>0,05) 

5. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmaya katılan birim sorumlularının %25,8’i  20-29 yaş arasında %38,7’si 30-29 yaş arası ve 35,5’i 40 yaş ve 
üzerindedir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %49,5’i erkek %50,5’i ise kadındır. Araştırmaya katılan 
birim sorumlularının %10,8’i lise mezunu %31,2’si yüksekokul mezunu %45,2’si fakülte mezunu %12,9’u ise 
yüksek lisans ve doktora mezunudur. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %71,5’i evli %28,5’i ise bekârdır.  

Araştırmaya katılan birim sorumlularının %12,9’u Beyhekim Devlet hastanesinde %10,8’i Numune Devlet 
hastanesinde %11,3’ü Meram Tıp’ta %15,1’i Selçuk Tıp’ta %21’i Konya Eğitim ve Araştırma hastanesinde %9,7’si 
Farabi hastanesinde %9,1’i Medicana hastanesinde %6,5’i akademi hastanesinde %3,8’i ise Kızılay hastanesinde 
çalışmaktadır.  Araştırmaya katılan birim sorumlularının %7,5’i yönetici %7,5’i koordinatörlük çalışanı %7’si 
kalite yönetim direktörü %9,1’i kalite birim çalışanı %8,1’i komite üyesi ’16,1’i kalite birim sorumlusu %44,6’sı 
ise diğer görevlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %58,1’i kalite eğitimi almış %41,9’u 
ise kalite eğitimi almamıştır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %52,2’si 1-4 yıl arası %32,3’ü 5-10 yıl 
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arası %15,62sı ise 11 ve üzeri yıl arasında birimlerinde çalışmışlardır. Araştırmaya katılan birim 
sorumlularının %19,9’u özel eğitimde  %24,7’si kongre ve sempozyumda  %13,4’ü HKS okulunda %41,9’u diğer 
yerlerde kalite eğitimi almışlardır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %29’u özel hastanede %71’i ise 
devlet hastanesinde çalışmaktadır. 

Çalışmaya katılanların %29,6sı çalışmayı çok sevmediklerini ifade etmişlerdir.Keşke işe kendimi bu kadar çok 
adamasaydın sorusunu ise katılımcıların %43,5 i kendilerine uygun görmüştür .Katılımcıların %54,9 ü telaş 
içinde ve kendilerini zamana karşı yarışıran biri olarak görmektedir. Sürekli yapacak bir işim vardır sorusuna 
katılımcıların %82,3 kendilerine uygun bulup cevaplamışlardır.Yaptığı işten hoşlanmasa bile sıkı çalışmak 
katılımcıların %78,4ü için önemlidir.Katılımcıların %78,5 i verilen işi yapmak istese de istemese de  o konuda sıkı 
çalışması için içten gelen bir zorlama hissettiklerini belirtmektedir.katılımcıların %78,5 i  genellikle içimde beni 
çok çalışmaya iten bir şeyler olduğunu hissediyorum  sorusuna katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının sosyo-demografik verilerine ait analizler  doğrultusunda cinsiyet 
medeni durumu, eğitim durumu, çalışılan hastane, yaş aralığı ve çalışma yılı arasında işkoliklik ile doğrudan bir 
ilişki saptanmamıştır. 

Anket sorularına verilen cevaplar doğrultusunda çalışmaya katılan hastane çalışanlarının verilen işi istese de 
istemese de en iyi şekilde gerçekleştirmesi gerektiğinin bilincindedir. İşkoliklik seviyeleri yüksektir bunun 
nedeninin saptanması için sosyo-kültürel değerler incelenebilir. Bireyler davranış ve tutumlarını kültürel 
değerler ile harmanlanarak edinmektedirler, yapılan işe bağlılık, işe kendini adama durumu sosyo-kültürel 
değerlerin iş yapma , sorumluluk edinme ile ilişkilendirilerek incelenebilir. 

Çok çalışmak, işe bağlı olmak, başarılı olmak ile doğrudan ilişkilendirilemez bireylerin çalışma sahası dışında  
yaşamlarını devam ettirdikleri sosyal çevresi mevcuttur. İşe bağlı bireylerin sosyal hayat ile iş hayatı arasında ki 
dengeyi kurması çok önemlidir. Bireylerin tamamen kendini işe adaması hayatları için sorun teşkil edebilir, iş 
dışında edindikleri sorumluluklar, sosyal çevre içerisinde bireyin rolü bunların yanı sıra kişinin bireysel 
aktivitelerine ayıracak zamanı bulamaması kişiyi ruhsal çöküntüye itebilir. 
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Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 
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Özet: Bu araştırmanın amacı; “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin işleyişini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 
4.sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla ortaya koymaktır.   

Araştırmanın evrenini, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 2014-2015 öğretim yılı Bahar yarıyılında Topluma Hizmet 
Uygulamaları dersini almış olan öğrencilerden random seçilen toplam 734  öğrenci oluşturmaktadır. Topluma Hizmet 
Uygulamaları dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi amacıyla, veri toplama aracı olarak Cevat Elma ve diğerleri 
tarafından (2010) geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler t-testi, varyans analizi ve LSD testi istatistiksel teknikleri ile analiz edilmiştir.  

Araştırmanın bulguları; adı geçen çalışmadaki başlıca “sosyalleşme boyutu, kişisel gelişim boyutu, dersin algılanış biçimi 
boyutu, kurum boyutu, danışman boyutu” yönlerinden incelenmiştir. Araştırmada; öğretmen adaylarının Topluma Hizmet 
Uygulamaları dersinde, fakülte ve uygulama yapılan kurum ve kuruluşlarda karşılaştıkları güçlükler ile uygulamanın olumlu 
ve olumsuz yanları sorgulanmıştır. Öğretmen adayları bu dersin uygulama sürecinde pek çok problem ile karşılaşmakla 
birlikte bu dersin gerekli ve etkili olduğunu, fakat uygulamada düzeltmeler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Araştırma sonucunda; öğretmen adayları, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin kendilerinde toplumsal farkındalık, 
duyarlılık, sorumluluk bilinci kazandırdığını ve kendilerini sosyalleştirdiğini, uygulamaya gidilen kurumların kendilerine 
gerekli yardımı verdiğini, danışman olan öğretim elemanlarının çoğunlukla kendilerine gerekli rehberliği yaptığını, fakat 
yapmayanlarında olduğunu, bu dersin kendi kişisel gelişimlerine faydası olduğuna inandıklarını ve dersi olumlu algıladıklarını 
belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda bu dersin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmen Adayları, Öğretim Elemanları, Öğretmen Yetiştirme, 
Toplumsal Sorumluluk, Toplumsal Duyarlılık.  

The Assessment of Community Services Course According To The Views of Teacher 
Candidates (Trakya University Sample) 

Abstract: The aim of this study is to reveal the operation of "Community Services" course with the view of Trakya University 
Faculty of Education 3rd and 4th grade Classroom Teaching students. The population of the study consists of 2014-2015 
spring semester Trakya University Faculty of Education 3rd and 4th grade Classroom Teaching students who have 
taken Community Services Course. The study sample totally consists of 734 students. "Perceptions Scale of Teacher 
Candidates for Community Services Course" developed by Cevat Elma et. al (2010) has been used to analyze student views 
about the course. The data obtained from the study has been analyzed with t-test, variance analysis, and LSD statistical 
techniques. 

The findings of the study ;have been investigated according to dimensions of socializing, personal development, perception 
of the course, institution, and consultant The positive and negative sides of the Community Services Course have been 
questioned at the study. Teacher candidates have stated that although they come across many problems, this course is 
necessary, and effective, but some corrections must be made.  

As a result of the study, teacher candidates have expressed that this course is necessary for teacher training, it helps them 
to gain social awareness, and sensitiveness, lecturers usually guide them, but there are some who do not guide them, , they 
perceive the course positive, and belive that this course helps their development, Suggestions have been developed to 
make the course more effective and productive. 

Keywords: Community Services, Teacher Candidates, Instructors, Teacher Training, Social Sensitiveness, Social 
Responsibility. 

1. Giriş 

2006-2007 akademik yılından başlayarak Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde uygulanan “yeni öğretmen 
yetiştirme programında” teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilmesi görüşü 
benimsenmiş ve bu bağlamda programlara “Topluma Hizmet Uygulaması” dersi konulması kararlaştırılmıştır. 
Dersin kur tanımı ise şu şekilde yapılmıştır: 

mailto:asehirli@yahoo.com.tr
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➢ topluma hizmet uygulamalarının önemi, 

➢ toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama,  

➢ panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici 
olarak katılma,  

➢ sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma,  

➢ topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. 
(YÖK, 2006)” 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere dersin amaçlarının çok geniş bir yelpazede ele alındığı 
görülmektedir. Alan yazına göre THU dersinin amacı ise şu şekilde yapılmıştır;  

➢ öğretmen adaylarını daha iyi öğrenciler ve vatandaşlar olarak yetiştirmek,   

➢ yaptığı işten zevk alan, özsaygısı yüksek, eğitsel ve mesleksel başarıyı hedef alan (Warbuton ve 
Oppenheimer, 2000),  

➢ öğrencilerinin yaşamlarına ilişkin derin bilgiye sahip olan (Dunkin, 1996),  

➢ meslek yaşamında esnek olabilen (Duesterberg, 1998),  

➢ sahip olduğu bilgiyi değerlendirebilen ve değişik görüşleri irdeleyebilen bireyler olarak yaşama 
hazırlamaktır. Ayrıca bu dersle öğretmen adaylarında;  

➢ toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini 
destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir. (Eğitim 
Fakültelerinde THU Yönergesi, 2009)  

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi yurt dışında özellikle ABD’de uzun yıllardır öğretmen yetiştirme 
programlarında yer almakta ve bu konuda çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Quezada ve 
Christopherson’ın (2005) yaptıkları bir çalışmada katılımcıların çoğu THU’yu “insanlara yardım etmenin ve 
vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmenin bir yolu olarak gördüklerini” belirlemişlerdir. Bazı katılımcılar ise, 
THU’ya zorunlu olarak katılmak gerektiğine ilişkin algılarının bu süreçte değişerek gönüllü katılımcılık 
düşüncesine dönüştüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca çocuklarla çalışan gönüllü katılımcılarda, “sabır, tutarlılık, 
hoşgörü ve esneklik” gibi niteliklerin gelişim gösterdiği belirlenmiştir.  

Simons ve Cleary (2006) THU’nun bireysel ve toplumsal sonuçlarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada; 
“öğrencilerin toplumsal farklılıklara duyarlılık, politik farkındalık, toplumsal özyeterlik ve vatandaşlık ilişkileri 
boyutlarında dönem başından sonuna kadar olan sürede kendilerini geliştirdiklerini belirlemişlerdir.” 
Araştırmanın sonuçları dersin öğrencilere sağladığı en önemli katkının “akademik öğrenme, bireysel ve bireyler 
arası gelişim ve toplumsal işbirliği alanlarında olduğunu” göstermiştir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 
bir çalışmada, THU’ya katılan ve katılmayan grupların ön-test ve son-test puanları karşılaştırıldığında; “katılan 
öğrencilerin toplumsal etkinliklere katılım, sosyal adalete ilişkin tutumlar, liderlik ve problem çözme becerileri 
açısından katılmayan öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları” belirlenmiştir (Moely vd., 2002). Eyler ve 
Giles (1999) THU’ya katılan öğrencilerin “bireysel farkındalık ve gelişim, özyeterlik, toplumsal sorunları anlama 
ve çözüm üretme boyutlarında gelişim gösterdiklerini” belirlemişlerdir. 

Türkiye’de ise THU dersi öğretmen yetiştirme programlarının içerisinde yeni olmakla birlikte bu derse temel 

oluşturan uygulama boyutunun kökenlerinin Selçuklu ve Osmanlı vakıf geleneğinden gelen “toplumsal 
yardımlaşma ve dayanışma olgusuna” dayandığı ileri sürülebilir. Tarihimize bakıldığında; doğal çevrenin 
korunmasından insan yaşam kalitesini artırmaya; yaşlı, yetim, çocuk ve yoksullara yardımdan hayvanların 
korunmasına kadar birçok alanda hizmet veren vakıflar yoluyla THU’ya benzer çalışmaların yürütüldüğü 
görülmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde açılan ve öğretmen adaylarını toplum içinde, toplumla beraber ve 
topluma dönük biçimde yetiştirmeyi amaçlayan Köy Enstitüleri günümüzde THU’ya bir temel oluşturduğu da 
söylenebilir. 

Türkiye’de kökenleri çok eskilere dayanmasına karşın, THU’nun yükseköğretimde öğretmen yetiştirme 
programlarına çok yakın bir zamanda konulması nedeniyle ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların henüz yeterli 
sayıda olmadığı görülmektedir. (Elma, vd. 2010, s.233-236; Özdemir vd. 2010, s.43-47) 
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Bu alana katkısı olması ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 4. 
sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla ortaya koyması amacıyla bu dersi almış olan Sınıf Öğretmenliği (Şehirli, s.616-
628, 2016) ve diğer programlarda öğrenim gören öğrencileri kapsayan iki ayrı araştırma tarafımdan yapılmış ve 
bu çalışmalar 2016 yılında yayınlanmıştır. (Şehirli, s.262-274, 2016) 

Bu çalışmada ise THU’nun genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrenci görüşleri; 
“sosyalleşme, kişisel gelişim, dersin algılanma biçimi, kurum ve danışman boyutlarında” ele alınarak 
irdelenmiştir. Bu çalışmada;  

Sosyalleşme; “farklı toplumsal kesimlerle iletişim kurma, toplumsal dayanışma, sorumluluk bilinci ve toplumsal 
sorunlara çözüm üretme”,  

Kişisel gelişim; “liderlik, özgüven ve empati”,  

Dersin algılanış biçimi; “dersin amacı, gerekliliği, işlenişi ve süresi”,  

Kurum; “öğretmen adaylarının uygulamaya gittikleri kamu (Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi, Yetiştirme 
Yurdu, Hastane vb.) ve sivil toplum kuruluşları (TEMA, TGEV, TOG, Sakatlar Derneği vb.)”, 

Danışman; “dersi yürütmekle sorumlu olan öğretim elemanı” anlamında kullanılmıştır. (Elma, vd. s.233-236, 
2010, Özdemir vd. s.43-47, 2010) 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin işleyişini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. 
ve 4.sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır: 

1) Öğretmen adaylarının THU’ya ilişkin algıları olumlu mudur? 

2) Öğretmen adaylarının THU’ya ilişkin algıları;  Sosyalleşme, Kişisel Gelişim, Dersin Algılanış Biçimi, 
Kurum, Danışman alt boyutlarında öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenine göre anlamlı bir fark 
göstermekte midir? 

3. Yöntem 

THU dersi ile ilgili olarak öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma, tarama 
modeli niteliğindedir.  

Araştırmanın evrenini, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 2014-2015 öğretim yılı Bahar yarıyılında 
Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırma örneklemi toplam 734 öğrenciden oluşmaktadır. Örnekleme Dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

4. Veri Toplama Araçları 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi amacıyla, veri toplama aracı 
olarak Cevat Elma ve diğerleri tarafından (2010) geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet 
Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. THU dersinde öğretmen adaylarının verilen ifadelere 
ilişkin tepkilerini belirlemek amacıyla beşli Likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; (5) Tamamen 
Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Fikrim Yok, (2) Katılmıyorum ve (1) Hiç Katılmıyorum seçeneklerinden 
oluşmuştur. Boyutlar; “Sosyalleşme, Kişisel Gelişim, Dersin Algılanış Biçimi, Kurum, Danışman”dır. 
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5. Bulgular ve Yorum 

734 Eğitim Fakültesi öğrencisinden oluşan katılımcıların %29.6’sı Sınıf Öğretmenliği, %16.1’i Okul Öncesi 
Öğretmenliği,  %14.9’u İngilizce Öğretmenliği öğrencisidir.  (Tablo 1) 

Tablo 1. Örnekleme Dağılımı 

  f % 

Almanca Öğretmenliği 35 4,8 
Bilgisayar Öğretmenliği 34 4,6 
Fen bilgisi Öğretmenliği 49 6,7 
İngilizce Öğretmenliği 109 14,9 
Okul Öncesi Öğretmenliği 118 16,1 
Sınıf Öğretmenliği 217 29,6 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 83 11,3 
Türkçe Öğretmenliği 27 3,7 
Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 8,4 
Toplam 734 100,0 

 

THU değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediğini 
anlamak için çarpıklık ve basıklık analizi yapılmış her iki ölçüte göre de tüm alt boyutlardaki verilerin normal 
dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuçlara dayanarak grupların karşılaştırılmasında parametrik teknikler 
tercih edilmiştir. (Tablo 2) 

Sosyalleşme Boyutu; İnsanlarla iletişim kurma imkânı buldum, toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını 
düşünüyorum, toplumun farklı kesimleriyle buluşma imkânı sağladığını düşünüyorum, üzerime düşen 
sorumlulukların farkına vardım, sorunlara çözüm önerileri getirebileceğimin farkına vardım, bir sivil toplum 
örgütüne üye olmanın öneminin farkına vardım, çevremi genişlettim, toplumsal yaşamdan ne kadar uzak 

olduğumu anladım. ( x =3,608) 

Kişisel Gelişim Boyutu; İnsan ilişkilerimi güçlendirdiğini düşünüyorum, mesleki yaşamımda bu dersin bana 
yararlı olacağını düşünüyorum, liderlik özelliğimin farkına vardım, özgüvenim arttı, yaşama bakış açımı 

değiştirdi, empati becerimi geliştirdiğini düşünüyorum. ( x =3,561) 

Dersin Algılanış Biçimi Boyutu; Proje seçiminde öğrenci görüşlerine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum, 
grupları öğrencilerin belirlemesi gerektiğini düşünüyorum, dersten zevk aldım, dersin tek bir dönemle sınırlı 
kalmaması gerektiğini düşünüyorum, ders hakkında yeterince bilgi verilmediğini düşünüyorum, dersin amacına 
ulaştığını düşünmüyorum, gidilecek kurumların dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenmesi gerektiğini 

düşünüyorum, dersin gereksiz olduğunu düşünüyorum. ( x = 3,501) 

Kurum Boyutu; Farklı kurumları tanıma imkânı buldum, işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendim, görevlilerin 

uygulamaya bakış açılarının olumlu olduğunu düşünüyorum. ( x =3,611) 

Danışman Boyutu; Gittiğim kurumlarda sorunlarla karşılaştım, uygulama öğretim elemanının, kendi 
bölümümüzdeki öğretim elemanlarından olmasının uygun olacağını düşünüyorum, ders sorumlusunun dersin 

gereklerini yerine getirmediğini düşünüyorum. ( x =3,584) 

Tablo 2. THU Dersinin Değerlendirilmesine İlişkin Betimsel İstatistikler 
 N Arit.Ort. Std. Sapma Skewness Kurtosis 

Sosyalleşme 734 3,608 0,840 -0,984 1,203 
Kişisel Gelişim 734 3,561 0,970 -0,691 0,058 
Dersin Algılanış Biçimi 734 3,501 0,579 -0,212 -0,021 
Kurum 734 3,611 0,961 -0,627 0,085 
Danışman 734 3,584 0,801 -0,049 -0,504 
THU Dersinin Genel Değerlendirilmesi 734 3,506 0,607 -0,536 0,479 

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin değerlendirilmesi,  tüm alt boyutlarında ve genelde sınıf öğretmeni 
adaylarının branşlarına göre farklılık göstermektedir. (Tablo 3) 
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Tablo 3. THU Dersinin Öğretmen Adaylarının Branşlarına Göre Değerlendirilmesi 

  
Kareler  
Toplamı 

sd 
Kareler  

Ortalaması 
F p 

Sosyalleşme 
Gruplar arası 30,885 8 3,861 5,756 0,000 

Gruplar içi 486,238 725 0,671     
Toplam 517,123 733       

Kişisel Gelişim 
Gruplar arası 38,023 8 4,753 5,283 0,000 

Gruplar içi 652,317 725 0,900     
Toplam 690,340 733       

Dersin Algılanış Biçimi 
Gruplar arası 19,985 8 2,498 8,021 0,000 

Gruplar içi 225,786 725 0,311     
Toplam 245,771 733       

Kurum 
Gruplar arası 43,142 8 5,393 6,167 0,000 

Gruplar içi 633,946 725 0,874     
Toplam 677,088 733       

Danışman 
Gruplar arası 35,688 8 4,461 7,450 0,000 

Gruplar içi 434,126 725 0,599     
Toplam 469,814 733       

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Genel 
Değerlendirilmesi 

Gruplar arası 25,084 8 3,136 9,294 0,000 
Gruplar içi 244,587 725 0,337     

Toplam 269,671 733       

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi hakkında Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3,207) ve Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği ( x =3,373) öğretmen adaylarının en olumsuz, Türkçe Öğretmenliği ( x =3,804) ve İngilizce 

Öğretmenliği ( x =3,775) öğretmen adaylarının en olumlu görüşe sahip oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 4) 

Tablo 4.  Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin  Öğretmen Adaylarının Branşlarına Göre Genel 
Değerlendirilmesi Betimsel İstatistikleri 

 N Arit.Ort. Std. Sapma 

Almanca Öğretmenliği 35 3,533 0,464 
Bilgisayar Öğretmenliği 34 3,610 0,537 
Fen bilgisi Öğretmenliği 49 3,676 0,451 
İngilizce Öğretmenliği 109 3,775 0,504 
Okul Öncesi Öğretmenliği 118 3,207 0,702 
Sınıf Öğretmenliği 217 3,463 0,578 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 83 3,373 0,668 
Türkçe Öğretmenliği 27 3,804 0,444 
Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 3,601 0,558 
Toplam 734 3,506 0,607 

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin öğretmen adaylarının branşlarına göre genel değerlendirilmesi 

bakımından; Almanca Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.533); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207)  

öğretmen adaylarına göre daha olumlu; İngilizce Öğretmenliği ( x =3.775) öğretmen adaylarına göre daha 
olumsuz görüşe sahiptir. 

Bilgisayar Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.610); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207), Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği ( x =3.373), öğretmen adaylarına göre daha olumlu görüşe sahiptir. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.676); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207), Sınıf 

Öğretmenliği ( x =3.463), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( x =3.373), öğretmen adaylarına göre daha olumlu 
görüşe sahiptir. 

İngilizce Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.775); Almanca Öğretmenliği ( x =3.533), Okul Öncesi 

Öğretmenliği ( x =3.207), Sınıf Öğretmenliği ( x =3.463), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( x =3.373), öğretmen 
adaylarına göre daha olumlu görüşe sahiptir. 
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Okul Öncesi Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.207); Almanca Öğretmenliği ( x =3.533), Bilgisayar 

Öğretmenliği ( x =3.610), Fen bilgisi Öğretmenliği ( x =3.676), İngilizce Öğretmenliği ( x =3.775), Sınıf 

Öğretmenliği ( x =3.463), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( x =3.373), Türkçe Öğretmenliği ( x =3.804) ve Zihin 

Engelliler Öğretmenliği ( x =3.601) öğretmen adaylarına göre daha olumsuz görüşe sahiptir. 

Tablo 5.  Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin  Öğretmen Adaylarının Branşlarına Göre Genel 
Değerlendirilmesi LSD Sonuçları 

(I) (J)  (I-J) Std. Hata p 

Almanca Öğretmenliği 
İngilizce Öğretmenliği -,242016* 0,113 0,032 

Okul Öncesi Öğretmenliği ,326046* 0,112 0,004 

Bilgisayar Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği ,403180* 0,113 0,000 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,236814* 0,118 0,046 

Fen bilgisi Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği ,469393* 0,099 0,000 

Sınıf Öğretmenliği ,213107* 0,092 0,021 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,303027* 0,105 0,004 

İngilizce Öğretmenliği 

Almanca Öğretmenliği ,242016* 0,113 0,032 
Okul Öncesi Öğretmenliği ,568062* 0,077 0,000 

Sınıf Öğretmenliği ,311776* 0,068 0,000 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,401696* 0,085 0,000 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Almanca Öğretmenliği -,326046* 0,112 0,004 
Bilgisayar Öğretmenliği -,403180* 0,113 0,000 
Fen bilgisi Öğretmenliği -,469393* 0,099 0,000 
İngilizce Öğretmenliği -,568062* 0,077 0,000 

Sınıf Öğretmenliği -,256286* 0,066 0,000 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -,166366* 0,083 0,046 

Türkçe Öğretmenliği -,597178* 0,124 0,000 
Zihin Engelliler Öğretmenliği -,394926* 0,091 0,000 

Sınıf Öğretmenliği 

Fen bilgisi Öğretmenliği -,213107* 0,092 0,021 
İngilizce Öğretmenliği -,311776* 0,068 0,000 

Okul Öncesi Öğretmenliği ,256286* 0,066 0,000 
Türkçe Öğretmenliği -,340893* 0,119 0,004 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Bilgisayar Öğretmenliği -,236814* 0,118 0,046 
Fen bilgisi Öğretmenliği -,303027* 0,105 0,004 
İngilizce Öğretmenliği -,401696* 0,085 0,000 

Okul Öncesi Öğretmenliği ,166366* 0,083 0,046 
Türkçe Öğretmenliği -,430812* 0,129 0,001 

Zihin Engelliler Öğretmenliği -,228560* 0,097 0,019 

Türkçe Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği ,597178* 0,124 0,000 

Sınıf Öğretmenliği ,340893* 0,119 0,004 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,430812* 0,129 0,001 

Zihin Engelliler Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği ,394926* 0,091 0,000 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,228560* 0,097 0,019 

 

Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.463); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207) öğretmen adaylarına 

göre daha olumlu; Fen bilgisi Öğretmenliği ( x =3.676), İngilizce Öğretmenliği ( x =3.775), Türkçe Öğretmenliği 

( x =3.804) öğretmen adaylarına göre daha olumsuz görüşe sahiptir. 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.373); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207), öğretmen 

adaylarına göre daha olumlu; Bilgisayar Öğretmenliği ( x =3.610), Fen bilgisi Öğretmenliği ( x =3.676), İngilizce 

Öğretmenliği ( x =3.775), Türkçe Öğretmenliği ( x =3.804) ve Zihin Engelliler Öğretmenliği ( x =3.601) 
öğretmen adaylarına göre daha olumsuz görüşe sahiptir. 

Türkçe Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.804); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207), Sınıf Öğretmenliği 

( x =3.463), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( x =3.373), öğretmen adaylarına göre daha olumlu görüşe sahiptir. 

Zihin Engelliler Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.601); Okul Öncesi Öğretmenliği ( x =3.207), Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği ( x =3.373) öğretmen adaylarına göre daha olumlu  görüşe sahiptir.  (Tablo 5) 
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6. Sonuç Ve Öneriler 

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 2014-2015 öğretim yılı Bahar yarıyılında THU dersini 
almış olan 514’ü kız, 220’si erkek olmak üzere ve %68,4'ü 21-22 yaşında, %26.3'ü 23 yaş ve üstü olan toplam 
734 öğrencinin görüşleri, “sosyalleşme, kişisel gelişim, dersin algılanma biçimi, kurum ve danışman 
boyutlarında” ele alınarak irdelenmiştir. 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının branşlarına göre genel değerlendirilmesi 
bakımından ele aldığımızda en olumludan en olumsuz görüşe göre dağılımın şu şekilde olduğunu görürüz:  

➢ Türkçe Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.804); 

➢ İngilizce Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.775); 

➢ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.676); 

➢ Bilgisayar Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.610); 

➢ Zihin Engelliler Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.601); 

➢ Almanca Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.533); 

➢ Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.463); 

➢ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.373); 

➢ Okul Öncesi Öğretmenliği öğretmen adayları ( x =3.207); 

Bu sonuçlara göre önerilerimiz aşağıdaki gibidir: 

➢ Proje tabanlı bir ders olan THU’nun gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken belli 
başlı aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalar ABD Ulusal Topluma Hizmet Uygulamaları Merkezi (2009) 
tarafından, “1. Konuyu belirleme, 2. Planlama ve Hazırlık, 3. Uygulama, 4. Öz değerlendirme, 5. 
Paylaşım” şeklinde ifade edilmektedir. Bu basamakların izlenmesi dersin etkililiğini ve amaca ulaşma 
düzeyini olumlu biçimde etkileyecektir.  

➢ Öğretmen adaylarının hazırlayacağı projelerde gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara yer 
verilmeli ve dersin planlanması sürecine öğretmen adaylarının katılımı sağlanmalıdır.  

➢ Danışmanlık görevi yapan öğretim elemanlarının THU dersinin “amacını, önemini, uygulamada ve 
değerlendirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmeleri” gerekir. Öğrencilerin uygulamaya 
devamlarını sıklıkla kontrol etmeleri, bunun için de uygulama yapılan kurumları belirli aralıklarla ziyaret 
etmeleri sağlanmalıdır.  

➢ Bu dersin amacına ulaşmasında uygulamaya gidilen kurum yönetici ve çalışanlarının öğretmen 
adaylarına gerekli yardımı ve ilgiyi göstermeleri gerekir.  

➢ Uygulamanın hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle THU’nun paydaşları olan “öğretmen adayı, 
öğretim elemanı, fakülte ve kurum” arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.  

➢ Öğretmen adaylarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, bu dersin önemine inanmaları ve 
istekli biçimde uygulamalara katılmalarını özendirecek motivasyon araçlarının öğretim elemanları, 
bölüm ve fakülte yönetimi ve kurum yetkilileri tarafından sağlanması gereklidir. 

➢ Bu çalışma Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi THU dersini alan 3.ve 4.sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 
Bundan sonra yapılacak çalışmaların Türkiye’deki diğer eğitim fakültelerini de içerecek şekilde 
yapılması, bu dersin ve konunun daha verimli ve amacına uygun bir şekilde işlenip işlenmediğinin 
incelenmesine yardımcı olacaktır. THU dersinin bireysel, kurumsal ve toplumsal etkilerinin derinliğine 
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ortaya konulabilmesi için ise nitel ve nicel yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir. (Şehirli, s.272-
273,2016)  
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Özet: Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği kavramının önemi giderek artmaktadır.  Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe 
giren “4857 Sayılı İş Kanunu” gereğince yaşanan iş kazalarının ve iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölümlerin en aza 
indirgenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden birisi inşaat sektörüdür. 

 Bu çalışmada inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Tekirdağ Süleymanpaşa örneğinde incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa’ da 83 inşaat işçisine anket uygulanmıştır. Yapılan anketin ilk kısmında kişilerin 
kişisel bilgileri ile bu sektörde çalışırken yaşadığı kazalar ve problemlere, ikinci kısmında ise çalıştıkları iş sahasındaki alınan 
güvenlik önlemleri ile çalışma şartlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Verilere Faktör Analizi ve “One Way Anova” testi 
uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, Tekirdağ İş Sağlığı ve Güvenliği 

Jel Codes: C42, I18, K31, K32 

Occupational Health and Safety in the Construction Industry:  Example of 
Suleymanpasa 

Abstract: The importance of the concept of occupational health and safety in Turkey and around the world is increasing. In 
Turkey, "Labor Law No. 4857", which entered into force in 2003, it aims to reduce minimum amount of injuries and deaths 
due to occupational accidents and occupational accidents. One of the sectors where the most experienced of work 
accidents in Turkey is the construction industry. In this study, occupational health and safety practices in the construction 
sector were examined in the example of Tekirdag Suleymanpasa. 83 construction workers were surveyed in Tekirdag 
Suleymanpasa in the study. The first part of the survey is included their personal information of people who working in this 
sector, experience of accidents and problems. In the second part of the survey it is devoted to questions relating to working 
conditions and the security measures taken in their work areas. Factor Analysis of the data and "One Way Anova" test was 
applied. 

Key Words: Public Health, Occupational Health and Safety, Construction Industry, Tekirdag Occupational Health and Safety. 

Jel Codes: C42, I18, K31, K32 

1. Giriş 

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işyerlerinde üretken faktör olan 
çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş kazaları başta olmak üzere birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, 
konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, yalnızca hasta veya sakat olmamak olarak değil; bedensel, ruhsal ve sosyal 
olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2009: 7). Yine WHO ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), “İşçi Sağlığı” kavramını, çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam iyilik halinin 
sağlanmasını ve en yüksek düzeyde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle 
çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini, işçinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun 
yerlere yerleştirilmesini, işin insana ve insanın işe uymasını esas amaç olarak ele alan tıp bilimi olarak 
tanımlamaktadır (Kuzucu, 2009:8). İş kazalarını ve bunların neden oldukları kayıpları en aza indirmek amacıyla, 
bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması doğrultusundaki çalışmalar ise 
kısaca “İş Güvenliği” terimi içinde toplanmaktadır. İş güvenliği teknik bir bilim olup; amacı insanı korumaktır. Bu 
amaçla iş güvenliği, her işyerinde ve her sanayi kolunda birbirinden farklı önlemler almak suretiyle 
sağlanmalıdır. İş güvenliği mühendislik, hukuksal, ekonomik, işletmecilik, istatistik, sosyolojik, psikolojik, 
ergonomik ve tıbbi yönlere sahip yani disiplinler arası nitelikte bir konudur. İş güvenliği konusunda başarı 
sağlanması için tüm bu bilim dalları arasında koordinasyonun sağlanması önem arz etmektedir (Demircan, 
2008:16). 
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Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla başta 2003 yılında yürürlüğe giren “4857 Sayılı İş 
Kanunu” olmak üzere birçok ilgili yasal düzenleme mevcuttur (Mevzuat, 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf, erişim tarihi: 04.01.2017). Ayrıca ülkemiz, Birleşmiş 
Milletlerin çalışma yaşamında uzman kuruluşu olan ILO’ya üye ülkelerden biridir ve ülkemizde uluslararası 
çalışma standartlarının uygulanması amacıyla 59 ILO sözleşmesi kabul edilmiş olup bu sözleşmelerin 53’ü 
yürürlüktedir (Uluslararası Çalışma Örgütü, http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--
tr/index.htm, erişim tarihi: 05.01.2017 ). 

Türkiye’de toplam 99 faaliyet grubunda yer alan 3 faaliyet grubunun inşaat sektörüyle doğrudan ilişkili olduğu 
belirlenmiş olup aşağıdaki grafik buna göre oluşturulmuştur. Türkiye’de SGK’ ya bildirilen toplam iş kazası sayısı 
ve inşaat sektöründe yaşanan iş kazası sayısı ile ilgili istatistiki veriler aşağıdaki grafikte verilmiştir.  

 

Grafik 1. SGK’ ya Bildirilen Toplam ve İnşaat Sektöründeki İş Kazası Sayısı 

Kaynak: SGK (2011-2015) verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.  

2011 ve 2015 yılları arasında Türkiye’de SGK’ ya bildirilen toplam iş kazaları ve inşaat sektöründe yaşanan iş 
kazaları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Verilen yıllar arasında iş kazalarındaki çarpıcı artışı görmek mümkündür. 
2011 yılında Türkiye’de yaşanan iş kazalarında SGK’ ya bildirilen iş kazası sayısı 69.227 olarak grafikte 
gösterilmiştir. Yaşanan bu iş kazalarının 7.749’unun inşaat sektöründe yaşandığı grafikte belirtilmiştir. 2015 
yılına bakıldığında Türkiye’de SGK’ ya bildirilen toplam iş kazası sayısının 2011 yılına göre % 330,52 artarak 
241.547 sayısına ulaştığı grafikte gösterilmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının sayısına bakıldığında 
2015 yılında yaşanan iş kazası sayısının 2011 yılına göre % 248.92 artarak 33.361 sayısına ulaştığı grafikte 
gösterilmiştir.  

Türkiye’de yaşanan iş kazalarının yüzde (%) kaçının inşaat sektöründe yaşandığına ilişkin veriler Grafik 2’de 
verilmiştir.  

Türkiye’de yaşanan toplam iş kazalarının 2011 yılında % 11.19’unun inşaat sektöründe yaşandığı yukarıdaki 
grafikte gösterilmiştir. 2011 yılı bu 5 yıllık veriler içinde inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları sayısının toplam iş 
kazalarının içindeki yüzdesinin en düşük olduğu dönemdir. 2013 yılına bakıldığında yaşanan toplam iş 
kazalarının sayısının %14.09’unun inşaat sektöründe yaşandığı grafikte gösterilmiştir. Bu dönemde inşaat 
sektöründe yaşanan iş kazaları sayısının toplam iş kazalarının içindeki payının en yüksek olduğu dönem olarak 
belirlenmiştir. Grafikte belirtilen 5 yıllık veriler genel olarak incelendiğinde inşaat sektöründe yaşanan iş 
kazalarının toplam iş kazalarının içindeki yüzdesi yaklaşık olarak ortalama %12.69 olarak tahmin edilmiştir.  
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Grafik 2. İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Toplam İş Kazaları İçindeki Yüzdelik (%) Grafiği 

Kaynak: SGK (2011-2015) verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 

Türkiye’de yaşanan iş kazalarının ne kadarının Tekirdağ ilinde yaşandığına ilişkin veriler aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir. Bu grafikte ele alınan veriler sektörel bazda ele alınmamış olup, toplam yaşanan iş kazası sayıları 
ele alınmıştır. 

 

 
Grafik 3. Türkiye’de ve Tekirdağ’da SGK’ ya Bildirilen İş Kazası Rakamları  

Kaynak: SGK (2011-2015) verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 

Türkiye’de ve Tekirdağ’da 2011 ve 2015 yılları arasında yaşanan iş kazası sayıları grafikte gösterilmiştir. 
Türkiye’de ve Tekirdağ’da yaşanan iş kazası sayılarındaki çarpıcı artışı görmek mümkündür. 2011 yılında 
Türkiye’de yaşanan toplam iş kazası sayısı 69.227 iken bunların 1.042 tanesi Tekirdağ ilinde yaşanmıştır. 2015 
yılına bakıldığında Türkiye’de yaşanan toplam iş kazası 241.547 ve bunların 7.183’ü Tekirdağ ilinde yaşanmıştır. 

Türkiye’de yaşanan toplam iş kazalarının yüzde(%) kaçının Tekirdağ ilinde yaşandığına ilişkin veriler aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir. 
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Grafik 4. Tekirdağ’daki İş Kazalarının Toplam İş Kazalarındaki Yüzdelik(%) Grafiği 

Kaynak: SGK (2011-2015) verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 

Yukarıdaki grafikte 2011 ve 2015 yılları arasında Türkiye’de yaşanan iş kazalarının yüzde(%) kaçının Tekirdağ’da 
yaşandığına ilişkin veriler belirtilmiştir. 2011 yılında Türkiye’de yaşanan iş kazalarının %1.51’i Tekirdağ’da 
yaşanmıştır. 2011 yılı bu oranın en düşük olduğu yıl olarak belirlenmiştir. 2012 yılı ise bu oranın en yüksek 
olduğu yıl olarak belirlenmiş ve Türkiye’de yaşanan iş kazalarının %4.18’i Tekirdağ’da yaşanmıştır. Grafikte 
belirtilen 5 yıllık veriler ele alındığında Türkiye’de yaşanan iş kazalarının yaklaşık olarak ortalama %2.89’unun 
Tekirdağ’da yaşandığı tespit edilmiştir.   

2. Araştırma 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklem Seçimi 

Araştırmada, inşaat sektöründe "4857 Sayılı İş Kanunu" gereğince alınması gereken güvenlik önlemlerinin, 
Tekirdağ Süleymanpaşa örneğinde ne düzeyde alındığını ve kişilerin demografik bilgileri ile belirlenen faktörler 
arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi sınırları içinde, inşaat sektöründe çalışmakta olan inşaat 
işçileri oluşturmaktadır. Tekirdağ İşgücü Piyasası Araştırma Raporunda Tekirdağ’da inşaat sektöründe 
çalışmakta olan 5304 inşaat işçisi olduğu belirtilmiştir. Çalışmakta olan 5304 inşaat işçisinin örneklem 
hesaplama metoduyla %95 güven aralığı ve %10 hata payı kriterleri esas alınarak 96 kişiye ulaşılması gerektiği 
hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma amacını temsil ettiği düşünülen ve Tekirdağ ili 
Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren inşaat işçilerinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 96 kişi 
oluşturmaktadır. Araştırmacı belirlenen her bir inşaat işçisine gitmiş ve bu çalışmaya gönüllü olarak katılmasını 
ve ölçeği doldurmasını istemiştir. Seçilmiş olan 96 inşaat işçisinden 13’ü araştırmaya katılmayacaklarını 
belirtmişlerdir. Buna göre, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 83 inşaat işçisi bu çalışmanın 
örneklemini oluşturmaktadır.  

Araştırmada inşaat işçilerine uygulanan anket iki kısımdan oluşmaktadır: Anketin birinci kısmında kişilerin 
demografik bilgilerine ilişkin sorular sorulmuştur. Anketin ikinci kısmında ise belirlenen 4 faktör altında kişilere 
5’li likert sorular yöneltilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Metodu 

Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirmede 
tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır.  

Araştırmada likert sorulara ilişkin kısma faktör analizi uygulanmıştır. Demografik verilerin karşılaştırılmasında iki 
grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup olduğunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında “One 
Way Anova” testi kullanılmıştır. 
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2.3. Bulgular ve Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan işçilerin verdikleri cevaplara ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Kişilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Veriler 
Yaş Frekans (f) Yüzde (%) 

18-25 13 15,7 

26-43 36 43,4 

44-51 21 25,3 

52-59 11 13,3 

60+ 2 2,4 

Total 83 100,0 

Eğitim Durumu Frekans (f) Yüzde (%) 

İlkokul 45 54,2 

Ortaokul 27 32,5 

Lise 7 8,4 

Üniversite 4 4,8 

Toplam 83 100,0 

İnşaat İşlerinde Çalışma Süresi Frekans (f) Yüzde (%) 

1 Yıldan Az 4 4,8 

2-5 Yıl 17 20,5 

6-10 Yıl 24 28,9 

10 Yıl ve Daha Fazla 38 45,8 

Toplam 83 100,0 

Gündeki Mesai Sayısı Frekans (f) Yüzde (%) 

3 Saatten Az 42 50,6 

4-8 Saat 32 38,6 

9-12 Saat 6 7,2 

12 Saatten Fazla 3 3,6 

Toplam 83 100,0 

Çalışma Şekli Frekans (f) Yüzde (%) 

Geçici 13 15,7 

Sürekli 70 84,3 

Toplam 83 100,0 

Yapılan İşin Tanımı Frekans (f) Yüzde (%) 

Ağır Fiziksel İş 76 91,6 

Hafif Fiziksel İş 7 8,4 

Toplam 83 100,0 

Sigara Kullanımı Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 57 68,7 

Hayır 26 31,3 

Toplam 83 100,0 

Alkol Kullanımı Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 15 18,1 

Hayır 68 81,9 

Toplam 83 100,0 

İş Verenin Düzenli Olarak Sağlık Kontrolü Yapmayı Teşvik Edip Etmemesi Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 77 92,8 

Hayır 6 7,2 

Toplam 83 100,0 

Yapılan İşin Yüksek Derecede Dikkat İstemesi Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 78 94,0 

Hayır 5 6,0 

Toplam 83 100,0 

Personel Barınması İçin Ne Tür Barınak Kullanılmaktadır Frekans (f) Yüzde (%) 
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Çadır 3 3,6 

Metal Prefabrik 13 15,7 

Briket Yapı 2 2,4 

İnşaatın Kendi 26 31,3 

Diğer 39 47,0 

Toplam 83 100,0 

Çalışılırken kas,kemik veya bağlarla ilgili bir yaralanma geçirilip geçirilmediği  Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 38 45,8 

Hayır 45 54,2 

Toplam 83 100,0 

Çalışılırken Rahatsızlık Verici Bir Problemin Olup Olmaması Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet 58 69,9 

Hayır 25 30,1 

Toplam 83 100,0 

 

Aşağıdaki tabloda kişilere sorulan likert sorulara ilişkin veriler ve değişkenler tabloda verilmiştir. Değişkenler ve 
değişkenlerin açıklaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Faktör analizi aşağıda tanımlanan değişkenlere göre 
yapılmıştır. 

Tablo 2. Faktör Analizinde Kullanılan Değişkenler 

Değişken Değişken Açıklaması 
İş14 İş için gerekli olan araç-gerecin ihtiyaç olduğunda bulunabilmektedir. 
Güvenlik15 İş için gerekli olan giysinin işveren tarafından sağlanmaktadır. 
Güvenlik16 İş güvenliğini sağlamak için gerekli araç gereç sağlanmaktadır. 
Güvenlik17 İş güvenliği için gerekli araçların kullanılmaması nedeniyle iş kazasına uğrama 
Güvenlik18 İş güvenliği için baret, eldiven  vs. kullanılmaktadır. 
Güvenlik19 İş güvenliği için gerekli olan araç-gerecin bakımının düzenli olarak yapılmaktadır. 
Güvenlik20 İş güvenliği için gerekli olan araç-gereç eskimişse yenisi alınmaktadır. 
Sağlık21 Çalışılan inşaatta iş kazası olması durumunda sağlık personeli bulunmaktadır. 
Sağlık22 Çalışılan inşaatta acil bir durumda tahliye ve acil çıkış yolları bilinmektedir. 
İş23 Acil bir durum karşısında gerekli bilgi, eğitim ve malzemeye sahip olunmaktadır. 
Güvenlik24 Çalışılan inşaatta uyarı ve güvenlik levhaları bulunmaktadır 
İş25 Çalışılan şantiyede güvenliği tehlikeye atacak şekilde malzemeleri ortada bırakmamaya özen gösterilmektedir. 
İş26 Yapılan iş nedeniyle ağır yük kaldırmak ve taşımak zorunda kalınmaktadır. 
Sağlık27 Çalışılan şantiyede uygun soyunma ve giyinme kabinleri bulunmaktadır. 
Sağlık28 Çalışılan şantiyede yatakhane, duş ve tuvaletlerin temizliğine önem verilmektedir. 
Sağlık29 Duş ve tuvaletlerde temizlik malzemeleri bulunmaktadır. 
Yemek30 Çalışılan şantiyede yeterli yemek, içme suyu imkânı bulunmaktadır. 
Yemek31 Yeme- içme yerleri uygun ve temiz bulunmaktadır. 
Yemek32 Yenilen yemekler verimli çalışmak için yeterli olmaktadır. 
Sağlık33 Çalışılan şantiyede dinlenme ve serbest zamanı değerlendirme imkânları bulunmaktadır. 

Kaynak: Anket soruları belirtilen kaynaktan derlenerek hazırlanmıştır.  (Kuruoğlu, Akyıldız& Kuruoğlu, 2007) 

Tanımlayıcı istatistik verileri incelendiğinde ve veri ortalamalarına göre yorum yapıldığında aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılabilir: Çalışan işçiler çoğunlukla yapılan iş nedeniyle ağır yük kaldırmak ve taşımak zorundadırlar. 
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak için baret, eldiven vs. araçlar kullanılmaktadır.  İş için gerekli olan giysi ve 
araç-gereç işveren tarafından karşılanmaktadır. İş güvenliğini sağlamak için bu araç gereçlerin bakımı düzenli 
olarak yapılmakta ve eskimişse yenisi alınmaktadır. Çalışılan şantiyede işçiler iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
eğitim almışlardır ve bu yüzden güvenliği tehlikeye atacak şekilde malzemeleri ortada bırakmamaya özen 
göstermektedirler. Çalışılan şantiyelerde çoğunlukla iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmış olup, inşaat 
işçilerine yapılan ankette işçilerin yaklaşık olarak %71’i “Çalışılan inşaatta iş kazası olması durumunda sağlık 
personeli bulunmaktadır.” Sorusuna “Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını vermiştir.  
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Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 

  
N 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Valid Missing 

İş14 83 0 1 5 4,325 0,78256 

Güvenlik15 83 0 1 5 4,133 0,9972 

Güvenlik16 83 0 1 5 4,181 1,06089 

Güvenlik17 83 0 1 4 1,759 0,80532 

Güvenlik18 83 0 1 5 4,084 0,89993 

Güvenlik19 83 0 2 5 4,193 0,70638 

Güvenlik20 83 0 1 5 4 0,78087 

Sağlık21 83 0 1 5 2,361 1,35771 

Sağlık22 83 0 1 5 3,47 0,97951 

İş23 83 0 1 5 4,108 0,81168 

Güvenlik24 83 0 1 5 4,048 0,92266 

İş25 83 0 1 5 4,108 0,73272 

İş26 83 0 1 5 4,072 0,88045 

Sağlık27 83 0 1 5 3,639 1,06586 

Sağlık28 83 0 1 5 3,217 1,18988 

Sağlık29 83 0 1 5 3,446 0,88694 

Yemek30 83 0 2 5 4,06 0,63148 

Yemek31 83 0 1 5 3,843 0,83348 

Yemek32 83 0 1 5 3,976 0,79596 

Sağlık33 83 0 1 5 3,745 0,94796 

 

Verilerin faktör analizine uygunluğunu ölçmek için KMO ve Barlett testleri kullanılmıştır. Faktör analizinde 
örneklem büyüklüğünün uygunluğunu test etmek için KMO testi kullanılmıştır. Kullanılan örneklem için KMO 
testi 0.777 bulunmuştur. Örneklem büyüklüğünün iyi olduğu anlamına gelmektedir. Verilerin çok değişkenli 
normal dağılımdan gelip gelmediğini belirlemek için Bartlett testi kullanılmıştır. Anlamlılık değeri %5’den küçük 
olduğundan (0.000) verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini göstermektedir. KMO ve Barlett testi 
sonuçları verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. KMO ve Bartlett testine ilişkin sonuçlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 4. KMO ve Barlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,777 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square Ki-kare 699,143 

df 153 

Sig. 0,000 

 

Ortak Faktör Varyansı (Communalities), faktör analizi sonucunda faktörlerin her bir değişken üzerinde yol açtığı 
varyansı göstermektedir. Communalities tablosunun Extraction (çıkartma) sütunu bu değerleri göstermektedir. 
Değerin 1’e yaklaşması ya da 0,66’nın üzerinde olması iyidir. Değeri 0,20’nin altına düşen maddelerin çıkarılması 
tavsiye edilir. Örneklemimizde değeri 0,20’nin altına düşen değişken bulunmamaktadır. Değişkenlerin varyansın 
yüzde (%) kaçını açıkladığına ilişkin değerler aşağıdaki ortak faktör varyansı tablosunda “%” sütununda 
verilmiştir.  

Tablo 5. Ortak Faktör Varyansı 

 İlk Değer(Initial) Çıkartma(Extraction) % 

İş14 1,000 ,658 %65.8 

Güvenlik15 1,000 ,751 %75.1 

Güvenlik16 1,000 ,697 %69.7 

Güvenlik17 1,000 ,598 %59.8 

Güvenlik18 1,000 ,670 %67 

Güvenlik19 1,000 ,457 %45.7 
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Güvenlik20 1,000 ,552 %55.2 

Sağlık21 1,000 ,545 %54.5 

Sağlık22 1,000 ,706 %70.6 

İş23 1,000 ,586 %58.6 

Güvenlik24 1,000 ,597 %59.7 

İş25 1,000 ,663 %66.3 

İş26 1,000 ,321 %32.1 

Sağlık28 1,000 ,773 %77.3 

Sağlık29 
Yemek30 

1,000 
1,000 

,748 
,542 

%74.8 
%54.2 

Yemek31 1,000 ,773 %77.3 

Yemek32 1,000 ,716 %71.6 

 

Açıklanan Toplam Varyans (Total Variance Explained) tablosunda ölçeğin kaç faktörden oluştuğu ve bu 
faktörlerin ölçülmek istenen olguyu ne derecede ölçtükleri görülmektedir. 1. Maddenin ölçtüğümüz 
olguyu %32,895, 2. Maddenin %11,46, 3. Maddenin %9,966; 4. Maddenin %8,74 ve 5. Maddenin %5,54 
oranında ölçtüğü görülmektedir. Diğer maddelerin ölçtüğümüz olguyu hangi oranda ölçtüğü tabloda “Initial 
Eigenvalues” sütunu altında “Varyansın “%’si” sütununda gösterilmiştir. Açıklanan Toplam Varyans Tablosuna 
baktığımızda özdeğeri 1’in üzerinde olan 4 faktör görülmektedir. Bu dört faktörün varyansa toplam yaptığı 
katkı %63,063 olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle 4 madde toplamın %63,063'ünü açıklarken geriye kalan 14 
madde %37'sini açıklamaktadır. 

Tablo 6. Açıklanan Toplam Varyans 

 
 

Maddeler 

 
Initial Eigenvalues 

 
Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Toplam Varyansın %’si Kümülatif % Toplam Varyansın %’si Kümülatif % Toplam 

1 5,921 32,895 32,895 5,921 32,895 32,895 5,087 

2 2,063 11,460 44,354 2,063 11,460 44,354 3,732 

3 1,794 9,966 54,320 1,794 9,966 54,320 3,432 

4 1,574 8,743 63,063 1,574 8,743 63,063 2,454 

5 ,998 5,546 68,609     

6 ,901 5,006 73,615     

7 ,794 4,409 78,024     

8 ,637 3,536 81,561     

9 ,585 3,250 84,811     

10 ,497 2,760 87,571     

11 ,441 2,448 90,019     

12 ,374 2,078 92,097     

13 ,355 1,973 94,070     

14 ,306 1,697 95,767     

15 ,275 1,528 97,295     

16 ,188 1,046 98,342     

17 ,174 ,969 99,311     

18 ,124 ,689 100,000     

 

Rotasyona Tabi Tutulmuş Bileşen Matris (Rotated Component Matrix) tablosu faktör yük değerlerinin ve faktör 
yapısının oluşturulması için kullanılır. Faktör yük değeri işaretine bakılmaksızın %30’un altında olan maddelerin 
elenmesi gerekmektedir. Faktör yük değeri tablosuna bakıldığında faktör yük değeri %30’un altında olan madde 
bulunmamaktadır. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1401 
 

Rotasyona Tabi Tutulmuş Bileşen Matris tablosu bize ayrıca hangi maddenin (değişkenin) hangi faktör altında 
en yüksek değere sahip olduğunu gösterir. Maddeler gruplandırılarak faktör yapısı oluşturulur. Tablodaki her bir 
maddenin bileşenler altındaki değerleri incelendiğinde 15,16,17,18,19,20,24 maddelerinin 1. Faktör, 30,31,32 
maddelerinin 2. Faktör, 21,22,28,29 maddelerinin 3. Faktör, 14,23,25,26 maddelerinin 4. Faktör altında en 
yüksek yükleme değerine sahip oldukları görülmektedir. Birden fazla faktör altında yakın yükleme değerine 
sahip olan 27 ve 33. maddeler analizden çıkarılmıştır. Değişkenlerin hangi faktörde en yüksek yükleme değerine 
sahip olduklarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 7. Rotasyona Tabi Tutulmuş Bileşen Matrisi 

 
Maddeler 

Faktör Bileşenleri 

1 2 3 4 

Güvenlik15 ,971    

Güvenlik16 ,866    

Güvenlik18 ,782    

Güvenlik24 ,693    

Güvenlik19 ,657    

Güvenlik20 ,545    

Güvenlik17 -,538   ,436 

Yemek31  ,908   

Yemek32  ,835   

Yemek30  ,711   

Sağlık28   ,939  

Sağlık29   ,750  

Sağlık21  -,423 ,681  

Sağlık22   ,680 ,431 

İş25    ,721 

İş14 ,354   ,663 

İş26    ,561 

İş23    ,379 

 

Faktör analizi sonuçları şu şekilde yorumlanabilir: 

Birinci Faktör Grubu: Güvenlik faktörü olarak belirlenmiş ve bu faktör altında kişilere 7 soru sorulmuştur. İş 
güvenliğini sağlamak için gerekli araç gereç sağlanmakta ve gerekli araç gereç eskimişse bakımı düzenli olarak 
yapılmaktadır. Kişiler iş güvenliğini sağlamak için baret, eldiven vs. kullanmaktadır.  

İkinci Faktör Grubu: Yemek faktörü olarak belirlenmiş ve bu faktör altında kişilere 3 soru sorulmuştur. Çalışılan 
şantiyede yeterli yemek, içme suyu imkânı bulunmakta ve yenilen yemekler verimli çalışmak için yeterli 
olmaktadır.  

Üçüncü Faktör Grubu: Sağlık faktörü olarak belirlenmiş ve bu faktör altında kişilere 4 soru sorulmuştur. Çalışılan 
şantiyede işçiler acil bir durum karşısında tahliye ve acil çıkış yollarını bilmektedir. Kişilerin çalıştıkları şantiyede 
iş kazası olması durumunda sağlık personeli bulunmamaktadır.  

Dördüncü Faktör Grubu: İş faktörü olarak belirlenmiş ve bu faktör altında kişilere 4 soru sorulmuştur. İş için 
gerekli olan araç-gereç ihtiyaç olduğunda işçilere sağlanmaktadır. Kişilerin çoğunluğu yapılan iş sebebiyle ağır 
yük kaldırmak zorunda kalmaktadır. 

Demografik soruların belirlenen 4 faktör üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek için iki değişkenli sorularda 
t- testi, ikiden fazla değişkenli sorular için ise “One Way Anova” testi yapılmıştır. Yapılan bu testler sonucunda 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmayan testler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Aşağıdaki tabloda kişilerin yaşları için, ANOVA testine ilişkin F test istatistikleri ve olasılık (Sig.) değerleri 
verilmiştir. ANOVA testi için sınanacak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur.  

H0: Gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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Tablo 8. İşçilerin yaş değişkenine göre belirlenen faktörler üzerindeki etkilerine yönelik ANOVA sonuçları  

 Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F Sig. 

Güvenlik 
Faktörü 

Gruplar arası 1,017 4 ,254 ,871 ,485 

Gruplar içi 22,776 78 ,292   

Toplam 23,793 82    

Yemek  
Faktörü 

Gruplar arası 3,575 4 ,894 2,426 ,055 

Gruplar içi 28,736 78 ,368   

Toplam 32,311 82    

Sağlık  
Faktörü 

Gruplar arası 1,806 4 ,451 ,615 ,653 

Gruplar içi 57,241 78 ,734   

Toplam 59,047 82    

İş  
Faktörü 

Gruplar arası 5,021 4 1,255 4,937 ,001 

Gruplar içi 19,833 78 ,254   

Toplam 24,854 82    

 

Yaş değişkeni için elde edilen Anova verilerine göre; Güvenlik Faktörü, Yemek Faktörü ve Sağlık Faktörü için 
hesaplanan olasılık (Sig.) değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. H0 
hipotezinin kabul edilmesi kişilerin yaşlarının bu üç faktör üzerindeki sorulara verdikleri cevaplar üzerinde bir 
etkisi olmadığını göstermektedir. İş faktörüne ait hesaplanan olasılık (Sig.) değeri 0,05 anlamlılık düzeyinin 
altında olduğundan H0 hipotezi red edilir. Bu hipotezin red edilmesi kişilerin yaşlarının iş faktörü sorularına 
verdikleri cevaplar üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir.  

Aşağıdaki tabloda kişilerin gündeki mesai sayısı sorusu için, ANOVA testine ilişkin F test istatistikleri ve olasılık 
(Sig.) değerleri verilmiştir. ANOVA testi için sınanacak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur. 

H0:  Gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

H1: Gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 9. İşçilerin gündeki mesai sayısı değişkenine göre belirlenen faktörler üzerindeki etkilerine yönelik ANOVA 
sonuçları  

 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F Sig. 

Güvenlik 
Faktörü 

Gruplar arası 4,536 3 1,512 6,203 ,001 

Gruplar içi 19,257 79 ,244   

Toplam 23,793 82    

Yemek  
Faktörü 

Gruplar arası 1,930 3 ,643 1,673 ,179 

Gruplar içi 30,380 79 ,385   

Toplam 32,311 82    

Sağlık  
Faktörü 

Gruplar arası 7,294 3 2,431 3,712 ,015 

Gruplar içi 51,753 79 ,655   

Toplam 59,047 82    

İş  
Faktörü 

Gruplar arası 1,191 3 ,397 1,325 ,272 

Gruplar içi 23,663 79 ,300   

Toplam 24,854 82    

 

Gündeki mesai sayısı değişkeni için elde edilen Anova verilerine göre; Yemek Faktörü ve İş Faktörü için 
hesaplanan olasılık (Sig.) değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. H0 
hipotezinin kabul edilmesi kişilerin gündeki mesai sayılarının bu iki faktör üzerindeki sorulara verdikleri cevaplar 
üzerinde bir etkisi olmadığını göstermektedir. Güvenlik Faktörü ve Sağlık Faktörü için hesaplanan olasılık (Sig.) 
değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinin altında olduğundan H0 hipotezi red edilir. Bu hipotezin red edilmesi kişilerin 
gündeki mesai sayılarının belirtilen bu iki faktör sorularına verdikleri cevaplar üzerinde etkisinin olduğunu 
göstermektedir.  
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Çalışma şekli değişkeninin söz konusu faktörler üzerinde etkili olup olmadığını araştıran bağımsız örneklem t- 
testi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. T- testi için sınanacak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur. 

H0: İki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: İki grup arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 10. İşçilerin çalışma şekli değişkenine göre belirlenen faktörler üzerindeki etkilerine yönelik t- testi 
sonuçları 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Güvenlik Faktörü 
Varyanslar homojendir ,025 ,874 -1,300 81 ,197 -,21068 

Varyanlar homojen değildir     -1,225 15,974 ,239 -,21068 

Yemek 
Faktörü 

Varyanslar homojendir ,878 ,352 -,388 81 ,699 -,07399 

Varyanlar homojen değildir     -,296 14,077 ,771 -,07399 

Sağlık 
Faktörü 

Varyanslar homojendir 2,149 ,147 -1,656 81 ,102 -,42005 

Varyanlar homojen değildir     -2,021 20,902 ,056 -,42005 

İş 
Faktörü 

Varyanslar homojendir 1,431 ,235 -2,098 81 ,039 -,34176 

Varyanlar homojen değildir     -1,500 13,681 ,156 -,34176 

Çalışma şekli değişkeni için elde edilen t- testi sonuçlarına göre; Güvenlik Faktorü, Yemek Faktorü ve Sağlık 
faktörü için hesaplanan olasılık değerleri [Sig. (2-tailed)]  0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan H0 
hipotezi kabul edilmiştir. H0 hipotezinin kabul edilmesi kişilerin çalışma şeklinin bu üç faktör için sorulan 
sorulara verdikleri cevaplar üzerinde bir etkisi olmadığını göstermektedir. İş faktörü için hesaplanan olasılık 
değeri [Sig. (2-tailed)] 0,039 olarak belirlenmiş, bu olasılık değeri 0,05 anlamlılık düzeyinin altında olduğundan 
H0 hipotezi red edilmiştir. Bu hipotezin red edilmesi kişilerin çalışma şeklinin “İş Faktorü” sorularında verdikleri 
cevaplar üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir.  

Kişilere yapılan işin tanımı değişkeni altında ne tür bir işte çalıştıklarına ilişkin “Ağır Fiziksel İş- Hafif Fiziksel İş” 
sorusu sorulmuştur. Yapılan işin tanımı değişkeninin söz konusu faktörler üzerinde etkili olup olmadığını 
araştıran bağımsız örneklem t- testi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. T- testi için sınanacak hipotezler 
aşağıdaki şekilde kurulmuştur. 

H0: İki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: İki grup arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 11. İşçilerin yaptıkları işin tanımına göre belirlenen faktörler üzerindeki etkilerine yönelik t- testi sonuçları 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Güvenlik 
Faktörü 

Varyanslar homojendir 2,366 ,128 -,649 81 ,518 -,13856 

Varyanlar homojen değildir     -,412 6,372 ,694 -,13856 

Yemek 
Faktörü 

Varyanslar homojendir 7,558 ,007 1,297 81 ,198 ,32018 

Varyanlar homojen değildir     ,707 6,245 ,505 ,32018 

Sağlık 
Faktörü 

Varyanslar homojendir ,000 ,999 ,633 81 ,529 ,21288 

Varyanlar homojen değildir     ,642 7,194 ,541 ,21288 

İş 
Faktörü 

Varyanslar homojendir 2,459 ,121 3,724 81 ,000 ,75282 

Varyanlar homojen değildir     2,171 6,296 ,071 ,75282 

Yapılan işin tanımı değişkeni için elde edilen t- testi sonuçlarına göre; Güvenlik Faktorü, Yemek Faktorü ve Sağlık 
faktörü için hesaplanan olasılık değerleri [Sig. (2-tailed)]  0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan H0 
hipotezi kabul edilmiştir. H0 hipotezinin kabul edilmesi kişilerin yaptıkları işin (Ağır Fiziksel İş-Hafif Fiziksel İş) bu 
üç faktör için sorulan sorulara verdikleri cevaplar üzerinde bir etkisi olmadığını göstermektedir. İş faktörü için 
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hesaplanan olasılık değeri [Sig. (2-tailed)] 0,000 olarak belirlenmiş, bu olasılık değeri 0,05 anlamlılık düzeyinin 
altında olduğundan H0 hipotezi red edilmiştir. Bu hipotezin red edilmesi kişilerin yaptıkları işin “İş Faktorü” 
sorularında verdikleri cevaplar üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir.  

Aşağıdaki tabloda “Personelin barınması için ne tür barınak kullanılmaktadır?” sorusu için, ANOVA testine ilişkin 
F test istatistikleri ve olasılık (Sig.) değerleri verilmiştir. ANOVA testi için sınanacak hipotezler aşağıdaki şekilde 
kurulmuştur.  

H0:  Gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 12. İşçilerin konakladıkları yerin belirlenen faktörler üzerindeki etkilerine yönelik ANOVA sonuçları  
 Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F Sig. 

Güvenlik 
Faktörü 

Gruplar arası 3,143 4 ,786 2,968 ,025 

Gruplar içi 20,650 78 ,265   

Toplam 23,793 82    

Yemek  
Faktörü 

Gruplar arası 1,547 4 ,387 ,981 ,423 

Gruplar içi 30,764 78 ,394   

Toplam 32,311 82    

Sağlık  
Faktörü 

Gruplar arası 3,103 4 ,776 1,082 ,371 

Gruplar içi 55,944 78 ,717   

Toplam 59,047 82    

İş  
Faktörü 

Gruplar arası 1,243 4 ,311 1,027 ,399 

Gruplar içi 23,611 78 ,303   

Toplam 24,854 82    

 

İşçilerin konakladıkları yer değişkeni için elde edilen Anova verilerine göre; Yemek Faktörü, Sağlık Faktörü ve İş 
Faktörü için hesaplanan olasılık (Sig.) değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan H0 hipotezi kabul 
edilir. H0 hipotezinin kabul edilmesi kişilerin konakladıkları yerin bu üç faktör üzerindeki sorulara verdikleri 
cevaplar üzerinde bir etkisi olmadığını göstermektedir. Güvenlik faktörüne ait hesaplanan olasılık (Sig.) değeri 
0,05 anlamlılık düzeyinin altında olduğundan H0 hipotezi red edilir. Bu hipotezin red edilmesi kişilerin 
konakladıkları yerin güvenlik faktörü sorularına verdikleri cevaplar üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

3. Tartışma ve Sonuç 

Dünya’da ve ülkemizde gelişmekte olan sanayileşme ve teknoloji ile birlikte üretken faktör olan çalışan kişilerin 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmış bu yüzden “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı bilimsel 
olarak ele alınmaya başlanmıştır. “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı yaşanan iş kazaları sebebiyle her geçen gün 
önemini arttırmaktadır. Türkiye’de bununla ilgili olarak “4857 Sayılı İş Kanunu” ortaya çıkmıştır ve bu kavramla 
iş kazalarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma da kazaların en çok yaşandığı sektörlerden 
birisi olan inşaat sektöründeki 83 işçisine iş sağlığı ve güvenliği anketi uygulanmıştır.  

Bu çalışmada kişilere yöneltilen likert sorulara faktör analizi yapılmış ve faktör analizi sonucunda 4 faktör ortaya 
çıkmıştır. Bu faktörler “Güvenlik, Sağlık, İş, Yemek” olarak belirlenmiştir. Kişilerin bu faktörler altında toplamda 
18 soruya cevap vermişler ve bu soruların ölçtüğümüz iş sağlığı ve güvenliği olgusunu % 63.063 oranında 
ölçtüğü tespit edilmiştir. Kişilerin bu faktörlerin sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde şu sonuçlara 
ulaşılabilir. Çalışan işçiler çoğunlukla yapılan iş nedeniyle ağır yük kaldırmak ve taşımak zorundadırlar. 
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak için baret, eldiven vs. araçlar kullanılmaktadır.  İş için gerekli olan giysi ve 
araç-gereç işveren tarafından karşılanmaktadır. İş güvenliğini sağlamak için bu araç gereçlerin bakımı düzenli 
olarak yapılmakta ve eskimişse yenisi alınmaktadır. Çalışılan şantiyede işçiler iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
eğitim almışlardır ve bu yüzden güvenliği tehlikeye atacak şekilde malzemeleri ortada bırakmamaya özen 
göstermektedirler. Çalışılan şantiyelerde çoğunlukla iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmış olup, inşaat 
işçilerine yapılan ankette işçilerin yaklaşık olarak %71’i “Çalışılan inşaatta iş kazası olması durumunda sağlık 
personeli bulunmaktadır.” Sorusuna “Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını vermiştir.  

Faktör analizinden sonra kişilerin demografik bilgilerinin bu faktörler üzerinde bir farklılık gösterip 
göstermediğini anlamak için iki değişkenli sorular için “t- testi”, iki ve daha fazla değişkenli sorular için “One 
Way Anova” testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kişilerin verdikleri cevapların “Yaş, Gündeki Mesai 
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Sayısı, Çalışma Şekli, Yapılan İşin Tanımı, Konakladıkları Yer” değişkenlerinin belirlenen faktörler üzerinde 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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1. Giriş 

Tarihi bir insanlık olgusu olan çevirinin bir bilim olarak tanınması henüz çok yenidir. Dünyada yaklaşık kırk yıldır, 
ülkemizde de yaklaşık otuz yıldır çeviribilim olarak mercek altına alınmış ve betimlenmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışmada 1600’lerden 1900’lü yıllara uzanan zaman dilimi içerisinde çeviribilimin düşünsel temellerine 
katkılarda bulunan bazı düşünürleri yaklaşımları doğrultusunda ele alınmıştır. Bu düşünürlerin çeviriye dair 
kaleme aldıklarını analiz etmek, çevirinin yaşam pınarı olan dil, anadil ve yabancı dil ile ilgili düşüncelerinde 
gözlemleyebildiğim görüş birliklerini, benzerliklerini, farklılıklarını veya karşıtlıklarını incelemek ve birbirleri ile 
ilişkilendirmek, günümüze uzanan gelişim çizgisini daha net ortaya koyabilir. 

Çeviribilimi tanımlamada, çevirme eyleminden hareket ederek, kendi deneyimleri içerisinde kendisi üzerine 
düşünmek esastır. Kendi deneyimleri derken, çeviri hakkında düşünenlerin, düşüncelerini farklı zaman 
dilimlerinde, farklı bakış açıları ve farklı deneyimler ile düşündükleri anlaşılmalıdır. Düşünsel temeller, çeviri 
hakkında düşünenlerin, örneğin filozof,  dilbilimci, yazar, şair, tarihçi, kültürbilimci veya dinbilimci olmaları ve 
bundan dolayı da çeviriye birbirlerinden farklı ideolojik uzamlardan bakabiliyor olmaları sayesinde farklılıklar, 
benzerlikler veya karşıtlıklar göstermektedir. Bir filozof çeviriye ağırlıklı olarak felsefi bir uzamdan bakıp, felsefi 
temellere göre betimlemelerde bulunabilirken, bir kültürbilimci çeviribilim hakkında çok daha farklı bir 
yaklaşımla düşünceler üretebilmektedir. Çeviribilimin disiplinlerarası, hatta disiplinlerötesi bir bilim dalı olarak 
görülmesi de farklı alanlarla ilgili bir bütünlük göstermesindendir. Düşünsel temeller, zaten birçok görüşü, 
birçok deneyimi karşılaştırma veya bir görüş sayesinde başka görüşlere varabilme yoluyla atılabilmiş, 
sağlamlığını bu şekilde kazanabilmiştir. Düşünceler diyarı olan bu temeller sayesinde bugün çeviribilimi daha iyi 
anlayabilme ve bu temeller üzerine başka düşünce katları atabilme imkanına sahibiz. 

Çeviribilimin kuramsal temellerinin oluşmasında felsefe düşünürlerinin tarihsel yaklaşımlarının rolü ve önemi 
çok büyüktür. Daha çeviribilim kavramı ortada yok iken, bazı ünlü edebiyatçı çevirmenlerin yazınsal çevirilerde 
ve özellikle kutsal kitap çevirilerinde, kendi deneyimlerini katarak paylaştıkları, çeviri üzerine değerlendirmeleri, 
bizlere günümüzde çevirinin bilimsel olmayan evresinin kuramsal düşüncelerini gösterir. Çünkü bu yazılarında 
düşünürler, çeviride yaşadıkları sorunları sadece kendi sorunları olarak görmemiş, aksine genel ve ortak 
sorunlar olarak yorumlamışlardır. Edebiyat ve düşünce dünyasından beslenen bu düşünürler dolayısıyla daha o 
dönemlerde, bugün de hala tartışılan çeviri sanatı, çevirmenin görevi, çeviri zorlukları gibi konularda yazılar 
yazmışlardır. Tabiki de o dönemde yazılan tüm yazılar bizlere direk olarak çeviri kuramları şeklinde gelmemiştir. 
Biz bu yazıları incelemek, ayıklamak ve sorunları kendi bireysel sıkıntıları gibi görmeyen, genel sorunlar gibi 
düşünüp değerlendiren yazarları diğerlerinin arasından seçmek durumundayız. Zira bu yazıların çoğu geçmişte 
kalmış ve bir kuram oluşturacak bir değer taşımamıştır. 

Bu düşünürlerden günümüze kadar ulaşabilenlerden bir tanesi olan John Dryden (1631-1700), kendisine bir 
çevirisel düşünme ölçeği kurmuştur ve sadece kendi sıkıntılarında takılıp kalmamıştır. John Dryden’ın kendi 
dizgeleştirmeye çalıştığı sorunlar, hala günümüzde çeviribilimin her alanında ortaya konulan başlıklar olarak 
görülmektedir. Onun o zamanlar ortaya koyduğu “sözcüğü sözcüğüne çeviri (metaphrase)”, yazarı düşünürek 
çevirisini gerçekleştirdiği ve toleranslı bir şekilde çeviri yaptığı “açımlama (paraphrase)”, ve çevirmenin 
özgürlüğü ele alarak, sadece yazarın sözcüklerinden ve hislerinden çıkıp çeşitliğe gitmekle kalmadığı, aynı 
zamanda gerekli gördüğü durumlarda onlardan vazgeçtiği “öykünme (imitation)” bugün de geçerliliğini koruyan 
farklı çeviri türleridir. 

Dryden’a göre çevirmen, çevirdiği yazarın eserde olabildiğince alımlı görünmesini sağlamak ve karakterini bir 
yandan sürdürmesine izin vermek, diğer yandan da kendisine benzetmemek durumundadır. Ona göre çeviri 
yaşamdan sonra resim yapmaktır. Bir çevirmen yabancı dilde çeviri yapmadan önce, kendi dilinde iyi bir 
eleştirmen olması gerekmektedir. Bir eserden ilham alan ve güdülenen bir çevirmenin asla çevirdiği yazarın 
sözcükleri üzerine yerleşmemesi gerektiğini savunur. Çevirmen hem kendi fikirlerine sahip olmalı, hem de 
yazarın dehasını, konunun doğasını ve sanatın terimlerini kavrayıp kullanabilmelidir. 
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Çalışmaları çeviribilim açısından çok değerli diğer bir çevirmen düşünür ise, 1923’de sunduğu “The Task of the 
Translator” (Çevirmenin Görevi) yazısıyla hala çok tartışılan, Alman edebiyat eleştirmeni, kültür tarihçisi ve 
estetik kuramcısı Walter Benjamin’dir (1892-1940). Benjamin çevirmenin görevini “yabancı dilde sürgüne 
yollanmış saf dili kendi dilinde yeniden kazanmak” ve “bir eseri başka bir dile aktarmak suretiyle, içinde 
hapsolmuş dili serbest bırakmak” diye tanımlar. 

Yazısında dil ve çeviri kavramları ile ilgili önemli sorunsallara değinmektedir. Bunlardan bazıları, özgün metnin 
çevirisi ve okuru arasındaki ilişki, çeviri eserlerin var oldukları alan içindeki konumları, çeviriye yüklenen farklı 
stratejiler ve işlevlerdir. Benjamin’e göre dil, gerçeği temsil eden bir göstergeler dizgesidir ve bir aracı olarak 
işlev görür. Dilin işlevi düşünceleri betimlemek ve bunları dile getirmektir. Ona göre çeviri diller arasındaki gizli 
anlamı açığa çıkartan bir süreçtir. Dil, yalıtılmış bir bilgi dizgesi değil, nesneler, kişiler arasında bağ kuran bir 
araştır. Ancak çeviri kaynağını özgün yapıtta bulur. Gerçek çeviri saydamdır, yapıtın aslını, saklamaz onun saçtığı 
ışığı kesmez. Ama bunun için erek dil kaynak metnin katkılarına açık olmalıdır. Benjamin’in çeviri anlayışından 
onun kaynak odaklı çeviriyi benimsediğini görüyoruz.  

Çeviri, nasıl kendine özgü bir biçimse, çevirmenin işlevi de kendine özgü bir görev diye anlaşılıp, yazarın 
görevinden kesin sınırlarla ayrılmalıdır. Bu görev, hangi dile çeviri yapılacaksa, o dilde amaçlanan etkiyi, yani 
yönelimi bulmaktır, çünkü kaynak yapıtın erek dildeki etkisi, bu yönelimden kaynaklanacaktır. Benjamin’in dil 
felsefesi, dillerin akrabalığı, anlamlandırma biçimleri, adlandırma olanakları, zenginliği konularındaki 
düşünceleri çeviriye köklü ve geniş bir etki sağlamıştır. 

Kuramsal yaklaşımıyla çeviribilim için çok önemli diğer bir düşünür Schleiermacher’dir (1768-1834). Çevirilerde 
düşünce ve ifade biçimlerinin birbiriyle olan bağını önemseyen Schleiermacher’e göre asıl önemli olan anlamdır. 
Bir söylevin başka bir söyleve aktarılması çok farklı türlerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu şekilde birbirlerinden 
uzak olan insanlar yakınlaşır ve birbirleriyle temas haline geçebilmektedirler. Ona göre farklı dilleri konuşan 
insanlar bir şekilde çeviri yapma ihtiyacı duyarlar ve bunu istem dışı ve anlık bir biçimde yaparlar. Çeviribilimde 
“çevirmen” ve “tercüman” sözcükleri ilk kez karşımıza Schleiermacher’de çıkar. Çevirmenler ticari ve yasal 
metinlerin çevirisini yapan kişiler olarak tanımlanırken, çevirmen bilimsel ve sanatsal metinlerin çevirisini yapan 
kişi olarak değerlendirilmiştir. İş hayatıyla ilgili metinlerde dil bir araç olarak kullanılır, oysa bilim ve sanat 
alanındaki metinlerde dil bir amaca hizmet eder. Schleiermacher yaratıcılık açısından daha önem taşıyan 
bilimsel ve sanatsal metinlerin üzerinde özellikle durarak, bu tür metinlerin çevirisinde “okuru yazara götüren” 
veya  “ yazarı okura götüren” çeviriler olmak üzere iki yöntem öne sürmüştür. Okurun yazara yaklaşması 
demek, kaynak metnin dilsel ve kültürel tüm özelliklerinin korunarak, okuru yeni dünyalarla, farklı tınılarla 
buluşturmak demektir. Diğer durumda, yani yazarın okura yaklaşmasında, kaynak metin kendine has 
özelliklerini yitirip, okurun dünyasına uyma çabası içerisinde farklı bir metne dönüşmektedir. 

Schleiermacher’e göre çevirmenin başarılı sayılabilmesi için, yabancı dile çok iyi hakim olan, ancak yine de o dili 
anadilinden farklı algılayan bir okurun, kaynak metni okurken aldığı keyfi ve tadı, hiç yabancı dil bilmeyen okura 
da tattırabilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmesi de yazarın yazdığı dilin ruhuna erişmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla çevirmen amacına ulaşabilmek için bazen “yabancılaştırma” bazen de “yerlileştirme” yöntemlerini 
kullanabilmektedir. 

Kant’ın en gözde öğrencilerindendi biri olan filozof, yazar ve eğitmen Arthur Schopenhauer (1788-1860), dil ve 
sözler üzerine de yazılar yazmış, özellikle dilin insan üzerinde yarattığı etki üzerinde durmuştur. Ona göre bir dil, 
başka bir dilde gerçek anlamda aynı etkiyi sağlayamamaktadır. Çeviri cansızdır, olanaksızdır, tam ve mükemmel 
çeviri yoktur. 

Anadilimizin kapısını hiçbir şekilde açmadan, yani zihnimizde bir an bile o dilden kendi dilimize çeviri yapmadan, 
yabancı bir dilde her bir sözcüğün karşıladığından emin olduğumuz zaman, o dilin ruhunu da kavramış, o dili 
konuşan ulusa doğru büyük bir adım atmış oluruz. Kişiliğin ruhu, ulusun diline yansımış olduğundan, b ir dili 
kitaplar aracılığıyla değil, bizzat kendimizi o dile çevirsek kendimizi o dilde bulabiliriz, böylece o dili içimizde 
bulundurabiliriz. Buna ulaşabilme elbette beceri gerektirir ve böylesi bir beceriye sahip olmayan insanlar, 
yabancı bir dili kolay kolay edinemezler. O dilin sözcüklerini öğrenmesine öğrenirler, ancak kullanımda hep 
anadillerindeki yaklaşık eşdeğerlilikte kalırlar ve anadillerindeki kullanımlarıyla bir tutar, ötesine gidemezler. 

Schleiermacher ve Schopenhauer’in ‘esasında birebir örtüşür biçimde ve aynı etkiye sahip bir çeviri yoktur’ 
söylemlerine ilişkin bir asrı geçkin bir süre sonra bile olsa, aynı düşüncelerin yer aldığını görmekteyiz. Walter 
Benjamin bu söylemlere aynı düşünceyle katılan düşünürler arasındadır. Benjamin çevirinin özü açısından özgün 
yapıtla bire bir örtüşme beklentisini yersiz olarak nitelendirmekte ve böyle bir beklentinin çeviriyi zaten en 
başından olanaksız hale getirdiğini söylemektedir. Benjamin’e göre de birebir bir örtüşme demek, çeviri diye bir 
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şeyin var olmaması demektir. Benjamin ‘reine Sprache’ olarak ifade ettiği arı dilin çevirilerin yapıldığı dillerde 
yönelimlerin birbirlerini tamamlaması şeklinde açıklarken, çevirinin bir biçim olduğuna dikkat çeker. Çeviriler 
yoluyla bir araya gelen, ‘buluşan’ farklı dillerin oluşturduğu arı dil, Benjamin için aynı zamanda çevirinin bir 
ideali olarak görülmektedir. “Die Aufgabe des Übersetzers” adlı yazısında bir yandan çevirinin, kuralları ve 
yasaları ile özgün metinde aranacak bir biçim olduğunu söylerken, diğer yandan yazarın döneminde yeni 
sayılanın, sonradan eskiyebileceğine ve yine güncel olanın da zamanla müzelik bir şeye dönüşebileceğinden 
dolayı, çevirinin esnekliğine dikkat çekmek istemiştir (Rıfat, 2004).  

Yapısal dilbilimci ve edebiyat kuramcısı olan Roman Jakobson’a (1896-1982) göre, bir sözcükle ilgili dilsel 
olmayan bir deneyim yaşamamış olsak bile, yani o nesneye dokunmamış olsak, görmemiş, tatmamış olsak bile, 
o sözcükle ilgili dilsel bir deneyimimiz veya bilgimiz varsa, bu sözcüğü anlar, hangi bağlamda kullanılacağını 
biliriz. 

Jakobson coşku, çağrı, gönderge işlevlerinden yola çıkarak ve kendisi de ilişki, yazınsal ve üst dilsel olmak üzere 
üç öğe daha ekledi. Yapısal dilbiliminde göstergelerin gösteren (harf, kelime, sözcük öbeği gibi) ile gösterileni 
(anlam) arasındaki nedensizliğin diller arasında da ortaya çıkması, onu dil (langue) yerine söz (parole) düzeyinde 
eşdeğerlik araştırmalarına; bir başka deyişle dilin derin yapısından yüzeysel yapısına ulaşılabileceği düşüncesine 
yöneltmiştir. Dilsel bir gösterge üç şekilde yorumlanabilir; diliçi çeviri, dillerarası çeviri (gerçek anlamıyla çeviri), 
göstergelerarası çeviri (dilsel göstergelerin dilsel olmayan göstergelere (resme, müziğe, dansa, sinemaya 
dönüştürülmesi). 

Erek dildeki bazı dilbilgisel işlemlerin eksikliği bile, özgün dildeki kavramsal iletinin sözcüğü sözcüğüne 
çevrilmesini olanaksız kılmaz. Bu noktada, Jakobson’un çeviri derken “sözcüğü sözcüğüne” çeviriden 
bahsettiğini açıkça anlıyoruz.  Bir dilde bir kategori yoksa, anlam sözcüksel araçlar yoluyla çevrilebilir ancak 
kategoriyi tanımayan bir dilden kategorili bir dile çeviri yapmak daha zordur. 

Yukarda anlatılan paylaşımların genel olarak çeviribilimde bugünkü kuram olmuş bakış açılarının gelişiminde çok 
etkili olmalarının sebeplerinden bir tanesi de, anlatılan düşünür ve çevimenlerin eğitimci olmaları, görev ve 
sorumluluk bilincine sahip olmalarıdır. Düşüncelerini kendi yaptıkları çevirilerine dayandırarak kitaplarda önsöz 
olarak paylaşmışlardır ve bu sayede hala geçerliliklerini korumaktadırlar. 

Romantik dilbilimin önde gelen temsilcisi Humboldt ve çeviride yorumbilim kavramını öne süren 
Schleiermacher, 19.yüzyılın ilk yarısında kuramsal alanda özellikle çeviri sorununu gündeme getirmeleriyle 
dikkat çekmişlerdir. Her iki dilbilimci de günümüzde çeviribilim anlayışına uzak düşmekle birlikte, onların 
çeviribilim sürecine devingenlik kazandıran savları kuramsal düşüncenin evrimini anlamak açısından önemlidir 
(Yazıcı, 2005: 69) Humboldt’a göre insanlar dünyayı olduğu gibi değil anadillerinin sunduğu biçimde görür. Bu 
düşünceye göre anadil dışında başka bir dilde iletişim kurmak olanaksızdır. Bir başka deyişle günümüz 
çeviribilim anlayışına ters düşen “çevrilemezlik” söz konusudur. Ancak Humboldt’un çeviribilime katkısı dili ölü 
bir ürün ya da olgu olarak görmeyip, üretim ya da etkinlik olarak görmesi, dilin devingenliğine dikkat 
çekmesidir. Dilin yaratıcılığıyla ilgili bu görüş, yoplumsal dilbilim çalışmalarını anadil yetisinin en kolay kabul 
edildiği ilkel kabilelere yöneltmiştir. Humboldt’un ardından sırasıyla Weisgerber, Sapir ve Worf dilin toplumla 
ilişkisi üzerinde durmuşlardır. Sapir ve Worf’ a göre her dil gerçekler dünyasını içinde bulunduğu topluma göre 
yansıtır. Dil sadece aynı toplumdaki bireylerin arasında sese dayalı basit bir iletişim aracı olarak görülmüştür ve 
sonuç olarak “diliçi dünya görüşü” öne sürülmüştür (2005: 70). 

Bir söylevin başka bir söyleve aktarılmasını farklı biçimlerde karşımıza çıkaran Schleiermacher dilin 
üretkenliğinden yola çıkarak, yorumun, mutlak geçerlik yerine, bireysel duygu ve düşüncelerle bağlantısını 
kurarak modern anlamda yorumbilimin kurucu olmuştur. Ona göre dünyanın büyüklüğünden ötürü birbirlerine 
uzak olan insanlar yakınlaşır ve bir anlamda birbirlerine temas edebilirler. Bir yandan yüzyıllar önce yaşamış 
olanlar tarafından üretilen eserlerin başka bir dil tarafından alımlanabiliyor olması, bizlere kalıcılık bağlamında 
bir anlamda kullandığımız dilin sınırları dışına çıkmamayı öğretir; kaldı ki aynı ulusu paylaşan insanlar farklı 
ağızlarda söylevlerde bulunabilirler. Bu insanların dili farklı ağızlarla kullanıyor olması, onları içten içe ve anlık 
ihtiyaçlarla bir nevi çeviri yapmaya götürür. Çoğu zaman bunu istem dışı ve anlık bir biçimde yaparız. 

Schleiermacher “sözlü” ve “yazılı” olmak üzere iki tür çevirmenden yola çıkarak “metin türü” ayrımına ilk dikkat 
çeken isim olmuştur. Bu ayrıma göre “dilmaç-tercüman” gündelik ticari ve yasal metinlerin çevirisini yapan kişi 
olarak tanımlanırken,  “çevirmen-mütercim” bilimsel ve sanatsal metinlerin çevirisini yapan kişi olarak 
değerlendirilmiştir. Yaratıcılık açısından daha önemli olan bilimsel ve sanatsal metinlerin çevirisi üzerinde 
özellikle durarak, bu tür metinlerin çevirisinde “okuru yazara götüren” veya “yazarı okura götüren” olmak üzer 
iki yöntem öne sürmüştür.  
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Günümüz çeviribilim anlayışında her türlü metnin çevirmenin yaratıcılığını gerektirdiği,  metiniçi bağlamın yanı 
sıra, metindışı bağlamın da göz önüne alınması düşüncesi savunulur. Çevirmenin metin türünden bağımsız 
olarak aldığı her tür karardaki yaratıcılık öğeleri de hesaba katıldığında, Schleiermacher’in metin türüne ilişkin 
sınıflandırmasının günümüz çeviri anlayışında yetersiz kalmaktadır. Vermeer bu konuda, sanatsal yaratıcılığı 
kullanma derecesine göre yazınsal ve yazınsal olmayan metin türü biçiminde bir sınıflandırma yaparak dilin 
işlevselliğini göz önüne getirmiş, en basit yalın bir belgenin bile çevirmen yaratıcılığını gerektirdiğini 
savunmuştur (2005: 74). 

Schleiermacher’in öne sürdüğü düşünceler, onun erek ekini ya da Vermeer’in deyişiyle, erek kitlenin önbilgisi, 
durum ya da konumu göz önünde bulundurmayıp, kaynak odaklı çeviriyi desteklediğini gösterir. Öte yandan 
Schleiermacher’in dilbilimin bilimsel görgül verileri kapsamında el aldığı “yorumbilim” konusu, inceleme 
malzemesi anlıksal süreçler olan bilişsel dilbilimi de ilgilendirir. Ancak somut verilerden yola çıkmayı kendine 
hedef edinen bu dilbilim alanı da, anlıkta geçen işlemleri bir türlü somut olarak ortaya çıkaramadığından, uzun 
süre çeviride dil düşüncenin bir ifadesi olarak görülür (2005: 75). 

Çeviri baştan sona dille yapılan bir işlemdir. Modern dilbilimin oluşumu sayesinde 20. yüzyılda çeviri çalışmaları 
yeni bir boyut kazanmıştır. Önceleri sözbilim ve biçembilime bağlı yazınsal bir işlem olarak algılanan çeviri, 
günümüzde sadece yazınsal bir işlem olmakla kalmayıp, aynı zamanda dilsel bir eylemdir. Çeviri dil, yazım, 
dilbilim, kültür, edebiyat gibi bir çok bilim dalı üzerine kurulmuş, çift yönlü ve toplu olarak değerlendirilmesi 
gereken bir olgudur. Bir çeviribilimci her zaman salt çeviribilimci olmayıp, yeri geldiğinde zaman zaman 
kültürbilimci, yazınbilimci, ilahiyaçı ve dilbilimci olmak zorunda kalır. Bu süreç içinde çeviri ve dilbilim hep iç 
içedir. Çeviri ve dilbilimin arasındaki ilişkiyi daha iyi görebilmek için dilbilimin ne olduğuna bakmakta fayda 
vardır. 

En genel tanımıyla dilbilim, dil yetisinin ve doğal dillerin bilimsel incelenmesidir. Dilbilim için “dil yetisi” ve “dil” 
terimleri çok önemlidir. İnsan topluluklarında bireyler konuşurlar, dinlerler, konuşmayla üretilen ses dizileri 
aracılığıyla duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. Her birey hem dinleyici hem de alıcı olabilir. Kendisine 
gönderilen ses dizimlerini algılar, yani onları çözer, yorumlar ve tekrar üretir. Dilsel davranışlar diye adlandırılan 
bu etkinlikler, genellikle dil yetisi diye adlandırılan, insana özgü ve insanın bir parçası olan bir yetinin 
gerçekleşmesi ya da anlatımı olarak kabul edilebilir. Dilbilimin temel görevlerinden biri dili betimlemektir. Bu 
betimleme işlemi kuralcılıktan uzaktır. Dilbilim “dil nedir?” sorusuna cevap bulmaya çalışır. Dilbilimcinin amacı 
bu soruya yanıt verecek bir kuram oluşturmaktır. Sözcüklerin oluşumunu sağlayan bu sesbilgisel kuralların 
yanında, anlam ve dizimlerin oluşmasını sağlayan biçimbilimsel kurallar da bulunmaktadır. Buna bağlı olarak 
anlambilim kurallarının da unutulmaması gerekir. Tek başına sözcüklerin bir anlamı yoktur. İletişimin temel 
birimi olan tümceyi oluşturan sözdizimsel kurallar daha çok sözcüklerin tümce içindeki yerleri ve işlevleriyle 
ilgilenir ve insan özgü dil yetisiyle, bu yetinin farklılaşmasından kaynaklanan doğal dilleri ve bu dillerin zaman 
içinde uğradığı değişimlerini, onların işleyiş biçimlerini inceler (Vardar, 1990). 

2. Modern Dilbilim 

Dil ve dilbilim kavramlarına kısa bir bakış attıktan sonra çeviribilimin düşünsel temellerine dilbilimsel 
yaklaşımların betimlendiği bu çalışmada biraz da yapısalcılık kavramına değinmek istiyorum. Yapısalcılık batı 
dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun 
analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Yapısalcılığın çok belirgin bir okulu olmamasına rağmen 
Ferdinand de Saussure'ün çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Ölümünden sonra, 
1916 yılında, ders notlarının “Genel Dilbilim Dersleri” adı altında yayımlanması ile dilbilimde yeni bır çığır 
açılmıştır (Saussure, 1985). O zamana kadar dilbilimciler için dil, birtakım dil olgularının toplamı idi ve bunlar 
ayrı ayrı bir öze sahipmiş gibi tek tek ele alınırdı. Dil çalışmaları, zaman içerisinde bir dilin geçirdiği değişiklikleri 
incelemek ve bunların kurallarını bulmaktan ibaretti. Yapısalcılığı birçok çeşitlemesi olan genel bir yaklaşım 
olarak görmek en doğrusudur. Yapısalcılık temelde büyük yapılar, sistemler ve oluşumlarla ilgilidir. Yapısalcı 
hareket çerçevesinde insan davranışları ve olgular bu büyük sistem ve yapılar aracığıyla (örneğin: psikanaliz, 
marksizm, darvinizm) incelenmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır. Yapısalcılığın en etkili olduğu alanlar dilbilim, 
göstergebilim ve antropoloji olmuştur. 

Yapısalcılığı anlamak için Saussure’ün dili konusunda yaptığı bazı ayrımlara daha değinelim. Bunlardan biri dil 
(langue) ile söz (parole) ayrımıdır. Dil, bir dil sistemine verilen isimdir. Türkçe, Fransızca, İngilizce dilleri 
dediğimiz zaman dili bu anlamda kullanırız. Söz ise dilin somut kullanımı, yani dilin belirli bir konuşucu 
tarafından belirli bir andaki uygulanmasıdır. Bu sayısız sözler bir dil sistemine uyarlar. O halde somut ve bireysel 
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olan sözün arkasında, onu belirleyen soyut ve toplumsal bir sistem (yapı), dil vardır. Dilbilimin amacı bu yapıyı 
ortaya çıkarmaktır ve bunu yapmak için sözü inceler. Başka önemli bir ayrım, gösteren/gösterilen ayrımıdır. 
Sözcükler bir şeye işaret ettikleri için birer göstergedirler ve bir göstergenin iki yönü vardır: Biri bir ses imgesidir 
ki gösteren adını alır (Saussure, 1985). “Kedi” dediğimiz zaman ağzımızdan çıkan ses imgesi gösterendir, bunun 
işaret ettiği kedi kavramı ise gösterilendir. 

Gösteren ile gösterilen arasındaki bağıntı keyfidir, çünkü kedi kavramını bu sözcükle göstermek için bir neden 
yoktur. Başka dillerde kedi kavramı başka sözcüklerle anlatılır. Sistemin içindeki bağıntılar dış gerçeklikten 
bağımsızdır. Kedi sözcüğü dil sistemi içinde bir ad olarak kullanılır ve bir ad olarak davranışı, diğer öğelerle olan 
bağıntıları, gerçeklikteki dört bacaklı hayvanla ilgili değildir. Sözcükler birer gösterge olduklarına göre, dil bir 
göstergeler sistemidir ve dış gerçeklikten bağımsız, kendi iç kurallarına göre işler. 

Yapısal dilbilimin getirdiği yeni fikirlerden biri de sağduyuya uygun, Saussure’den önceki dil anlayışına göre dil, 
var olan nesneleri adlandırır. Yani sınıflara ayrılmış düzene sokulmuş hazır bir dış dünya vardır ve bu gerçekliği 
biz dil ile aktardığımıza göre, dil, bu dünyayı yansıtmaya yarayan bir araçtır. Saussure bu dil anlayışını köktenci 
bir biçimde değiştirdi ve durumu tersine çevirdi diyebiliriz. Saussure’e göre dil zaten mevcut nesneleri, 
kavramları sonradan etiketleyerek bir çeşit katalog oluşturmaz, çünkü dil kavramlardan önce vardır. Yapısalcı 
dilbilime göre dış dünya, kesintisiz bölünmemiş büyük bir yığın, bir bütündür ve dil bu yığını anlaşılır kılmak için 
böler. Örneğin dilden önce taş, kaya ve maden ayrımı yoktur ama biz bütünü, taş sınıfı, kaya sınıfı, maden sınıfı 
olarak birimlere ayrıştırır ve böylece dünya kavranılır, anlaşılır hale sokarız. Bunu yapmasaydık zihnimiz 
karmakarışık bir duyumlar yığını olarak kalırdı. 

Saussure, dilbilime bilimsel bir statü kazandırmaya özen göstererek, dil kavramına ilişkin anlam belirsizliğini 
gidermek için bir terminoloji belirlemiştir. Gerçekten de ondan önce dil, ifade ve söz yazardan yazara değişen 
özelliklerde kullanılıyordu. Bu da gerçek dilbilim teorisinin oluşturulmasını imkansız kılan bir terminoloji 
belirsizliğini doğuruyordu. Saussere’e göre dil bireydeki konuşma yetisinin kullanılabilmesi için, toplumsal yapı 
aracılığıyla kabul edilmesi gereken anlaşma ve uyuşmalar bütünüdür. Konuşma yetisi dilden ayrı bir olgudur 
ama dil olmadan kendini gösteremez. Dil bir öğesindeki değişimin bütününde değişim yarattığı ve öğelerden her 
birinin diğerinin tümünün değerinin fonksiyonu olduğu bir işaretler sistemidir. Her öğe, kendinin diğerlerinin 
karşısına koyan bu ilişkilerden kendi özdeşliğinin çekip alır. Dilin en belirleyici niteliği, diğerlerinin olmadığı şey 
olmasıdır.  

Dilin sistemini oluşturan öğeler, gösteren ve gösterilenden veya bir akustik imge ve bir kavramdan ibaret 
işaretlerdir. Jakobson'un buna katkısı, ikili olarak ortaya çıkan ona göre tüm dillerde bulunan bir akustik (ses 
bilgisi) veya fonem imgeleriyle, ayrıcı işlevleri üzerinde durarak, dilbilimsel bakış açısına uygun olarak 
Saussure’ün olanaksız bulduğu şekilde ilgilenmiş olmasıdır. Salt boş ayrım çizgileri olarak tanımlanan 
fonemenler, bir sistem içindeki karşıtlıkları ve bilinç dışındaki etkileriyle bu işlevi yerine getirirler. Jakobson’a 
göre Saussure’ün büyük yeteneği dışa bağlı bir verinin bilinç dışında var olduğunu tam anlamıyla kavramış 
olmasıdır. Levi-Strauss’ a göre gerçekte bu ancak dilin, diğer her toplumsal kurum gibi fenomenlerin 
sürekliliğinin ve düzenleyici ilkelerin süreksizliğinin ötesinde ulaşmaya kalkışılan, bilinçsiz düzeyde işleyen zihin 
işlevlerini varsaydığının anlaşılmasına bağlıdır. Yapının şu özellikleri buradan kaynaklanır: ilişki anlamlarını 
sistem içindeki konumlarından alan öğeler üzerine kuruludur, her yapı özeldir ve dilin aracı olduğu simgesel 
düzene aittir (Moran, 2010). 

Jakobson’a göre, bir sözcükle ilgili dilsel olmayan bir deneyim yaşamamış olsak bile, yani o nesneye 
dokunmamış olsak, görmemiş, tatmamış olsak bile, o sözcükle ilgili dilsel bir deneyimimiz veya bilgimiz varsa, 
bu sözcüğü anlar, hangi bağlamda kullanılacağını biliriz; “tanrı,” “peynir,” “fakat,” “yalnızca” örneklerinde 
olduğu gibi. Bu anlamlar dilsel, daha doğrusu, göstergesel bir olgudur. Anlam, gösterilen; harfler, kelime ya da 
tamlamalar gösterendir. Göstergesi olmayan gösterilen yani “anlam” yoktur. Gösterge yoksa “anlam” da 
yoktur. Böylece, Jakobson, çevirinin devamlı dilbiliminin gözetiminde incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. 
Yeni bir sözcük üretmek istenince bir dizi göstergeye başvurulmak zorundadır. Anlam nesnenin kendisiyle 
belirlenemez; öyle olsaydı görmediğimiz, bilmediğimiz nesnelerin anlamını bilemezdik; örneğin, bir kutu peynire 
parmakla işaret ettiğimizde, “peynir” kelimesini bu kelimeyi hiç bilmeyen birisi, bizim içindeki nesneden mi 
yoksa kutunun kendisinden mi bahsettiğimizi ya da ona yemesi için bir ikram mı yaptığımızı yoksa Güney 
Afrika’da bazı kültürlerde olduğu gibi bir “uğursuzluk” ikazı mı yaptığımızı anlamakta zorlanmazdı. Bu noktada, 
Jakobson’un örneklerinin sadece sözcük düzeyinde olduğuna dikkat çekmek gerekir.   

Farklılık içinde eşdeğerlik, dilin en önemli sorumudur ve dilbilimin başlıca konusudur. İki dil karşılaştırıldığı anda 
ise, birbirine çevrilebilirlik sorunu ortaya çıkar ve dilbilim bu çeviri konusu üzerine dikkatini sürekli 
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yoğunlaştırmalıdır. Bu bakımdan, iki dilli ayrımsal sözlüklere ve iki dilli ayrımsal dilbilgisi çalışmalarına ihtiyaç 
vardır. Burada, Jakobson, modern anlamda her bakımdan yetersiz görülen “sözlükle çeviri yapma” metodunu 
adeta tavsiye etmektedir ki, bu günümüz çeviribilim anlayışına ters düşmektedir (Jakobson, 1959). Newmark ise 
çeviri kuramlarını dilbilim ve karşılaştırmalı dilbilimin bir kolu özellikle anlambilimin bir yönü olarak görüyor ve 
tüm anlam sorunlarının da çeviri kuramı ile ilgili olduğunu belirtiyor (Newmark, 1981). 

Jakobson’un üst dille ilgili dilbilimsel yaklaşımdan farklı olarak, James Holmes üst dil kavramını yeniden 
çeviribilim bağlamında ele alır. Yazını, birincil ve üst yazın olarak ikiye ayırdıktan sonra, hiç bir şiirin tek bir 
çevirisi olamayacağına değinip, koşut çevirisinin hem kaynak metnin eleştirel bir yorumu olduğuna, hem de 
erek ekinde birinci dereceden bir yazın örneği olarak eleştirel yoruma dayalı bir eylem olduğuna dikkat 
çekmiştir. Holmes şiirle ilgili üst yazıları, eleştiri, yorum, düzyazı, şiir çevirisi gibi yazıların yanı sıra koşut 
çevirisini de öykünmeci, benzetmeci ve örgensel olarak üç türe ayırır. 

Diğer yandan Chomsky tarafından “Üretici-Dönüşümlü” dilbilim kuramı adıyla yeni bir dilbilim anlayışı ortaya 
çıkmıştır. Yapısal dilbilimle aynı paydayı paylaşmalarına karşın, bu akımın yeni sayılması, dağılımsal çözümleme 
yönteminden vazgeçip, daha üretken bir yöntemi kullanmasından kaynaklanmıştır. Bu kuram dolayısıyla 
dilbilimsel sürece devingenlik kazandırmıştır. Chomsky dil kavramına “edinç” adını vermiştir. Edinç konuşucu-
dinleyici ilişkisine dayalı yaratıcılık ve üreticiliği olan bir kurallar dizgesidir. “Edim” ise bildirişimde bu kuralların 
dile dökülmesidir (Yazıcı, 2005: 81). Davranış psikolojisinin etkisiyle dilin sadece ölçülebilen yönünü 
incelenebileceğini ve dil öğrenmenin sadece bir uyarıcı-tepki ilişkisi olduğunu öne süren Skinner’a karşılık, 
Chomsky’nin anlıktan yola çıkması, “edinci” tek boyutlu olarak ele alsa da, ürüne dayalı dilbilim araştırmalarının 
akışını değiştirmiştir. 

Hem yapısal yöntemin bildirişim kuramından, hemde Chomsky’nin üretici-dönüşümlü modelinden yararlanan 
Eugene Nida, önce dilin yüzelsel düzeneğini çözüp, derin anlama inerek, erek metnin yüzeysel yapısına ulaşmayı 
hedeflemiştir. Biçimsel ve devingen olmak üzere iki tür eğdeğerlikten söz etmiştir. Biçimsel olan şekil ve içerik 
açısından eşdeğerlik, devingen olan ise erek ekinde kaynak metnin yarattığı etkinin aynını erek dil ve ekinde 
yaratan eşdeğerlik olarak tanımlamıştır (2005: 82). 

Anton Popoviç ise çevirinin amacının anlıksal ve güzel duyusal değerleri bir dilden ötekine aktarmak olduğunu 
öne sürerek, biçemsel eşdeğerliliğin önemini vurgulamıştır. Eşdeğerliliği dilsel, dizisel, biçemsel ve metinsel 
olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır. Popovic ayrıca özgün metinle çeviri metin arasında dilsel olduğu kadar, 
ekinsel, yazınsal ve zamansal farklılıklar olduğuna değinerek, bu karşıtlıkların çeviride devingen bir süreç 
gerektirdiğine işaret eder. Bunun yanı sıra çevirmenin çeviri sürecinde deyiş kay-dır-malarına başvurmasını, 
yitim olarak görmez. Aksine bunun özgün metnin bütünlüğünü korumak amacı taşıdığını savunur (2005: 85). 
Diğer taraftan ise çeviri amaçlı metin çözümlemesini terimini ilk kullanan kişi olan Werner Koller, eşdeğerlik 
evrelerini şu şekilde sıralar: Düzanlamsal, yananlamsal, metinsel, edimsel ve biçimsel eğdeğerlik (2005: 88). 

Piaget’in çocuklar üzerinde yaptığı deneylerden yola çıkarak ortaya attığı düşüncenin bireyselden 
toplumsallaşmaya doğru bir süreç izlediği şeklindeki savı, dili düşüncenin sesli ifadesi olarak gören 
dilbilimcilerini etkileyerek, onların dili toplumda iletişimi sağlayan basit bir dilbilgisel düzenek olarak 
görmelerine neden olmuştur. Piaget’in düşünceye görgüllük kazandırmak uğruna dili araç olarak kullanması, 
dilin iletişimi zenginleştiren bireysel yaratıcılık yönünün bir süre geri plana atılmasına yol açmıştır. Chomsky, 
Piaget’den esinlenerek dilin doğuştan gelen bir edinç olduğunu ve bu edinç sayesinde dil düzgüsünün 
çözümlenip yeniden kurulduğunu öne sürmüştür. Bununla birlikte Chomsky öne sürdüğü modelin dillerin 
yüzeysel yapılarındaki büyük farklılıklardan ötürü çeviri alanında uygulanamayacağını belirtmiştir. Nida ve Wills 
gibi çeviribilimciler ise bu uyarıyı göz ardı edip, söz konusu modeli çeviri sürecinin devingen yapısına uygun 
görmüşlerdir. Ve artık çevirinin bir aktarım işlemi olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır (2005: 94). 

Bir dildeki iletiyi diğerine aktarırken, anlamsal değerleri yakalayabilmek için, sözcüklerin incelenmesi, 
yananlamsal özelliklerin, dolayısıyla dilbilimsel özelliklerin göz önünde tutulması gerekebilir. Yalnızca sözcükler 
üzerinde çeviri yapmayı her zaman mümkün kılmayabilir. Bir metin çözmek, sözcüklerin ne demek istediklerini, 
yani taşıdıkları anlamları çözmekle, çevrilecek düşünce ve anlamın, diğer dilde kazanacak olduğu anlamsal ve 
işlevsel eşdeğerde başka bir söylem meydana getirmekle mümkün olabilir. Anlamsal yapıların iletişim 
durumuna ihtiyacı vardır. Zira iletişim durumu olmadan sözcüklerin anlamı belli olmayabilir.   

Çeviri uygulamaları dilbilimden ayrılmayan bir süreçtir. Metin okuma ve metin çözümleme aşamalarından sonra 
yapılan çeviri aşaması kaynak dildeki metni erek dile aktarma aşamasıdır ve alıcısına sunulmadan önceki 
etkinliktir. Çevirmen kaynak metnin derin yapısındaki anlamı erek dile aktarma aşamasında, kaynak metinde 
varolan sözcüklerden hareketle anlambilimsel çözümleme yaparak erek metinde derin yapıyı oluşturmak için 
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dilsel göstergeleri kullanarak bağlam oluşturur. Bunu yaparken uyumluluk ve tutarlılık gibi metindilbilimin alanı 
içinde bulunan ve metnin iletişim özelliğini sağlayan öğeleri de korumak ve üretmek durumundadır. Dilbilim 
çevirmeni metnin dilini çözümlemede yönlendirir. Kaynak metnin dilinde ortaya çıkan örtük anlamları, 
yananlamları, düzanlamları bağlama göre çözümlemede ve yine erek dilde bu sözcüklerin ya da sözcelerin 
karşılığını bulmak, erek kültür normlarına göre üretmek, dilbilimin çevirmeni yönlendirmesiyle gelişir. 

3. Sonuç 

Görülüyor ki çeviri tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen tanımında belli bir tutarlılık 
yaratılamamış, çeviri hakkında düşünen düşünürlerin çeviriye ilişkin betimlemelerinde az ya da çok farklılıklar 
yer almıştır. Bu farklılıklarda elbette düşünürlerin birbirinden farklı metin türleri ile çalışmaları belirleyici 
olmuştur. Ancak öyle veya böyle, her düşünce bir diğeriyle ilişkilendirilme sayesinde, alanda başka yollar 
çizmede bir kazanç olarak görülebilmiştir.  

Önceleri sadece dilbilim başlığı altına yerleştirilen çeviri alanının, üzerinde araştırmalar yapıldıkça, bu alanın 
kendisine çok dar geldiğinden ötesine geçmesi gerektiği, daha doğrusu yalnızca dilbilim merceği altında 
incelenmesinin yetersiz olacağı anlaşılmıştır. Bu durum günümüzde daha da boyut değiştirerek, çeviribilimi 
kuşatan dar çerçevelerden dışarı çıkmaya, örneğin iletişimsel, dolayısıyla da toplumsal ve kültürel bir sistemde 
yer alması şeklinde görülmektedir. Başka alanların paradigmalarının sürekli olarak değişmekte veya 
yenilenmekte olması, Çeviribilime de etki ederek, disiplinlerarası ilişkisini daha bir belirginleştirmiştir. 

Çeviribilimin düşünsel temellerine yapılan yolculukta, düşüncelere dair bir benzetme yapılacak olsa, çeviri 
bağlamındaki tüm bu düşünceleri görkemli bir ağacın dallarına benzetmek mümkün. Düşünceler dallanıp 
budaklanmış, bir daldan başka bir filiz doğmuş, ama özünde tüm bu dallar aynı bedenden çıkmış, aynı bedende 
hayat bulmuştur. Daha fazla güneş gören dallar gibi, kimi düşünceler daha güçlü, daha sağlam bir gelişme 
göstermiş, kimileri ise gölgede kaldıkları için çelimsiz kalmıştır. Ancak bu çelimsiz düşünceler bile eleştirilme 
yoluyla daha başka, daha yeni düşüncelerin üretilmesine katkı sağlamışlardır. Özünde tüm bu düşünceler çeviri 
bağlamında yer almış, aynı ‘köklerden’ beslenmiş, aynı ‘temeller’ üzerine kurulmuştur. Beslenmeye ve 
kurulmaya devam da edecektir. Çeviribilimi bir bilim yapan da zaten kendisine yüklenen yeni anlamlar, yeni 
görüşler ve paradigmalardır.  

Kaynakça 
Benyamin, Walter (2004), Çevirmenin Görevi,(çev. A. Cemal), M. Rıfat, Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? Başkasının Bakışı, 

Dünya, İstanbul 

Dryden, John (1889). An Essay on Dramatic Poesy [Ed. Thomas Arnold], Oxford: Oxford University Press. 

Humboldt, Wilhelm. 1816. Aischylos Agamemnon metrisch übersetzt von Wilhelm von Humboldt. Ledox Library. 

Jacobson, Roman (1959) “On Linguistic Aspect of Translation,” Theories of Translation: An Anthology From Dryden to 
Derrida, Yay. Hazır. Rainer Schulte, John Biguenet, Şikago ile Londra: Şikago Üniversitesi Yayınevi, 144-151. 

Jacobson, Roman (1959a) “Roman Jakobson: Çevirinin Dilbilimsel Özellikleri Üstüne,” Çeviren: Ömer B. Albayrak, Çeviri 
Seçkisi-2: Çeviri(bilim) Nedir? Başkasının Bakışı, (2004) Yayına Hazırlayan: Mehmet Rifat, , İstanbul: Dünya Yayıncılık, s. 89-
100. 

Moran, Berna (2010) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri İstanbul: İletişim Yayınları (20.baskı) 

Newmark, Peter. (1981) Approaches to Translation. Pergaman Press 

Saussure, Ferdinand de. (1985) Genel Dilbilim Dersleri. Çev. Berke Vardar, Birey ve Toplum Yayınları 

Schopenhauer, Arthur; 2007. Parerga und Paralipomena. Ya da kısa Felsefe Denemeleri. 1. Kitap; Çev. Levent Özşar. Biblos, 
Bursa. 

Störig, Hans Joachim; 1973. Das Problem des Übersetzens. Arthur Schopenhauer; Über Sprache und Worte. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 

Vardar, Berke. (1990) Dilbilim Açısından Çeviri. Metis Çeviri. Sayı 11. S.99-100 

Yazıcı, Mine (2005) Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuralları, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1413 
 

Kurumsal Kültür Ve Değerlerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkilerinin 
İncelenmesi 

Bekir DEĞİRMENCİ1  Erkan SARSICI2 

1Adıyaman Üniversitesi, bdegirmenci@adiyaman.edu.tr 

2Adıyaman Üniversitesi, esarsici@adiyaman.edu.tr 
 

Özet: Örgütsel yapılar kâr elde etmek, topluma hizmet etmek gibi amaçlarla kurulmuş ve aynı zamanda bünyesinde beyaz 
yakalı, mavi yakalı ve altın yakalı gibi çalışanlar bulunduran, örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi noktasında yönetsel 
faaliyetlerin icra edildiği oluşumlar olarak görülmektedir. Bu oluşumların faaliyetlerini gerçekleştirirken ve amaçlarını yerine 
getirmeye çalışırken insan faktöründen faydalanması ve bu faktörü doğru şekilde kullanması gerekmektedir. 

Örgütsel yapıları oluşturan bileşenlerin içerisinde en önemli faktörün insan olması nedeniyle çalışanların iş yerinde 
sergiledikleri tutum ve davranışları ortaya koymalarında kültürel özellikleri ve iletişim becerileri oldukça önem taşımaktadır. 
Kültür bir toplumun genlerinden gelen alışkanlıkları ve davranışları yansıtmaktadır. İnsanlar iş yaşamlarında da bu kültürel 
tutumlarını işlerine yansıtmaktadırlar. Aynı zamanda iletişim becerisi de yönetici-ast arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde 
kullanılan önemli bir araçtır. Bu çalışmada, örgüt kültürü ve örgütsel iletişimin kuramsal arka planlarını betimlemek ve 
örgütsel yaşamda örgütsel iletişimin rolünü ortaya çıkararak, örgüt kültürü ve örgütsel iletişim arasındaki karşılıklı ilişkiyi 
vurgulamaktır. Örgüt kültürü soyut ve birbirini tamamlayıcı çok say da faktörden oluşmaktadır. İnsana verilen önemi sadece 
çalışanlarla değil ilişki içinde bulunulan tüm insanlarla geniş bir çerçevede ele alan örgüt kültürü maddi unsur ve 
hedeflerden çok manevi amaçlar ve moral değerlerden oluşması nedeni ile de her örgütte farklı bir yapıda ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada örgüt kültürü ve iletişimin örgüt performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyma noktasında 
kültür, iletişim ve örgütsel bağlılığa etkileri literatür taramasıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Örgüt Kültürü, İletişim, Örgütsel Bağlılık. 

A Research on the Determination of Managerial Duties and Responsibilities of 
Executive Assistants in the Position of Middle Level Manager in Today's Modern 

Organizational Structures 

Abstract: At this time, when our period is information age and technology is renewing itself rapidly, every individual and 
each organization has to adapt to this era of change, innovation and development. While new competitors and new lines of 
business are showing up in the market every day in a globalizing environment, people and organizations who are opposed 
to change and innovation are unfortunately swept away from the job market. At this point, modern management 
techniques that use technology at the maximum level; People and businesses that are pioneering change and can apply in 
the management and working environment will always take the preliminary plan in the competitive environment. 

In this study, firstly, the concepts of organization and organization in private enterprises are emphasized. In the 
establishment of organizations; Raw materials, employees, tools, equipment and technological tools at the point of the 
business owners have important tasks. Also, it is one of the topics that should be emphasized by the business owner in 
order to be able to stand up activities. It is one of the important points of business owners to show the utmost sensitivity in 
the selection of manager and manager assistant if they think that man is the most important treasure in today's working 
environment, not machine. Many studies have been carried out on the concepts of management and organization in order 
to put organizations on a solid ground. 

While the task areas of the secretarial profession have once been seen as welcoming guests and looking at telephones, 
today the role of administrative assistant in modern organizations is increasingly felt and weighted. Nowadays, secretaries 
should not be seen only as guests who serve guests. Administrative assistants are those who speak foreign languages, who 
have a bachelor's degree, a master's degree and a doctorate in their career stages, who speak at least two foreign 
languages, manage their employees when they are not in business, use computers, judge technological tools and utilities. In 
this study, the organization, management and executive assistantship of the important hair legs of the organizations are 
carefully examined. 

Key words: Exective, Leading management, Organization, Executive Assistant. 
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1. Giriş 

Üretim ve insan ihtiyaçlarını karşılama ilk insandan beri insanoğlunun üzerinde durduğu önemli konulardan 
birisi olmuştur. Sanayi öncesi devirlerde el ve kas gücüne dayalı üretim yöntemleri hâkimken bu dönemlerde 
seri üretimle henüz tanışılmamıştır. Fiziksel güce ve el becerilerine dayalı üretim dönemlerinde ağır işleyen bir 
üretim metodu hâkimdi ve o dönemlerde üretmek oldukça önemliydi. İnsan ihtiyaçları istenilen yerde, zamanda 
ve tüketicinin istediği fiyatta sağlanamıyordu. 

Sanayi devrimiyle beraber seri üretime geçildi ve bu yeni dönemde kas gücüne dayalı üretimden makine gücüne 
dayalı üretim oldukça önem kazandı. Bu gelişmeler insanlık tarihi açısından oldukça öneme sahipti. Çünkü artık 
fabrikalarda üretim başlamış ve daha fazla üretimle tüketiciye ihtiyaçlarını giderme noktasında daha hızlı bir 
ulaştırma faaliyeti hâkimdi. Yine de bu yeni dönemde işletmeler üretim performansında optimum fayda 
sağlanamıyordu. İşletmelerin ana gayesi olan kar elde etme politikası bir türlü gerçekleşemiyor ve işletmecilik 
faaliyetleri içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Tam bu sırada bilim adamları verimlilik ve etkinliği ön planda tutan 
yeni yöntemler üzerine araştırmalar yaparken bir anda klasik dönem dediğimiz verimli üretim politikalarının 
geliştiği bir sürece girildi. Klasik dönemde işletmelerde verimliliği ve etkinliği esas alan bilimsel yöntemler 
geliştirdi. Daha sonraları neo-klasik, çağdaş ve post-modern denilen zaman dilimleri içerisinde işletme ve çalışan 
performansının arttırılmasına yönelik, bilimsel yöntem ve metotları esas alan araştırmalar yapıldı ve yönetimde 
yeni teknikler geliştirildi. 

Günümüzde insan odaklı yönetim felsefesi ön plana çıktığı gibi en önemli işletme sermayesi beşeri sermaye 
olarak görülmeye başlamıştır. İnsanların mutlu olduğu bir ortamda işten optimum fayda elde edilebileceği gibi 
nitelikli çalışanların işletmelere entegre edilmesi örgütlerin geleceği açısından oldukça önem taşır. Bu bağlamda 
çalışmamızda, organizasyon ve yönetim tanımlamaları ayrıntılı olarak incelenecek ve örgütlerin gelişmesinde 
önemli katkıları olan yöneticiler ve onların yardımcılarının görev tanımları ve sorumlulukları üzerinde 
durulacaktır. 

Bu çalışmada Organizasyon kavramının gelişimine katkıda bulunan düşünce öbekleri ve düşünürler üzerine 
incelemek yapılacak, beşeri organizasyon süreci, yönetim-organizasyon ilişkisi, işletmelerin yaşam evreleri, iş 
tanımlamaları, lider yöneticilik, yönetici asistanlığı gibi ifadeler açıklanmaya çalışılacaktır. 

Günümüz yönetim felsefesinin en önemli sloganı olan “İşi en iyi yapan bilir” mantığından hareketle yönetim ve 
organizasyonla ilgili önemli ifadeler üzerinde durulacak ve örgüt şeması oluşturmanın neden gerekli olduğu ve 
örgütsel şemalar oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları bu çalışmada titizlikle ele anılacaktır. 

2. Organizasyon, Yönetim ve Yönetici Asistanlığı 

Organizasyon kavramı, “insanlar tarafından; örgütsel ihtiyaçları ve amaçları gerçekleştirmek adına yapılan 
yönetimsel ve örgütsel yapılanmayla ilgili faaliyetlere” denir. Her örgüt, faaliyetler ve çalışanlar arasındaki 
ilişkileri belirleyen bir örgüt yapısına sahiptir. Organizasyon faaliyetleri örgütsel rolleri, sorumlulukları ve 
görevleri yerine getirme konusunda görev ve sorumlulukları alt birimlere atar. Organizasyonlar çevrelerini 
etkileyen ve çevrelerinden etkilenen açık sistemlerdir. 

Örgütsel yapı, bir organizasyonun insanların ve işlerin düzenlenmesiyle amaçların gerçekleştirilebilmesi ve 
hedeflerine ulaşılabilmesi anlamına gelir. Küçük çalışma gruplarının bulunduğu organizasyonlarda yüz yüze 
iletişimi sık olduğunda, biçimsel yapı gereksiz olabilir, ama daha büyük bir organizasyonda önemli kararların 
alınması açısından biçimsel iletişim oldukça önemlidir. Sonuçta prosedürler, işle ilgili çeşitli sorumlulukları 
çalışanlara yüklemek için yapılmıştır. Örgütsel yapıyı belirleyen ana faktör alınan kararlardır. 

Uluslararası işletme sözlüğünde yönetimin çeşitli şekillerde tanımlaması yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu 
şekildedir: “Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için işletme faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonudur. 
Organizasyon içerisinde yönetim faaliyetleri üretim aşamalarından biri olarak kabul edilebilir mi? Üretim 
faktörlerinden olan makine, malzeme ve para gibi faktörlere yönetimi de eklemek mümkündür. Yönetimin 
grusu Peter Drucker (1909-2005), yönetimin temel görevinin, pazarlama ve inavasyonu kapsadığını belirtmiştir. 
16. Yüzyılda İngiliz devlet adamı, Sir Thomas More (1478-1535) bazı işletme faaliyetlerinde düşük verimlilik ve 
başarısızlıklar üzerine yönetim alanında araştırmalar yapmıştır. More’a göre yönetim, bir organizasyonun 
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma ve kurumsal kimlik oluşturma adına; örgütsel faaliyetleri planlama, 
koordine etme ve kontrol etme şeklinde 
tanımlamıştır. ”(http://www.referenceforbusiness.com/management/ObOr/OrganizationalStructure.html). 
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Bir diğer tanıma göre yönetim, bir işletmeyi sevk ve idare etme adına yöneticiler tarafından yerine getirilen 
faaliyetlere denir. Yönetimin kapsama alanı tek bir kişilik iş yerinden binlerce kişinin çalıştığı devasa işletmeleri 
kapsar. Büyük organizasyonlarda yönetim kurulu başkanları ve CEO’lar işletme politikalarını belirlerler. Birçok 
insan, bir işletmenin mevcut ve gelecekteki konumunu belirlemede en önemli etkenin yöneticilerin tecrübe ve 
kalitesi olduğunu iddia ederler. 

Sanayi sektörünün ağır işlemesi bilim dünyasını yeni arayışlara yönelmeye zorlamıştı. Bu vesile ile yirminci 
yüzyılın başlarında Amerika’nın iş piyasasında bir takım gelişmeler yaşandı. Bu zaman diliminde parça başı 
üretimden seri üretime geçildi. Amerika'da Frederick Taylor ve Fransa'da Hanri Fayol gibi bilim adamları, 
örgütler için en verimli şekilde çalışma sistemlerini incelediler ve ilkeler geliştirdiler. Amaçları insanların makine 
gibi çalışıp verimliliği sağlama yönündeydi. Alman sosyolog ve mühendisi Max Weber toplumların kapitalizmi 
kucakladığında bürokrasinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Yazıları 1949'a kadar İngilizceye çevrilmediğinden, 
Weber'in çalışmasının, 20. yüzyılın ortalarına kadar Amerikan yönetim uygulamasında çok az etkisi vardı. 

Bu dönemde yönetim bilimi, Weber’in Bürokrasi düşüncesinden etkilenmiştir. Yönetimde otorite kullanımı bu 
pozisyonda görev yapan kişilerden ziyade, gücün makamdan geldiği yönünde görüş belirtmiştir. Yani gücün 
kaynağı işgal edilen makamdır. Yöneticiler gücünü makamdan alırlar ve yetkiyi ancak makam sayesinde 
kullanabilirler. Ayrıca Taylor’ın Bilimsel Yönetim Akımında, hareket ve zaman etütleri işletmelerin yönetimi 
açısından en iyi yol olarak görülmüştür. Ayrıca yönetim biliminde Fayol’un geliştirmiş olduğu; Yönetim Süreci 

Yaklaşımında “komuta zinciri, otorite, disiplin, uzmanlaşma” gibi kavramlar yönetim ve otoritenin kullanılması 
açısından önemli ifadeler olmuştur. Klasik dönemin en önemli amacı insanı makine gibi görmek ve sistem 
dâhilinde verilen görev ve emirleri en iyi şekilde yerine getirerek örgütsel etkinliği aktif hale getirmek ve 
böylece kâr elde etmektir. Klasik dönem yani buhar makinesi bulunması sonrası modern yönetim felsefesinin 
temel paradigmalarından birisi dikey örgütlenme yapısı dediğimiz hiyerarşik yapı olmuştur. 

Klasik yönetim anlayışı bilimsel yönetim yapılarının kurulmasına ve örgütsel verimliliğin sağlanmasına önemli 
katkıları olmuştur. Klasik yönetim anlayışı, devamında neo-klasik yapi, çağdaş örgüt yapıları ve en nihayetinde 
21. Yüzyıl modern ötesi örgüt yapılarının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Günümüzde modern örgütlerde büyük 
sermaye birleşmeleri ve devasal örgütler uluslararası arenada boy göstermiştir. Bu bağlamda sınır ötesinde 
hâkimiyet anlayışı; silahlı ve askere dayalı devlet gücünden, sermaye gücüne dayalı uluslararası şirket 
egemenliği anlayışına geçiş olmuştur. 21. Yüzyılın ilk yarısında tek boyutlu geleneksel bir yönetim anlayışı 
hâkimdi. Zamanla bu anlayışta değişme olmuş, çok boyutlu çağdaş yönetim anlayışı uygulanmaya başlamıştır. 
Yine de klasik yönetimden kopmak mümkün olmamıştır 
(http://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Organizational-Structure.html). 

Örgütlenmeyi bir süreç olarak ilk defa Henri Fayol ele almıştır. Daha sonra Gullick ve Urwick 1937 yılında 
yayınladıkları eserlerinde yönetim süreçlerini POSDCORB şeklinde formüle ederek örgütlenmeyi planlamadan 
sonra gelen bir süreç olarak bu formülde belirtmişlerdir. Örgütlenme, öncelikle mal ve hizmet üretimi gibi 
fiziksel etkinliklerle, işin departmanlar biçiminde bölünmesi ve birey - toplum ilişkileri ile ilgilidir (Ergun ve 
Polatoğlu, 1992, s. 95), ve ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının 
oluşturulması eylemlerini kapsamaktadır (Aydın, 1988, s. 97). 

Örgütler toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlamak ve insanların hizmetine sunmak, yani toplumun 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Bir örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için özellikle 
amaca uygun bir yapının kurulması, amaçları gerçekleştirecek nitelikte personelin işe alınması, personelin 
çalışması ve örgüt amaçlarının gerçekleşmesi için uygun nitelikte donatımın sağlanması gerekir. Tüm örgütlerin 
amaçlarına ulaşmasında etkili olan bazı önemli faktörler vardır. Bunlar; yapılacak işlerin belirlenmesi ve 
gruplandırılması, uygun insan gücünün seçilmesi ve atanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek personelin 
nerede ve nasıl çalışacağının saptanması şeklinde sıralanabilir (w3.gazi.edu.tr/~buluc/orgutlem.DOC). 

Örgütleme sürecinin ilk safhası yapının kurulması aşamasıdır. Yapının kurulması, her düzeydeki yetki ve 
sorumlulukların saptanması, buna göre personelin atanması ve aralarındaki ilişkilerin belirtilmesidir (Aydın, 
1988, s. 97). Örgüt yapısının planlanmasında ilk adım amaç ve etkinliklerin tespit edilmesidir. Amaç ve 
etkinliklerin daha önce planlama yolu ile saptanması gerekmektedir (Newman, 1979, s. 312). Amaçların açık bir 
şekilde belirlenmesi örgütlerde, stratejilerin tespiti, ön bilgilerin hazırlanması, işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanmasında önemli bir rol oynar. 

Organizasyonların toplum içindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Şüphesiz önemi artan organizasyonların 
başında “işletmeler” gelmektedir. Hatta o kadar ki, küreselleşme uygulamaları dolayısıyla çok uzun olmayan bir 
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gelecekte, ülkelerin, zaten kaybolan ekonomik sınırların yanında, siyasi sınırlarında önemini iyice kaybedecek ve 
yerine tüm dünya ülkelerinde faaliyette bulunan işletmelerin oluşturduğu şebeke organizasyonlar gelecektir. 
Organizasyon kavramı, önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan bir yapıyı, iskeleti, şemayı, düzenlemeyi ifade 
eder (Koçel, 2014, s. 94). 

Organizasyonların temelinde toplumu oluşturan bireylerden girişimcilik ruhu ve yaratıcılık beyne sahip 
insanların bu yetenek ve becerilerini ön planda tutmak istemeleri ve hem kar elde edip, hem de topluma hizmet 
noktasında neler yapılabileceğini tasarlayarak faaliyete geçirme fikri vardır. Her iş fikri ve düşünce yapısı 
değerlidir. Bazen bu düşünce dünyası hayal edilebilir, bazen de hayal ötesi fikirlerin somutlaştırılması 
organizasyon yapılarının şemsiyesi altında gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. 

Organizasyonlar toplumun refah düzeyini arttırıcı gelişmeleri sağlayan, yeni ürün, hizmet, teknoloji ve bilgileri 
insanların hizmetine sunan, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayan birimler olarak 
düşünülebileceği gibi faaliyetleri ile doğal çevreyi kirleten, aşırı ve gereksiz tüketimini körükleyerek dünya 
kaynaklarını israf eden, toplumdaki “etik” değerlerin kaybolmasına yol açan yolsuzlukların, ahlaka uymayan 
davranış ve yozlaşmanın (corruption) ortaya çıkmasını kolaylaştıran yapılar olarak da görülebilir (Koçel, 2014, s. 
95). 

Organizasyon yapıları sonuçta insanlar için kurulan yapılardır. Bu yapılar toplumsal huzurun sağlanmasında, 
hizmetin ihtiyaçları giderme noktasında önemli ve vazgeçilmez yapılar olarak düşünülebilir. Örgütleme, 
kuruluşu faaliyete geçirebilecek duruma getirme aşamasıdır. Planlama gibi hazırlama safhası içinde yer alır ve 
adeta onun bir uzantısı niteliğindedir. Beşeri organizasyon sürecini, bir işletmede yapılacak işleri belirleme, bu 
işleri kendi içinde benzerlik durumuna göre gruplamak, gruplanan işleri görecek sayı ve nitelikte personeli işe 
alarak bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile örgütsel ilişkilerini düzenleme çabalarının toplamı olarak 
tanımlanabilir. 

Bu süreç maddeler halinde şu şekilde açıklanabilir (Eren, 2009, ss. 216-217): 

1) Amaçlara ulaşmak yapılacak işleri belirleme, 

2) İş analizleri yardımıyla birbirlerine çeşitli yönlerden benzeyen işleri bir arada gruplandırma, 

3) Her işgrubu için bu işleri görecek sayı ve nitelikte personeli belirleme, diğer bir deyişle norm-kadro 
çalışması yapma, 

4) İşe alınacak personelin (yönetici ve işgörenlerin) yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiğini 
belirleme, 

5) İşe personel almadan önce bu personelin yapacağı görevlerin veya işlerin tanımını yapma, 

6) Yönetim görevini yükümlenecek personelin üretim kaynaklarını (araç, gereçleri, insanları v.b.) ne 
oranda kullanabileceğini, kuruluşu hangi konularda, nasıl ve ne ölçüde, temsil edeceğini, hangi ölçüde 
işletme adına serbestçe anlaşmaya girebileceği konusundaki yetkilerini ve bunun karşılığında 
sorumluluklarını belirleme, 

7) Organizasyonda görev alan yöneticilerin hangi iş grupları yöneticileri ile ne konularda nasıl ilişki ve 
işbirliğine gideceklerini açıklama, aralarında yatay ilişkiler oluşturma, 

8) Aynı yöneticilerin kuruluşun yakın çevresindeki kişi, grup ve kuruluşlarla ne zaman, nasıl, hangi 
konularda, hangi yetkiler ölçüsünde ilişkiye gireceklerini belirleme, 

9) Her örgüt grubunun bağlı olduğu üst yönetici ile hangi zamanlarda ne tür bir raporlama ilişkisine 
girileceğini, bunların zorunlu veya ihtiyari olanlarını belirleme, 

10) Her bölüm veya kısım yöneticisinin başka grup yöneticileri ile birlikte katılacakları komite 
toplantılarının neler olduğunu, bu komitedeki konularını açıklama, 

11) Bütün bu özellikleri taşıyan mevkiler için işe uygun nitelik ve özellikler taşıyan personeli bilimsel 
usullerle istihdam etme (işe uygun eleman seçme ve yerleştirme). 

Organizasyonlar, biyolojik ya da mekanik sistemler gibi birçok alt sistemlerden oluşmuş toplumsal sistemlerdir. 
Çevreden girdi alıp onu işleyen ve çevreye çıktı veren birer açık sistemlerdir (Can, 1999). Bütün 
organizasyonlarda üç genel özellikten bahsetmek mümkündür. Birincisi, her organizasyonun farklı amacı vardır. 
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İkinci olarak her organizasyon birçok insandan oluşur. Üçüncüsü ise, her organizasyon belirli yapılar geliştirirler 
(Robbins ve Coulter 2003; Hellriegel ve diğ. 2002). 

Yönetim-Organizasyon İlişkisi: Yönetim kavramı, işletmenin belirtilen amaçlarına ulaşması için işbirliği ve 
dayanışma içinde yapılan bilinçli ve düzenli faaliyetler toplamı olarak tanımlanabilir. Organizasyon ise, 
yönetenler ve yönetilenler arasında hiyerarşik ve formel yapının kurulması, işlerin, bunları yapacak kişilerin ve 
aralarındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Yönetim amaçlarını belirleyen, temel ilkeleri ortaya koyan bir süreç, 
organizasyon ise, belirlenen amaçlara en etkin ve verimli şekilde ulaşma yolunu gösteren bir sistemdir. 
Organizasyon, yönetimin var olduğu ve faaliyetini sürdürdüğü bir yapı, yönetim ise bu yapı içindeki işlevdir 
(Can, 1999). 

İşletmelerin büyüklüğü örgüt yapısının nasıl olacağını belirleyen önemli bir faktördür. İşletmenin büyüklüğü için 
çeşitli ölçüler kullanılmasına rağmen en kabul gören ölçü, çalışanların sayısıdır. Küçük işletmeler çok az iş 
bölümüne, az sayıda resmi kural ve düzenlemelere, sınırlı sayıda kurmay personele, içsel kontrol sistemlerinin 
belirgin olmadığı bir yapıya sahiptir. Diğer bir deyimle örgüt organik örgüt yapısına benzer ama karar alma 
küçük örgütlerde merkezidir. 

Büyük boyutlu işletmelerde işbölümü ileri düzeydedir ve departmanlar kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. 
Büyük ölçüde kurmay personel çalıştırmakta, bürokratik kurallar ve düzenlemeler ile içsel kontrol sistemleri 
oluşturulmuş bulunmaktadır. Örgüt bu hali ile bürokratik, kontrol ve mekanik bir niteliğe sahiptir. 

Örgüt yaşam evrelerinin de örgüt yapılarının değişmesi üzerine oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Örgüt 
önce doğmakta, gençlik dönemi artan yaşlılık ve olgunluk devri geçtikten sonra, yaşam sona ermektedir. Bu 
evreler incelenecek olursa şu şekilde açıklamak mümkündür (Eren, 2009, ss. 230-232): 

1) Doğuş evresinde örgütte çok az çalışan vardır bürokratik olmayan, yazılı kuralları bulunmayan ve içsel 
kontrol ve bağlılıklar sistemi olmayan bir yapısal özelliğe sahiptir. Kararlar tepe yönetici tarafından 
verilmekte ve örgüt çok esnek bir nitelik göstermektedir. 

2) Örgütün veya işletmenin gençlik evresinde pazarda tutunmuş bir ürünü bulunmaktadır. Bu nedenle 
bazı departmanlar kurulmuş, bazı yazılı kurallar ve düzenlemeler oluşturulmuştur. Örgütün merkezinde 
bazı kurmay kadrolar oluşturulmuş, içsel kontrol sistemi kurulmaya başlamıştır. Örgüt artık orta 
boyutta bürokratikleşmenin eşiğinde bir işletme niteliği taşımaktadır. 

3) Orta yaşlılık (midlife) evresinde örgüt çok kararlıdır ve büyük bir boyuta erişmiştir. Departman sayısı 
çok artmış, bürokrasinin işareti olan politikalar ve prosedürler oluşturulmuş, örgütte kurmay personel 
sayısı çoğalmış ve büyük firma olmanın gerektirdiği içsel kontrol sistemleri oluşturulmuştur. 

4) Örgüt olgunluk sürecine gelince örgüt çok büyük bir boyuta ve çok geniş bir bürokratik yapıya sahip 
olmuştur. Kurallar, kaideler, prosedür ve yönetmelikler yazılı olarak hazırlanmış, örgütün tepe 
noktasından en alt kademelere kadar görevler, yetki ve sorumluluklar, raporlama sistemleri, bilgi ve 
haber akışı kuralları ile örgüt içi kontrol noktaları ve sistemleri oluşturulmuş, çok sayıda kurmay 
personel istihdam edilmiştir. 

Örgüt içerisinde çalışanlara ve yapılan işlere yönelik iş tanımlamalarının yapılması oldukça önemlidir. Faydalı iş 
tanımlamalarının şu özellikleri vardır (Eren, 2009, s. 264): 

1) Günlük değişimleri göstermeli ve çağa uygun olmalıdır. 

2) İş unvanları uygun olmalı. 

3) İşin özeti önemli sorumlulukların mahiyetini kısaca belirtmeli. 

4) Diğer kişilerle ilişkilerin ve sorumlulukların mahiyetini kısaca belirtmeli. 

5) Görevler kesin olarak ifade edilmeli. 

6) Tanımlama, önemine göre işleri sınıflandırmalıdır. 

7) Tanımlama işgörene işi hakkında ne bilmesi gerektiğini ve neden sorumlu olduğunu belirtmelidir. 

Uzun süre yaşamak isteyen örgütlerin sahip olması gereken değerlerin ortaya konulmasından önce, istenen 
değerlerin oluşturulabileceği örgütsel şartların ortaya konulması gerekmektedir. Bu yönden bakıldığında iki 
farklı örgütsel kültür yapısı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki sonuç odaklılığı temel değer alan örgütlerdir. Bu 
yapı, örgüt bütününde motivasyonel sinerjinin yaratılamadığı değişime kapalı süreçleri doğurmaktadır. Merkezi 
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bakış açısının kısa süreli hedefler olduğu bu örgütler, örgütün bütününde yaratıcılığı yaratamadıklarından 
“makine örgütler” olarak değerlendirilmektedir. Diğer örgüt yapısı ise süreç odaklı örgütlerde görülmektedir. Bu 
örgütlerde ise merkezkaç yöntemi esas alınmaktadır. “İşi en iyi yapan bilir” yaklaşımı doğrultusunda örgütün 
bütününe yayılmışlar, örgütsel sinerjinin ve yaratıcılığın sağlanması yoluyla sürekli kendini yenileyen süreçleri 
oluşturmuşlardır. Bu işletmeler enerjilerini sürekli öğrenmekten ve bilgiden almaktadırlar. Yenilemenin önem 
taşıdığı bir ortamda esnek, dinamik ve organik örgüt biçimlerinin mekanik ve bürokratik örgüt biçimlerinden 
üstün olacağı aşikârdır (Özer, 2011, ss. 2-3). 

Yönetim, insanlarla ve insanlar için vardır. Bu nedenle yönetim çağımızda sosyal bir sistem olarak kabul 
edilmektedir. Yönetimde insan ilişkileri de insanın sosyal bir varlık olduğu ve çevresiyle sürekli bir ilişki içinde 
bulunduğu gerçeğinden doğmuştur. Belirtildiği gibi günümüzde örgütler, her şeyden önce, insanlardan oluşan 
canlı bir organizmadır. Yönetici ise, grup halinde bir araya gelmiş ve belli bir amaç için teşkilatlanmış olan 
insanları verimli ve etkin bir biçimde sevk ve idare etmek görev ve sorumluluğu taşıyan kişidir (Aytürk, 1999, s. 
69). 

Lider yöneticilik, öğrenebilen, bilimsel ve sanatsal boyutu olan bir meslektir. Lider yöneticilikte bireysel akıl 
yerine ortak akıl; birey yerine ekip; emir yerine koçluk; yöneticilik yerine liderlik; sonuç odaklılık yerine süreç 
odaklılık, çok çalışmak yerine akıllı çalışmak esastır. Lider yöneticilik, vizyon yaratabilen ve yaşatabilen, 
arzulanan gerçeğin ve hedefin fotoğrafını çekebilen; bu hedef ve amaç tablosunun görüne bilirliğini 
sağlayabilen; söz konusu görüntüyü erişilir ve uygulayabilir kılan kişidir (Özer, 2011, s. 4). 

Yöneticilerin insanları tanıyabilmesinde literatürde Wagner’in Transaksiyonel analizi kullanılabilmektedir. Bu 
analize göre insanların altı farklı kişilik durumu vardır. Bunlar; Doğal çocuk (içinden geldiği gibi davranır), 
yetişkin (mantıklı davranır, duyguları ile düşüncelerini dengede tutar), eğitici yetişkin (kendisini, karşısındaki 
insanının yerine koyar, onların sorunlarını sabırla anlamaya çalışır), asi çocuk (negatif, engelleyici ve intacı 
davranışlar sergiler), uysal çocuk (kendi kişiliğini dolayısıyla yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarmaktan çekinir), ve 
eleştirici yetişkin (kendini hep başkalarını eğitmekle, onların yanlışlıklarını bulmakla yükümlü hisseder). 

Bu altı davranış biçiminin ilk üçü insan ilişkilerinde çok yararlıdır. Son üç davranış ise, işleri karıştırmaktan başka 
işe yaramaz. Yöneticiler, kişiliklerin bu değişik yönlerini kavramak ve olumlu davranışları ön plana çıkarmak 
zorundadır (Türkoğlu, 2000, s. 20). 

3. Organizasyon Şemalarının İşletmeler Açısından Önemi ve Örgüt Şeması Oluştururken 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Organizasyon oluştururken iş bölümü yapılmasında ve işlerin belirli bir ölçüte göre gruplandırılmasının önemi 
çok büyüktür. İş gruplandırılmasında amaç, yetki ve sorumlulukların kesin olarak birbirinden ayrıldıkları iş 
kümeleri meydana getirmektir. İş kümelerinin amacı organizasyon yapısına estetik bir görünüm kazandırmak 
değil, aksine bu yapı ile amaçlara etkin ve verimli olarak ulaşmaktır (Eren, 2009, s.243). 

Herkesin birbirini suçladığı ve kimsenin memnun olmadığı organizasyon şemaları yerine, etkinlik ve verimlilik 
odaklı, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine uygun şemalar oluşturmak nasıl gerçekleşebilir? Soru kökeninde de 
belirtildiği gibi etkinlik, verimlilik, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine uygun bir organizasyon şeması örgütün adeta 
ruhu manasına gelmektedir. Bu ruhun bedeni ise yöneticilerin örgüt şemaları üzerinde dururken yapmış 
oldukları uygulamalar olarak düşünülebilir. 

Bir şirkette organizasyon şeması oluşturmak, bir kaç yönetim kurulu üyesi veya üst yöneticinin masa etrafında 
oturup, kişilere, durumlara ve dengelere göre bir şema oluşturması demek değildir. Örgütsel şemalar son 
derece ciddi analizler çerçevesinde oluşturulmalıdır. 

Organizasyon şeması oluşturmak stratejik yönetim ile başlayan, süreç yönetimi ile devam eden, performans 
yönetimi ile son bulan ve her aşamada kurumsal sistemlerin desteği ile yürüyen bir çalışmadır. Organizasyon 
şemalarında yer alan her bir kademe, bu kademelerdeki her bir pozisyon, esasen iş süreçleri ve kurumsal 
sistemler çerçevesinde şekillenen, görevler, sorumluluklar ve yetkiler ile iletişim ağları göz önünde 
bulundurularak oluşturulmalıdır. 

Organizasyon şemalarının oluşturulmasında en önemli sorunlardan bir tanesi de yönetim kurulu veya üst 
yönetim toplantılarında, kişiler için pozisyon üretilerek yapılan şemalardır. Organizasyon şemaları asla kişilere 
göre yapılmamalıdır. Organizasyon şemaları hedefler, sistemler ve süreçler doğrultusunda oluşturulmalı, 
şemalardaki pozisyonlar için doğru kişiler belirlenmelidir. Yani kişiye göre iş değil, işe göre kişi tercih edilmelidir. 
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Kişilerin şirketler için önemi tartışılmaz ancak bu doğru sistem içinde doğru kişi prensibi çerçevesinde geçerlidir. 
Organizasyon şemalarında, hangi yöneticinin hangi pozisyonda daha etkili olacağı düşünülürken, işin gereği, 
pozisyonun görev tanımı ve pozisyonun gerektirdiği kişilik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Organizasyon şemaları kurumsal dünyanın en tartışmalı konularından biridir. Doğru şemalar yönetimler ve 
şirketlerin performansını doğrudan etkilemektedir. Doğru bir organizasyon şeması oluşturmak, şirketin 
yönetim, liderlik ve organizasyon kapasitesinin önemli bir bileşeni olacaktır. Bu sebeple ciddiye alınmalı ve arka 
planında son derece ciddi analiz ve değerlendirmeler gerektirdiği unutulmamalıdır 
(http://bertankaya.net/?p=1300). 

4. Yönetim ve Organizasyon İşler Bakımından Yönetici Asistanlığı Mesleğinin Görev ve 
Sorumlulukları 

British sözlüğünde yönetici asistanının tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Ofis işlerini yürüten ve idare eden, yönetici 
ve patronunun günlük işlerini takip eden ve aynı zamanda ofis ortamında yapılması gereken her türlü yazışma, 
dosyalama ve evrak takibinden sorumlu ofis çalışanına yönetici asistanı denir.” 

Günümüzde daha çok yönetici yardımcısı, yönetici asistanı, yönetici sekreteri gibi ifadeler kullanılan sekreterlik 
mesleği her iş kolunda değişik isimlerle tanımlanmakta olup, iş piyasasında ve modern örgütlerde yönetim 
kademesinde orta kademe yönetici olarak görülmektedir. 

Yönetici sekreterler işlerin akışını belirleyen, onlara yön veren, herhangi bir komuta maruz kalmadan görev ve 
sorumlulukları yerine getiren, hatta diğer departmanlarda çalışanlarla işlerin işleyişiyle ilgili iletişimde bulunan, 
onlara da yön vererek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde çıkarabilen kişidir. İşyerinde yönet icisinin 
olmadığı zamanlarda veya olduğu zamanlarda etkinliğini ortaya koyarak adeta bir yönetici gibi davranan kişidir 
(Başpınar, 2014, s. 5). 

Modern organizasyonlarda sekreterler artık rakam dökümlerini yeniden toplama yerine bunların analiz 
edilmesine ve yorumlanmasına yardımcı olmakta, mektupları bilgisayarda temize çekmek yerine araştırma işleri 
yapmakta, toplantı için gerekli hazırlıkları yapmak yerine organizasyon faaliyetlerini yerine getirmekte, herhangi 
bir iş gören olmak yerine yapılan işin ve örgütün sahibi gibi inisiyatif yeteneği göstermektedir. 

Yöneticilerin başarılı olmasının sırrı sekreterlerin elindedir. İyi bir sekreter sadece sıkıcı işleri paylaşmaz; aynı 
zamanda özel bilgisi ve yeteneklerinden dolayı yaratıcı planlama ve iş yönetimi sayesinde yöneticisini 
kurtarmaktadır (Tengilimoğlu ve Köksal, 2013, s. 48). 

Yönetici Sekreter, büro yeterliliklerinin üstünlüğe sahip, doğrudan bir emir almadan, sorumluluk alabilme 
yeteneği gösteren, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen otorite sınırları içinde 
kararlar verebilen yönetici yardımcısıdır (Başpınar, 2014, s. 5). 

Yöneticilerin sekreterlerinin başarılı olmaları organizasyon hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarına bağlıdır. 
Profesyonel sekreterlerin, organizasyonlarda çalışma gruplarının oluşturulması, görevlerin tespiti ve etkin 
toplantı yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları bu tür görevlerin etkinlikle yürütülmesi sayesinde 
olmaktadır. 

Profesyonel bir sekreter kendi mesleki gelişmişlik düzeyini belirlemek istiyor ve başarısının standartlarını merak 
ediyorsa, şu faktörlere sahip olmalarına bağlıdır (Tengilimoğlu ve Köksal, 2013, ss. 48-49): 

• Sekreter, yöneticisinin örgüt içindeki görev, sorumluluk ve faaliyetlerini ayrıntılı olarak bilmelidir. 
Yöneticisinin güçlü ve zayıf yanlarını, esnek duyarlı olduğu noktaları bilmelidir. 

• Yöneticinin yokluğunda hem iş yaşamıyla, hem de özel yaşamıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek 
sorunları çözebilecek bilgi, beceri, yetenek ve inisiyatife sahip olmalıdır. 

• Örgütte alınmış kararlara göre projeleri başlatıp yürütülmesini sağlamalı, sonuçların kontrol 
edebilmeli, aksayan yönleri ortaya tespit edebilmeli ve bu konuda yöneticisine yardımcı olmalıdır. 

• Koşulsuz müşteri memnuniyeti bilinciyle hareket edebilmelidir. 

• Yaratıcı, hayal gücü geniş, politika ve strateji belirleyebilen, işine gereken önemi gösteren biri 
olmalıdır. 
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• Etkin bir motivasyon sahibi olabilmeli, iş tatmini ve çalışma barışı konusunda yetenek ve beceri 
gösterebilmelidir. 

• Sürekli eğitim ve beceri geliştirme konusunda duyarlı olabilmelidir. 

• Etkin bir misyon ve vizyon sahibi olabilmelidir. 

• Araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda gerekli duyarlılığa sahip olmalı, mesleğiyle ilgili yayınları 
takip etmelidir. 

• Yönetici adına bilgi toplayabilme, taslak oluşturma ve rapor hazırlayabilmelidir. 

• Sosyal sorumluluk ve görev ahlakı konularında bilinçli, çevreye ve toplumsal değerlere saygılı olmalıdır. 

• İşbirliği ve katılımcı bir yaklaşımla problemleri çözebilmelidir. 

• Sinerjik bir yönetim anlayışında olmalıdır. 

Bugün modern organizasyonlar, sekreterlerde üç özelliğe büyük önem vermektedir. Bunlardan ilki, yabancı dil 
yeteneği, ikincisi ofis araçlarının kullanımı gibi teknik becerilerdir. Sekreterlerden aranan üçüncü bir özellik de, 
örgüt içi ve örgüt dışı iletişim gibi önemli görevler üstlenen bir sekreterin insan ilişkileri becerilerinin 
bulunmasıdır (Tutar, 2002, s. 14). 

5. Sonuç 

Organizasyonların toplum içindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Şüphesiz önemi artan organizasyonların 
başında “işletmeler” gelmektedir. Hatta o kadar ki, küreselleşme uygulamaları dolayısıyla çok uzun olmayan bir 
gelecekte, ülkelerin, zaten kaybolan ekonomik sınırların yanında, siyasi sınırlarında önemini iyice kaybedecek ve 
yerine tüm dünya ülkelerinde faaliyette bulunan işletmelerin oluşturduğu şebeke organizasyonlar gelecektir. 
Organizasyon kavramı, önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan bir yapıyı, iskeleti, şemayı, düzenlemeyi ifade 
eder. 

Örgütler toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlamak ve insanların hizmetine sunmak, yani toplumun 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Bir örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için özellikle 
amaca uygun bir yapının kurulması, amaçları gerçekleştirecek nitelikte personelin işe alınması, personelin 
çalışması ve örgüt amaçlarının gerçekleşmesi için uygun nitelikte donatımın sağlanması gerekir. Tüm örgütlerin 
amaçlarına ulaşmasında etkili olan bazı önemli faktörler vardır. Bunlar; yapılacak işlerin belirlenmesi ve 
gruplandırılması, uygun insan gücünün seçilmesi ve atanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek personelin 
nerede ve nasıl çalışacağının saptanması şeklinde sıralanabilir. 

Organizasyonlar toplumun refah düzeyini arttırıcı gelişmeleri sağlayan, yeni ürün, hizmet, teknoloji ve bilgileri 
insanların hizmetine sunan, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayan birimler olarak 
düşünülebileceği gibi faaliyetleri ile doğal çevreyi kirleten, aşırı ve gereksiz tüketimini körükleyerek dünya 
kaynaklarını israf eden, toplumdaki “etik” değerlerin kaybolmasına yol açan yolsuzlukların, ahlaka uymayan 
davranış ve yozlaşmanın (corruption) ortaya çıkmasını kolaylaştıran yapılar olarak da görülebilir. 

Organizasyonlar, biyolojik ya da mekanik sistemler gibi birçok alt sistemlerden oluşmuş toplumsal sistemlerdir. 
Çevreden girdi alıp onu işleyen ve çevreye çıktı veren birer açık sistemlerdir. Bütün organizasyonlarda üç genel 
özellikten bahsetmek mümkündür. Birincisi, her organizasyonun farklı amacı vardır. İkinci olarak her 
organizasyon birçok insandan oluşur. Üçüncüsü ise, her organizasyon belirli yapılar geliştirirler. 

Yenilemenin önem taşıdığı bir ortamda esnek, dinamik ve organik örgüt biçimlerinin mekanik ve bürokratik 
örgüt biçimlerinden üstün olacağı aşikârdır. Yönetim, insanlarla ve insanlar için vardır. Bu nedenle yönetim 
çağımızda sosyal bir sistem olarak kabul edilmektedir. Yönetimde insan ilişkileri de insanın sosyal bir varlık 
olduğu ve çevresiyle sürekli bir ilişki içinde bulunduğu gerçeğinden doğmuştur. Belirtildiği gibi günümüzde 
örgütler, her şeyden önce, insanlardan oluşan canlı bir organizmadır. Yönetici ise, grup halinde bir araya gelmiş 
ve belli bir amaç için teşkilatlanmış olan insanları verimli ve etkin bir biçimde sevk ve idare etmek görev ve 
sorumluluğu taşıyan kişidir. 

Yönetici sekreterler işlerin akışını belirleyen, onlara yön veren, herhangi bir komuta maruz kalmadan görev ve 
sorumlulukları yerine getiren, hatta diğer departmanlarda çalışanlarla işlerin işleyişiyle ilgili iletişimde bulunan, 
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onlara da yön vererek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde çıkarabilen kişidir. İşyerinde yöneticisinin 
olmadığı zamanlarda veya olduğu zamanlarda etkinliğini ortaya koyarak adeta bir yönetici gibi davranan kişidir. 

Mekanik örgüt yapılarından organik yapılara geçildiği işletmelerde, hiyerarşik örgüt yapıları yerini artık şebeke 
örgüt yapılarına bırakmaktadır. İnsan unsuru işletmelerin en önemli sermayeleridir. Bu beşeri sermaye 
içerisinde yöneticiler ve asistanlarına önemli görevler düşmektedir. Yönetici asistanları adeta yöneticilerin 
gölgesi konumundadır. İşlerin sevk ve idaresi, geminin rotasının çizilmesi yöneticinin olmadığı dönemlerde 
yardımcılarına düşmektedir. Günümüzde takım çalışmalarının ön planda olması çalışanlar arasında tam bir 
uyum ve işbirliği öğesini ön plana çıkarmıştır. Örgütsel performans ve kalitenin arttırılmasında başta yöneticiler 
olmak üzere yönetici asistanlarına önemli görevler düşmektedir. 
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Özet: Bu çalışmada örgütsel yaşam, örgütsel faaliyetler ve çalışanların örgüt performansı üzerinde etkilerinin ölçülmesinde 
belirleyici rol oynayan; çalışanlar arasındaki iletişim becerileri, iş ortamında ilişkiler, çalışanların davranışları üzerinde etkili 
olan protokol kuralları ve yönetici asistanlarının örgütsel iletişim becerileri ve örgüt içi protokol kuralları gibi belli başlı konu 
başlıkları incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; Örgütsel İletişim, İkinci Bölümde; Protokol 
Kavramı ve Örgütsel Faaliyetlerin Yürütülmesinde Protokol Etkinliği ve Üçüncü Bölümde; Yönetici Asistanlığı Mesleğinde 
Örgüt İçi İletişim ve Protokol Becerileri konuları ele alınmıştır. 

İletişim becerisi, “anlama ve anlatma sanatıdır.” Sözünden hareketle karşılıklı etkileşimin yegane yolu iletişimden 
geçmektedir. Protokol bilgisi ise insanların kurumsal yaşamlarında birbirleriyle ilişkilerinde uyumlu ilişkiler geliştirmelerini ve 
sürdürmelerini sağlar. Protokol ve görgü kurallarını davranışlarının bir parçası haline getiren insanlar, herkesten daha çok ilgi 
ve genel kabul görerek ödüllendirilirler. Kurumsal yaşamda protokol kurallarına uymamak çalışma barışını ve iş tatminini 
olumsuz yönden etkiler. İş yaşamında makamların kullanış şekli dostluğun bir göstergesi olabileceği gibi statünün de 
göstergesidir. İnsanlar; işi, sözü ve görünüşü ile değerlendirilir. 

İş yaşamında protokol kurallarının en iyi uygulayıcıları olarak yöneticiler ve onların yardımcıları konumundaki asistanları bu 
kuralları çok iyi bilmelidirler. Bu çalışmada yöneticiler ve onların en yakın mesai arkadaşları konumunda olan asistanlarının 
başarılı bir performans sergilemelerinde en çok dikkat etmeleri gereken konu başlıkları; “iletişim ve protokol bilgisi” 
konularında literatür taraması yapılarak yoğunluklu olarak örgütsel çalışanlar açısından dikkat edilmesi gereken noktalar ve 
çalışanların göstermeleri gereken davranış biçimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Protokol, Yönetici Asistanlığı. 

A Research on the Determination of Communication Skills and Protocol Knowledge 
of Executive Assistants in Public and Institutional Life 

Abtract: In this study, organizational life, organizational activities and employees' determinative role in measuring the 
effects on organizational performance; Communication skills among employees, relations in the work environment, 
protocol rules affecting employees' behaviors, organizational communication skills of executive assistants and protocol 
rules in organizations. The study consists of three parts. In the first chapter; Organizational Communication, in the second 
part; Protocol Concept and Protocol Activity in the Implementation of Organizational Activities and in Chapter Three; In-
Office Communication and Protocol Skills were discussed in Executive Assistant Profession. 

Communication skills are the only way to interact with each other through the communication of "understanding and 
telling is the art". Protocol knowledge, on the other hand, allows people to develop and maintain harmonious relations in 
relation to each other in their institutional lives. People who make protocol and etiquette a part of their behavior are 
rewarded with more attention and general acceptance by everybody. Failure to comply with protocol rules in corporate life 
negatively affects working peace and job satisfaction. In business life, the use of the authorities is a sign of friendship, as is 
the indication of the status. People; Work, words and appearance. 

The best practitioners of business life rules of protocol managers and their assistants in the assistant position should know 
the rules very well. In this study, assistant managers and their closest colleagues in the position in which they have to 
demonstrate a successful performance the most attention topics; "Protocol communication and information" topic in 
intensity as the literature points to be considered in terms of organizational and employee behavior should show the 
employees have tried to expose. 

Key words: Communication, Protocol, Executive Assistant. 

1. Giriş 

İnsanoğlu, yeryüzündeki en değerli varlık olarak mevcudiyetini korumaktadır. Tarih sahnesine bakıldığında 
iletişimin başladığı yani karşılıklı fikir-alışverişi ve toplu halde yaşamaya başlaması, insanoğlunun karşılıklı 
etkileşim ve örf –adetler yoluyla dünya medeniyeti epey bir mesafe katetmiştir. Günümüzde teknolojinin yoğun 
bir şekilde yaşandığı iş hayatı ve günlük yaşamda bilgi teknolojileri yoluyla dahi olsa insanlar arasında bir veri 
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akışı iletişim sayesinde sürdürülmektedir. Örgütsel yaşantı incelendiğinde örgüt içerisinde formel ve informel 
iletişim yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok informel ilişkiler daha çok yaşam alanı 
bulmaktadır. 

Örgüt içi iletişim kanallarının yataylaştığı iş piyasasında, karşılıklı iyi niyet ve diyaloğun sürekli hale getirildiği 
örgütlerde sosyal davranış kuralları ve ilişkiler konusunda örgüt yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. 
Protokol kuralları, insanların kurumsal yaşamlarında birbirleriyle ilişkilerinde uyumlu ilişkiler geliştirmelerini ve 
sürdürmelerini sağlar. Günümüz örgüt yapıları toplumla işletmelerin iç içe ilişkiler geliştirilmesini zorunlu kılmış 
bu konuda yöneticilere önemli sorumluluklar yüklemiştir. STK’ların öneminin arttığı günümüzde sosyal hayatta 
nasıl ki güvenilir kanaat önderlerine ihtiyaç varsa, kurumlarda da iletişimi güçlü, insana kıymet veren ve aynı 
zamanda protokol kurallarının gerektirdiği zarafeti gösterebilen yöneticilere ihtiyaç vardır. 

Protokol kurallarına önem veren, çalışanlarının sorunlarına çözüm üreterek onlardan maksimum performans 
gösterebilmeleri için motive unsurlarını devreye koyabilen yöneticiler çalıştıkları kurumları dimdik ayakta 
tutabilme noktasında büyük aşama kaydetmiş sayılırlar. Muhakkak ki yöneticilerin örgütsel organizasyonlarını 
gerçekleştirmede onlara en yakın yardımcısı yönetici asistanlarıdır. Yönetici asistanı günümüzde yöneticinin 
önemli kararlar almasında ve yöneticinin yokluğunda bu boşluğu en iyi şekilde doldurabilecek yönetsel 
kabiliyeti gösterebilmelidir. Yönetici asistanlarının işine karşı göstereceği sadakat, işini yaparken; “gönül gücü, 
kas gücü ve akıl gücünü” işine yansıtmasıyla mümkün olur. 

Yöneticilerin de iş hayatında sekretere karşı göstermesi gereken bazı davranış kuralları vardır. Bu kurallardan 
biri; kendini zayıf düşürmeyecek kadar samimiyet, ancak insanların kendisinden uzaklaşmasına neden 
olmayacak kadar otoriter olunmalıdır. Yönetici asistanları aynı zamanda örgütün vitrini konumunda çalışan 
personel konumundadır. Bütün örgütlerde sekreterlerin en önemli işlevi “protokol görevleridir.” 

Bu çalışmada örgütler için gerekli olan başarılı iletişimin önemi ve örgütsel manada değerlendirilmesi, protokol 
kurallarının yöneticiler ve yardımcıları açısından uygulanması gerekliliği, yönetici asistanlarının protokol 
kurallarını uygulamada göstermesi gereken davranışlar ve olumlu örgütsel imajın oluşturulması noktasında 
protokol bilgisinin ne denli önemli olduğu açıklanmaya çalışmıştır. 

2. Örgütsel İletişim 

İletişim kavramının değişik şekillerde tanımlamasını yapmak mümkün olmakla beraber en yaygın manada 
yapılan tanımlardan birisini şu şekilde belirtmek mümkündür: “ Bir şahıstan diğer bir şahsa olan bilgi, veri, 
talimat ve anlayış aktarmasıdır.” (Davis, 1987, s. 399). Yine bir diğer tanıma göre iletişim, “bir mesaj 
alışverişidir.” Birçok tanımı yapmak mümkün olmakla birlikte örgütsel iletişim işletmeler açısından oldukça 
önemlidir. Günümüzde iletişim sisteminde önemli değişmeler olmuştur. Artık iş yerine gitmeden evden şirket 
yönetilebilmekte, görüşme yapılmak istenen kişilerle canlı ve görüntülü olarak ve ses alışverişi yöntemleriyle 
iletişim sağlanabilmekte, bilgi çağının getirdiği hızlı, görüntülü iletişim araçları gerek sosyal hayatta gerekse de iş 
hayatında hızlı, etkin ve verimli haberleşmeyi sağlamaktadır. İletişim teknolojilerinde yaşanan bu değişim ve 
gelişim, ekonomik yaşamın ve ekonominin hücreleri olan işletmelerin çalışma ve yönetiminde de önemli 
değişikliklere vesile olmuştur (Koçel, 2014, s. 609). 

Gerek örgüt içi çalışanlar açısından, gerekse de işletmelerin dış müşterileri ve toplumla olan ilişkilerinde 
iletişimin önemi yadsınamaz. Kişiler ve işletmeler açından başarımının altın anahtarı ya da yolu “iletişim ”den 
geçmektedir. İletişim olmadan birey, yönetici, çalışan ya da hizmet alanların işbirliği içinde ihtiyaç giderme ya da 
ihtiyaçlarını görme şansı bulunmamaktadır. Başarısız iletişim yani iyi bir bilgi alış-verişi sağlanamaması örgüt 
içerisinde bazen telafisi mümkün olmayan hatalara neden olmaktadır. Günümüz bilgi çağı örgütlerinde, cep 
telefonları, tabletler, diz üstü bilgisayarlar, telekonferanslar, 3G bağlantı, facebook, twitter, Whatsapp gibi 
iletişim araçları ve teknikleri günümüz iş dünyasında önemli iletişim araçları olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Örgütler açısından değerlendirildiğinde, gerek ast-üst ilişkileri gerekse de müşterilerle ilişkilerde iletişim önemli 
bir yer teşkil etmektedir. İletişim, organizasyon yapısı içerisinde gerçekleşen ve organizasyonun işleyişini 
sağlayan önemli bir davranış süreci olarak değerlendirmek mümkündür. Örgütsel yapı içerisinde yönetim 
kademelerinin tepe noktasında bulunan yöneticiler açısından iletişim, yöneticinin başarısı ve organizasyonların 
etkinliği üzerinde önemli rol oynayan süreçlerden birisidir. İş hayatında yapılan bir araştırmada, yöneticilerin 
zamanlarının %75 ile %95’ini iletişime ayırdıklarını belirlemiştir (Batty, 1978, s.85). 

Kan dolaşım sisteminin insan vücudunda oynadığı rol ne kadar önemliyse, iş hayatında işletmeler ve çalışanlar 
açısından da iletişim aynı derecede önem taşımaktadır. Örgütler, haber akışının yoğun bir şekilde yaşandığı ve 
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rekabetin acımasız bir şekilde işletmeleri vurduğu bu ortamda bilgiye çabuk ulaşma ve bilgiyi gerektiği gibi 
kullanmanın önemli kuralı iletişim olarak ortaya çıkmaktadır. Yönetim ve yöneticiler açısından iletişim ne kadar 
önemliyse de motivasyon olmadan tek başına iletişimin başarılı olma şansı oldukça azdır. Çalışanlara iş 
yaptırabilmek için iletişim ile beraber astların motive olmaları da önem taşımaktadır. Her ne kadar örgüt 
içerisinde çalışanlar ile yöneticiler arasında iyi bir diyalog kurulması önemli bir parametre olarak görülse de, 
çalışanların ve yöneticilerin motive olmadan iyi bir performans sergilemeleri beklenmemelidir. 

Örgütsel süreç içerisinde yöneticilerin başarısı astların başarısına bağlı olmakla beraber yöneticilerde ve 
örgütlerde yaygın kanı başarı her zaman yöneticiler tarafından sağlandığı düşünülürken, başarısızlık ise astların 
ve çalışanların dikkatsizliği ve itaatsizliği sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu kanı yöneticiler açısından bir 
savunma mekanizması olarak kullanılmaktadır ama bardağın dolu tarafından bakıldığında bu durum hiçte böyle 
gözükmemektedir. Başarının üstlere, başarısızlığın astlara mal edildiği bir örgüt felsefesinde etkili bir iletişimden 
bahsetmek mümkün değildir. 

Bir organizasyon yapısı içerisinde iletişim türleri incelendiğinde en temel kolları formal ve informal türü iletişim 
göze çarpmaktadır. Formal iletişim daha çok kurallı, belli yöntemleri olan, ast-üst arasındaki iletişimin belli 
şekillerde kendini gösterdiği iletişim türü akla gelmektedir. Bir organizasyonda gerçek güç kaynakları informal 
ilişkilere bakarak, informal şebekeleri belirleyerek anlaşılabilir (Krackhardt and Hanson, 1993: s. 104). Günümüz 
modern ötesi yönetim anlayışı ekseninde yöntemlere bakıldığında örgüt içi sorunların çözümünde; beyin 
fırtınası, takım çalışması, misyon ve vizyon paylaşımı, basık organizasyon yapıları, şebeke örgüt yapıları gibi 
informal iletişim yapıları sıkça kullanılmaktadır. Bu tip iletişim yöntemlerinde mesaj alış verişi her yönde olabilir, 
kademe veya unvana bağlı değildir, dinamiktir. Bu tür iletişim bazen “interaktif iletişim” bazen de “doğal 
iletişim” şeklinde tarif edilmektedir (Luthans, 1995: s. 433). 

İletişimin amacı, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik 
yapmaktır. İletişim; mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere üç önemli unsuru olan ve bilgi, deneyim, 
duygu, görüntü veya sesin iletilmesi ve işlenmesi sürecidir (Tutar, 2013, s. 235). Bütün topluluk faaliyetlerinde, 
belirli bir örgütün kurulmasında, faaliyetlerin uyumlaştırılması, işlerin yürütülmesi ile bireysel ve örgütsel 
amaçların koordinasyon ve kontrolünde etkin bir iletişime gereksinim duyulmaktadır. 

Örgütsel iletişimin bilgi sağlama işlevi her şeyden önce şu noktalarda daha da önem arz etmektedir: 

• Yöneticilerin doğru ve zamanında karar almasını sağlama, 

• Alt-üst arasındaki otorite ilişkisinden kaynaklanan emirlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlama, 

• Örgüte yeni giren bir üyenin örgüte uyumunun sağlanması. 

İletişim, örgütün dikkatini başarılması gereken örgütsel amaçlar üzerinde toplamaktır. Örgüt; üyelerinin 
kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri için gerekli bilgileri verir, onları motive eder, çalışanların örgüte 
katkıda bulunmalarını ve bu katkıların amaca yönlendirilmesini sağlar. Bu durum iş tatminini, örgütsel bağlılık 
düzeyini ve sorumluluk alma düzeyini olumlu yönde etkiler (Değirmenci, 2016, s.96). 

Örgütsel iletişimin en önemli amacı örgütsel amaçların başarılmasıdır. Bu noktada kar elde etmek, topluma 
hizmet etmek gibi amaçlarla kurulan işletmelerin ayakta kalabilmesi bir yönden iletişim performanslarındaki 
olumlu göstergelere bağlıdır. Örgütsel amaçların başarılması, örgütte işbirliğinin, ekip çalışmasının, kolektif 
ruhun, biz duygusunun ve dayanışmanın oluşumunu engelleyen örgüt içi ve dışı faktörleri ortadan 
kaldırabilecek nitelikte etkili bir örgütsel iletişimin gerçekleştirilmesi iletişim başarısı açısından altın anahtardır. 

Örgütsel düzeyde etkin bir iletişimin gerçekleştirilmesi noktasında; kaynak ve alıcımın yaşam tarzları, din, kültür, 
bilgi, rol, statü ve iletişimin gerçekleştiği ortam gibi birçok etken iletişimi önemli derecede etkilediği 
bilinmektedir. Bu noktada alıcı ile kaynak arasında arzulanan düzeyde iletişimin gerçekleştirilmesi için, mesajın 
iyi oluşturulması, alıcıya anlam farklılığına uğramadan ulaştırılması ve alıcının anlayabileceği şekilde 
düzenlenmesi gerekir (Yılmaz, 2013: s. 68). 

Örgütlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde aynı zamanda etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında 
yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Gerek kendini gerekse de organizasyonunu geliştirmek isteyen bir 
yönetici, iletişim sürecini çok iyi kullanmak zorundadır. İletişim olayına hangi düzeyde ve nasıl bakılırsa bakılsın, 
sonunda olayın bir “kişilerarası iletişim” olayına dönüşeceği muhakkaktır. Bilgisayarla kişi arasındaki iletişim 
bile, çok genel bir bakışla, yazılımı hazırlayan ve kullanan kişiler arasındaki iletişim olarak düşünülebilir (Koçel, 
2014, s. 636). İletişimin yapılış şekli, mesajı alan ve gönderen tarafların aktarabilme ve anlayabilme, iletişimde 
kullanılan yöntemler ve diğer birçok unsur değerlendirildiğinde iletişim gerek toplumsal yaşamda bireyler için, 
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gerekse de örgütte çalışan yöneticiler ve işgörenler açısından değerlendirildiğinde işletmeleri başarıya götüren 
ve sorun çözme noktasında problemlerle baş etme becerilerinde hep iletişimin önemli olduğunu görmek 
mümkündür. 

3. Protokol Kavramı ve Örgütsel Faaliyetlerin Yürütülmesinde Protokolün Etkinliği 

Kültür kavramı insanlığın varoluşundan beri onu en iyi tanımlayan manevi değerlerden biri olagelmiştir. 
Mağaraların mekân olarak kullanıldığı dağınık yaşamdan, tarım toplumuna geçişle birlikte toplumsal faaliyetler 
aktivitesini arttırmaya başlamıştır. Toplumsal yaşamın yaygınlaşması aynı zamanda medeniyetlerin ve 
kültürlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Toplumların yaşam tarzı olarak tanımlanan kültür, bir toplumu diğer 
toplumlardan ayıran ve toplumun fertlerini ortak değerlerde bir arada tutan özellikler bütünüdür (Tutar ve 
Altınöz, 2013). Voltaire’in de belirttiği gibi “Medeniyet ayrıntıdadır” sözünden hareketle dünya üzerinde birçok 
farklı yaşam tarzı, birçok farklı gelenek gökkuşağının rengârenk kuşakları gibi yaşama ve toplumlara renk 
katmaktadır. 

Toplumlar zamanla rahat ve huzurlu yaşayabilme adına bir takım kavramlar ve kurallar gelişirmiş bu sloganlar 
zamanla uluslararası platformlarda kabul gören normlar haline dönüşmüştür. “Hak, adalet ve eşitlik” gibi 
kavramlar evrensel değer olarak insanoğlu tarafından benimsenmiştir. Bu noktadan hareketle özel yaşamda 
sosyal davranış kuralları olan; örf, adet, görgü ve gelenekler, kamusal ve özel iş hayatında ise protokol kuralları 
kendine yaşam alanı bulmuştur. Protokolün birçok tanımı yapılmakla birlikte birkaç genel kabul gören tanım 
yapılacak olunursa; “Protokol kuralları resmi görgü kurallarıdır”, bir diğer tanıma göre “iş yaşamında uyulması 
gereken ritüellerdir” şeklinde tanımlamalar yapmak mümkündür. Gerek iş hayatında gerekse de özel yaşamda 
işlerin selametle yürütülebilmesi, düzenin sağlanması, toplumsal yaşamda güçsüzün güçlüye karşı kendini 
savunabilmesi, iş hayatında çalışanların görev ve sorumlulukların, hareket alanlarının belirlenmesi aynı 
zamanda saygı ve sevginin oturtulabilmesi açısından kurallar oldukça önemlidir. 

İş yaşamı, özellikle üst düzey yöneticilerin iş yaşamları ağırlıklı olarak protokol kuralları çerçevesinde yürütülür. 
Resmi toplantılar, seminerler, konferanslar, kokteyller, ziyafet ve ikramlar, protokol kurallarının uygulanması 
gereken etkinliklerdir. Özel örgütlerin yönetiminde yasalardan çok kurallar ve teamüller egemendir. Bu 
teamüllerin kullanılmasında, nezaket ve görgü kurallarına uyulur. Bunlar, özel örgütlerin protokol kurallarıdır. 
Protokol kurallarının özel ve kamu örgütlerinde uygulanması, iş tatminine ve çalışma barışına önemli katkılar 
sunar (Tutar ve Altınöz, 2013, s. 21). 

Örgüt içi iletişim kanallarının canlı tutulması noktasında protokol kuralları oldukça önemli bir vazife 
üstlenmektedir. Günlük hayatta toplumsal yaşam; davranışsal olarak gelenek, örf ve adet denilen sosyal norm 
ve davranış kuralları tarafından düzenlenir. Kamu kurumlarında ise protokol kuralları önceden belirlenmiş ve 
uygulanması bir teamül halini almıştır. Gerek törenlerde, gerekse de resmi ilişkilerde davranışlar ve öncelikler 
konusunda uygulanacak kurallar dizisi protokol olarak adlandırılır (Tutar ve Altınöz, 2013, s.22). Örgütleri 
başarıya götüren teknik bilgi ve veri akışının sağlanması konusunda önemli görevler üstlenen işletme çalışanları 
işlerin daha etkili hale getirilmesi konusunda protokol kurullarına uymaları önemsenmektedir. 

Protokol kurallarının geliştirilmesinin temel amacı, gündelik hayatı daha rahat, düzenli ve çekici hale getirmek; 
özel ve kamusal yaşamın uygar ilişkiler sürmesini sağlamaktır. Kurum ve kuruluşlarda üst düzey yöneticiler iş 
yaşamlarını protokol kuralları çerçevesinde yürütürler. Bu yüzden, protokol kurallarını bilmek ve bu kurallara 
uymak insan ilişkilerinde, kurumlar ve uluslararası ilişkilerde kişisel ve kamusal itibarı korumak bakımından 
önemlidir. Protokol kuralları kurumsal itibarın (saygınlığın) korunmasının en güvenilir aracıdır (Tutar ve Altınöz, 
2013, ss. 23-24). 

Kurum protokolü; kurumlarda hangi düzeyde olursa olsun, çalışanların uymaları gereken protokol kurallarıdır. 
Çalıştıkları kurumu temsil eden kişilerin protokol kurallarını iyi bilmeleri ve kurum içi ve kurumlar arası 
ilişkilerde bu kurallara uymaları gerekir. Bu durum kurumsal etkinliğin bir gereğidir. Protokol kurallarına 
uyulması nezaket açısından gereklilik, protokol açısından ise zorunluluktur (Tutar ve Altınöz, 2013, s.25). Örgüt 
içi düzenin sağlanması, saygı çerçevesinde ilişkilerin yürütülmesi, işteki performansın arttırılması ve huzurlu bir 
örgüt ortamının sağlanması bakımından; nezaket, görgü, protokol kuralları oldukça önemlidir. 

Yöneticiler açısından protokol kurallarına uyulması aynı zamanda bir olgunluk göstergesidir. Olgun insan; bilgisi, 
görgüsü, deneyimi sonucu olaylara daha geniş açıdan hoşgörü ile bakabilirler (Yılmaz, 2013, s. 3). Yönetim 
bilimine göre protokol değerlendirildiğinde, bir anlamda resmi görgü ve nezaket kuralları olarak adlandırılır. 
Bilimlerin en yenisi, sanatların en eskisi olarak görülen yönetim; örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlara 
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ulaşmak için kullanılmasıdır. Yönetim kademesinde biçimsel ilişkiler oldukça önemlidir. Yöneticinin başarısında 
işiyle ilgili bilgi ve becerisi, kişilik yapısı ne kadar önemliyse, makamını temsil niteliği de aynı ölçüde önemlidir. 

Protokolde temsil esastır. Yönetici katıldığı toplantı, tören, ziyaret, davet vb. etkinliklerde kendini değil, 
kurumunu temsil eder. Bu temsilin niteliği; dış görünümü, tutumu konuşması, nezaketi, zarafeti, davranışı ile 
ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle yönetici, protokol ve görgü kurallarını bildiği ve uyduğu ölçüde kurumunu en iyi 
şekilde temsil eder (Yılma, 2013, ss. 5-6). 

Örgüt içi ilişkilerde astların üstlerine saygılı ve nazik davranmaları, nezaket ve görgü kurallarının bir gereğidir. 
Hitaplarda üste; ya “saygılar beyefendi”, ya da “sayın başkanım, sayın rektörüm” diyerek unvanı ile hitap 
edilmesi gerekir. Bayanlar sosyal hayatta ayağa kalkmadan başları ile selam verirler. Bununla birlikte, resmi ve 
kurumsal alandaki toplantı ve makamda üst gelince, bayanlar da ayağa kalkar. Diğer yandan üst buyur etmeden 
oturulmaz ve hatır sorulduğuna “ teşekkür ederim/ ederiz” diye cevaplanır. Hatır sormanın devamı olan “siz 
nasılsınız” şeklinde üstlere sorulmaz. 

Örgütsel manada başarının arttırılmasında rekabet koşullarında rakiplere üstünlük kurulması ve toplumsal 
manada tanınırlığın arttırılması noktasında örgüt içi iletişim ve örgüt-müşteri ilişkileri birinci derecede dikkat 
edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Hasan Tutar (2013) “İnsan İlişkileri Yeterlilik Boyutları” 
hakkındaki düşünceleri aşağıdaki şekilde belirtmiştir (s. 187): 

➢ İşgörenleri verimli çalışmaya güdülemek ve denetlemek, 

➢ İşgörenler arasında oluşan çatışmaları yönetmek, 

➢ İşgörenlerin uyumunu sağlamak, 

➢ İşgörenlerle takım çalışması yapmak, 

➢ İşgörenleri takım çalışmasına katmak, 

➢ İşgörenleri yönetime katmak, 

➢ Örgütsel yenileşmede işgörenlere danışmanlık yapmak, 

➢ Astların işten doyumunu yükseltmek, 

➢ İşgörenlere gelişme ve yetişme olanağı sağlamak, 

➢ İşgörenlerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, 

➢ İşgörenlere dostluğa dayalı bir ortam hazırlamak. 

Sosyal hayatta görgü, nezaket ve ahlak kuralları ne derecede önemliyse, iş hayatında yani gerek kamusal 
gerekse de özel kuruluşlarda protokol kuralları o derecede önem taşımaktadır. İş hayatında özellikle 
yöneticilerin itina göstermeleri gereken protokol kuralları gücünü toplumsa örf, adet ve geleneklerden 
almaktadır. Özverinin, sadakatin, yardımlaşmanın, saygının olduğu ortamlarda yaşam alanları huzur 
vermekteyken, yalanın, dolanın, riyakarlığın ve vefasızlığın yer aldığı ortamlarda çalışanlar için nefes 
alınamayacak derecede hoşnutsuzluk söz konusudur. 

4. Yönetici Asistanlığı Mesleğinde Örgüt İçi İletişim ve Protokol Becerisi 

Tarihsel sahnede eski Roma ve Yunan uygarlıklarında yöneticilerin yazılarını kaleme alan, sırlarına ortak olan ve 
emirlerinin uygulanması için gerekli çalışmaları titizlikle yürüten sekreterlikten, sanayi devrimiyle birlikte marka 
değeri taşıyan modern örgütlerde yönetici asistanlığı rolüne bürünen sekreterlik mesleği örgüt içinde oldukça 
önemli bir misyonu üstlenmiş durumdadır. 

Yönetici asistanlığı mesleği orta kademe yöneticilik olarak örgütsel işlevini yürütmekle beraber, sekreterlik 
mesleğinden ayrılan en önemli rolü; örgütsel kararlar alınmasında sorumluluk üstlenmeleri ve yönetici adına 
kararlar verebilme yetkisine sahip olmalarıdır. Yöneticilerin yüklerini hafifletmek ve onlara yardımcı olmak için 
çalışan yönetici asistanlarında olması gereken özellikler şöyledir (Değirmenci, 2016, ss. 105-106): 

➢ İletişim becerilerinin yüksek olması, 

➢ Yazılı iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, 

➢ Raporlama ve dosyalama sistemlerini bilmesi, 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1427 
 

➢ Zaman yönetimi ve planlaması hakkında becerili olması, 

➢ Karar verme ve problem çözme yeteneklerinin olması, 

➢ Profesyonel olarak öğrenmeye açık olması, 

➢ Toplantılarda yönetim bilgilerine sahip olmaları, 

➢ Etkili sunum ve geri bildirim metotlarını uygulamaları, 

➢ Protokol ve görgü kurallarını bilmeleri, 

➢ İş hayatında sözsüz iletişim hakkında bilgi sahibi olması. 

Yönetici asistanlarının örgütsel iş yaşantılarında etkili iletişim açısından dikkat etmeleri gereken etkili iletişim 
becerilerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Değirmenci, 2016, s.115): 

➢ Kendini tanımak, 

➢ Kendini açmak ve kendini doğru tarif etmek, 

➢ Karşınızdakini etkin ve ilgili dinlemek, 

➢ Empati kurabilmek, 

➢ Hoşgörülü ve önyargısız olmak, 

➢ Eleştirilere karşı açık olmak, 

➢ Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek… 

Kamusal ve özel kuruluşlarda protokol bilgisi konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyan; iş hayatında insan ilişkileri 
konusunda bilgili, misafir ağırlama konusunda becerikli ve kurumu üst düzeyde temsil etme noktasında 
yöneticilere ve onun birinci derecede yardımcısı olan sekreterlere önemli görevler düşmektedir. 

Kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda yönetici asistanlarına önemli görevler düşmektedir. Söz konusu görevler 
şunlardır (Aytürk, 2016, ss. 239-242): 

➢ Kurumda/ işletmelerde yöneticinin evsahibi olduğu törenleri ve törensel etkinlikleri; davet ve 
ziyaretleri (resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekleri); toplantı ve konferansları ilgili birimlerle ve kişilerle 
işbirliği yaparak düzenlemek; kurumsal evsahipliği görevlerini yerine getirmek. 

➢ Kurum binası önünde, yöneticinin makam odasında ve yönetim kurulu odasında; konferans, kongre, 
toplantı ve tören alanı veya salonlarda Türk Bayrağı ile kurumsal bayrakları; yabancı devlet ve hükümet 
adamlarının, yabancı heyetlerin kurumlarda yapılan resmi toplantı ve ziyaretlerinde Türk Bayrağı ile 
yabancı ülke bayraklarını mevzuata uygun olarak çekmek ve/ veya yerleştirmek. 

➢ Kurumda/ işletmede düzenlenen ulusal ve kurumsal her türlü toplantı ve törenlerde ve törensel 
etkinliklerde, davet ve ziyaretlerde alan, salon, masa ve oturma düzenini planlamak; bu tören ve 
törensel etkinliklerde, davet ve ziyaretlerde davetlileri (konukları) karşılamak ve protokoldeki yerine 
oturtmak. 

➢ Yöneticilerin davet ettiği kurumsal törenlerde ve törensel etkinliklerde; gezi ve ziyaretlerde, davet ve 
ziyafetlerde yerli ve/ veya yabancı konuklara eşlik etmek (mihmandarlık yapmak). 

➢ Kurum/ işletme yöneticisinin ve/ veya yöneticilerinin yurtiçi ve yurtdışı resmi gezi ve ziyaretlerini 
organize etmek; bu gezi ve ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek. Gerektiğinde, bu gezi ve 
ziyaretlerde yöneticiye refakat etmek. 

➢ Kurum/ işletme yöneticilerinin görev devir teslim ya da göreve başlama törenlerini ve üst makamlara 
ziyaretlerini organize etmek. 

➢ Kurum yöneticilerinin tebrik, teşekkür ve taziye mesajlarını hazırlamak ve bunları ilgili kişi ve 
kuruluşlara zamanında göndermek. 

➢ Gerektiğinde, kurum/ işletme yöneticisinin (ve/ veya çocuklarının) evlenme (nikah, düğün) törenlerinin 
organizasyonunda protokol yönünden yardımcı olmak. 

➢ Yöneticilerin yapacağı kabul ve ziyaretleri organize etmek. 
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➢ Yöneticinin odasında (makamında/ ofiste) onur konuklarına evsahibi olarak törensel etkinliklerde 
bulunmak. 

➢ Yöneticinin makam odasını (ofisini) ve yönetim kurulu toplantı odasını mevzuata ve protokole uygun 
olarak düzenlemek. 

➢ Kurumda/ işletmede yöneticilere protokol konusunda danışma hizmeti sunmak; protokol konularında 
kendilerine yardımcı olmak. 

Yönetici asistanı; yöneticisine yararlı, örgütsel ve yönetsel faaliyetlere potansiyel bir katılımcı, kendisine 
yeterince bir hareket alanı sağlandığı takdirde bunu örgütsel hedeflere kolaylıkla bağdaştırabilen kişidir. 
Yöneticinin başarısı bir ölçüde yardımcısına bağlıdır. Yönetici asistanı konuşmalarında, tutum ve davranışlarında 
vakarlı ve onurlu olmalıdır. 

Bir asistanın yaşam tarzı kişiliğinin en açık kanıtıdır. Güçlü veya zayıf yönleri oturduğu yerden, kullandığı 
malzemelerden, seçtiği kelimelerden kısaca iletişim becerisinden anlaşılır. Bu nedenle asistan tüm tutum ve 
davranışlarında kişiliğini ortaya koymaya çalışmalıdır (Tutar, 2013, s. 263). 

5. Sonuç 

İnsanoğlu iş yaşamında teknolojinin ve iletişim ağlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde; çalışanları 
motive etme, ikna etme, karşılıklı saygı ve iletişim kanallarını açık tutarak her türlü eyleme karşı yönetici ve 
yönetilenlerin yekvücut olarak hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bir insanın toplumdan uzak yalnız bir 
ortamda tek başına yaşanamayacağı gerçeği hesaba katıldığında günümüz çalışma ortamında beyaz, mavi ve 
altın yakalı çalışanların bulunduğu örgütsel ortamda iletişim tüm çalışanların olmazsa olmazıdır. 

Kibir, böbürlenmek, karşıyı dinlememek, empati kuramamak ve sadece kendini düşünen bir yönetici profili 
kesinlikle günümüz çalışma koşullarında kabul edilemez. Beyin fırtınası, çoklu zeka kuramı gibi tekniklerin 
uygulandığı günümüz iş ortamlarında örgütsel yapı daha çok yatıklaşmakta ve formel iletişimden informel 
iletişime doğru bir eksen kayması gözükmektedir. Kısaca günümüz çalışma ortamında ekip ruhuyla hareket 
eden çalışma grupları şeklinde örgütsel faaliyetler yürütülmektedir. 

Örgüt içerisinde iletişim ve protokol kurallarına en çok önem vermesi gereken pozisyonlar; yönetici ve 
asistanlardır. Bu noktada yönetici asistanları konuk ağırlama, telefonda konuşma, toplantı düzenleme, 
etkinlikler hazırlama gibi birçok konuda protokol kurallarının harfiyen uygulanmasından birinci derecede 
sorumlu olan kişidir. Bir organizasyonun canlı ve etkili şekilde vardığını sürdürmesi yönetici ve asistanların işteki 
başarı ve olumlu iletişim kurmalarıyla mümkün gözükmektedir. Bu bağlamda örgütsel başarı yönetici-asistan 
ekseninde bunların gösterecekleri iş performansı, sözlü iletişim becerileri ve davranış kurallarına bağlı hareket 
etmeleri önemsenmektedir. 

Günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmenin yegane kurallarından biride yöneticilerin iletişim becerileri ve 
protokol kurallarına riayet etmeleri kurumların sağlıklı olarak faaliyetlerini yürütmesi açısından oldukça 
önemlidir. Hiçbir yönetici ve onun yardımcısı iyi ilişkiler kurmayı ve iş yaşamında protokol kurallarını uygulamayı 
kesinlikle hafife almamalıdır. Çünkü işletmeler motivasyonun yüksek olduğu, dayanışmanın sürekli hale geldiği 
ve güler yüzlerin eksik olmadığı ortamlarda güçlenerek, rakipleriyle mücadele edebilirler. 
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Özet: Bu çalışmada İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde kiraz üretimi yapan işletmelerin “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı”nın (KKYDP) alt programı olan “Makine ve Ekipman Alımlarının  Desteklenmesi Programı”ndan 
(MEADP) yararlanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2015 üretim dönemine ilişkin 
olup, bu destekten yararlanan 65, yararlanmayan 52 kiraz işletmesi olmak üzere toplam 117 işletmeden anket yoluyla elde 
edilmiştir. İncelenen işletmelerin teknik ve ekonomik özellikleri işletme büyüklük grupları(10 dekardan küçük, 11-20 da ve 
20 dekardan büyük işletmeler) ve MEADP desteğinden yararlanan-yararlanmayan gruplamaya göre sunulmuştur. İncelenen 
işletmelerde KKYDP’den yararlanan işletmelerin tamamının destek hakkında daha önceden bilgi sahibi oldukları, 
yararlanmayan işletmelerin ise %80,77’sinin önceden haberdar oldukları belirlenmiştir. KKYDP’den yararlanan üreticilerin 
aldıkları makine ve ekipmanlar arasında %55,38 oranla en fazla payı pülverizatörün aldığı, bunu sırasıyla, el traktörü ve 
ekipmanları, dal parçalama makinesi ve file sisteminin izlediği belirlenmiştir. KKYDP’den yararlanan işletmeler için ortalama 
yatırım miktarı 10.926,32 TL olarak bulunmuştur. KKYDP’den yararlanan işletmelerin makine ekipman alt yapısının 
güçlenmesiyle, iş yükünün azaldığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda üretim maliyetlerinin azalması ve gelirinin artması 
beklenmektedir. Bu çalışma bir yıllık üretim dönemini kapsadığı için kısa vadede desteklerin spesifik etkisinin rakamlara 
henüz yansımadığı belirlenmiştir. Ancak KKYDP’den yararlanan işletmelerin %41,53’ü  destekten sonra işletme gelirlerinde 
artış olduğunu belirtmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Kırsal kalkınma, tarımsal yatırımlar, kiraz 

Utilization Level of Rural Development Investment Support Program by Cherry 
Growing Farms in Izmir Province: The Case Study of Kemalpaşa 

Abstract: This research aims to cherry producing farms utilization of “machine and equipment purchase support program” 
(MEPSP) which is a sub program of “rural development investment support program” (RDISP) in Kemalpaşa district of Izmir. 
The data used in the research belongs to the production year of 2015; using survey from 117 farms; 65 farms of which use 
the support and 52 farms of them did not use the support. The technical and economical aspects of the cherry farms are 
grouped by the size of the enterprises (smaller than 10 decares, between 10-20 decares and bigger than 20 decares) and 
the utilization or non-utilization of the MEPSP. All of the farms which benefit from this support had informed about the 
RDISP before and 80.77% of the non-benefit farms has informed of the RDISP. Pulveriser is the most purchased equipment 
of machinery of cherry farms which use RDISP, hand tractor, branch shredding machine, net systems follow respectively. 
The average investment value with the use of RDISP is calculated as 10.926.32 TL. Research has shown that with the use of 
RDISP, machine and equipment infrastructure of the farms gain strength and the work load become less. As a result, it is 
expected that the production costs will decrease and the revenues will increase. This research scope extends no more than 
one production year therefore the specific effect of the short term support has not been reflected to the prices yet. In 
addition, 41.53% of the farms who take the RDISP support shows increase in farm incomes.    

Keywords : rural development, agricultural investments, cherry 

1. Giriş 

Kiraz genetik özellikleri nedeniyle ılıman iklim meyveleri arasında en erken olgunlaşan meyve cinsi olup, dünya 
coğrafyasında geniş bir yetiştirme alanı bulunmaktadır. Devam eden ıslah çalışmaları ile günden güne çeşit 
sayısı artırılmış, gösterişli ve sevilerek yenilen bir meyve olması nedeniyle de uluslararası alanda talebi artarak 
dış pazarlarda aranan bir tarım ürünü durumuna gelmiş ve dış ticaret potansiyeli artmıştır (Hasdemir, 2011). 
Türkiye’de üretilen kirazın %12,80’i dışsatıma gitmektedir. Türkiye çok farklı kiraz çeşitlerinin yetiştirilmesine 
uygun bir coğrafyaya sahip olup, kiraz üretiminin en yoğun olduğu iller İzmir, Konya, Manisa, Amasya, Bursa, 
Afyon ve Kütahya’dır. Türkiye’de geliştirilen, dünyada “Türk Kirazı” olarak bilinen ve en çok dışsatımı yapılan 
çeşit “0900 Ziraat” çeşididir. Bu çeşidin dışsatım miktarı, toplam kiraz dışsatımının yaklaşık %90’ını 
oluşturmaktadır (Uzer, 2012). 
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Türkiye’de bölgesel kalkınma politikaları çerçevesinde bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına 
yönelik çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bunlardan en temel olanları kamu ve özel sektöre yönelik teşvikler, çiftçi 
desteklemeleri ile bölgesel ve kırsal kalkınma uygulamalarıdır (Ekim, 2006). Ekonomik kalkınmaya, yoksulluğun 
azaltılmasına ve gıda güvenliğine katkıda bulunmak için özel tarımsal yatırımların önemi her geçen gün 
artmaktadır. Dünya nüfus artışı, yükselen gelir düzeyleri ve yaşam tarzı değişiklikleri sonucunda artan gıda 
talebini karşılamak için tarımsal üretimin gelecek 40 yıl boyunca en az %60 oranında artması gerekmektedir. 
Üretim alanlarının genişletilmesinin sınırlı bir kapsamda olabileceği göz önüne alındığında, tarımsal büyüme 
ancak insan ve bilgi sermayesine yapılan tarımsal yatırımların desteklenmesi ile üretkenlik artışları 
sağlanabilecektir (OECD, 2013). Bu anlamda klasik tarım ürünlerini desteklemenin yanında tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, pazarlanması ve satışına olanak sağlayan tarıma dayalı sanayi kollarının desteklenmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bu konuda gereken adımlar atıldığı takdirde kırsal alanlarda yeni istihdam alanları oluşabilir ve 
olası kırdan kente göç olgusu da azaltılabilir. Türkiye’de tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi konusunda en 
önemli gelişmelerden birisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana uygulamada 
olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı(KKYDP)’dir (Asaoğlu ve ark., 2016). KKYDP tarımsal 
üretimde modernizasyona, bu sektörde geçimini sürdüren kırsal nüfusun yerinde istihdam etmesine ve AB 
standartlarında üretim yapan işletme sayılarının artmasına olanak sağlamak üzere oluşturulmuştur. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hakkındaki karar Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı’nın (yeni adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 28/12/2005 tarihli ve 6975 sayılı yazısı ile, 
3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı kanunun 7. maddesine göre Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
hakkındaki 2006/10016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16/1/2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle başlamıştır 
(Taşcıoğlu, 2011).KKYDP’nın birinci uygulama dönemine (2006-2010) ilişkin son etabı 2010 yılında tamamlanmış 
ve 2006/10016 sayılı kararın yürürlük süresi dolmuştur. İkinci uygulama dönemine (2011-2015) ilişkin 
2011/1409 sayılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile programın 
genel çerçevesi yeniden belirlenmiş ve program uygulamasına devam edilmiştir (Metin, 2012). 

Makine ve Ekipman Alımları için; 2007-4, 2008-20, 2009-34, 2010-5, 2011-10, 2012-36, 2013-27 ve  en son 
2014-10 sayılı tebliğler Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Asoğlu, 2015). Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)- Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı 
(MEADP) kırsal alanda belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamaların 
belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım politikasının bir parçası olarak, Avrupa Birliği fonlarının potansiyelini 
geliştirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur (Altuntop, 2014). 

2007 yılında başlatılan MEADP kapsamında 2014 tarihine kadar 51 çeşit makine ekipmandan oluşan toplam 
270.044 adet makine ekipman alımı desteklenmiş ve bu makine-ekipmanlara toplam 1.212.225.834 TL hibe 
desteği verilmiştir. Bu kapsamda verilen hibe desteklerinin arttırılarak devam ettirilmesi üretim, verim ve 
istihdam kapasitelerinin artışı, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından son derece 
önemlidir. Buradan hareketle çalışmada  İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yer alan kiraz işletmelerinde KKYDP 
kapsamında makine ekipman yatırımlarının desteklenmesi programından(MEADP) yararlanma  durumu ortaya 
konulmuştur.    

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini, İzmir İli Kemalpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine 
dahil olan kiraz üreticilerinden (KKYDP’den yararlanan ve KKYDP’den yararlanmayan) işletmelerden elde edilen 
2015 üretim dönemine ait anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır.  

Yapılan ön çalışmada 2015 yılı itibariyle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kiraz işletmelerinin toplam sayısının  2400 
olduğu belirlenmiştir. Ancak çalışmada tek bir ana kitle yerine  KKYDP desteğinden  yararlanan ve 
yararlanmayan işletmeler olarak iki ana kitle grubu üzerinden çalışma kapsamına girecek işletmeler 
belirlenmiştir. Kemalpaşa İlçesinde 2007-2014 yılları arası KKYDP Makine ve Ekipman desteklerinden yararlanan 
işletme sayısı 231’dir. Bu sayı KKYDP’den yararlanan işletmelerin ana kitlesini oluşturmaktadır. Bu işletmelerde 
anket yapılacak üreticilerin sayısının belirlenmesinde oransal örnek hacmi formülü kullanılmıştır (Newbold, 
1995). %90 güven aralığı ve %10  hata payı kabul edilip, p=0.50, (1-p)=0.50 dikkate alınarak örneğe girecek 
işletme sayısı 65 işletme olarak belirlenmiştir.  KKYDP’ den yararlanmayan işletmelerin ana kitlesi ise 2169 
olarak belirlenmiştir. Yine Oransal örnek hacmi formülü dikkate alınarak örneğe girecek işletme 52 işletme 
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olarak  belirlenmiştir. Anket uygulanan KKYDP’ den yararlanan ve destekten yararlanmayan toplam işletme 
sayısı 117 işletme olarak belirlenmiştir. 
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Formülde;  

n = Örnek hacmi  

N = Toplam üretici sayısı   

p = Örneğe girecek üreticilerin oranı 

σ2px = Oranın varyansıdır. 

KKYDP’den yararlanan 65, KKYDP’den yararlanmayan 52 kiraz üreticisinden anket yoluyla elde edilen birincil 
veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış, KKYDP’den yararlanan ve KKYDP’den yararlanmayan işletmeler 
olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra istatistik analizler için uygun formata getirilen veriler, çeşitli istatistik 
programlar kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın genel sonuçlarının analizi için ortalama ve yüzde 
hesapları ile çapraz tablolar ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Temel tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra 
teknik ve ekonomik verilere ilişkin değişkenlerin grup karşılaştırmaları için normal dağılışa uygunluğu  
Kolmogrov-Simirnov testi ile belirlendikten sonra normal dağılış gösteren değişkenler için t testi yapılmıştır. 
Normal dağılış göstermeyen değişkenler için ise, işletme büyüklük grupları arasındaki karşılaştırmada Kruskal-
Wallis testi, KKYDP makine-ekipman desteklerinden yararlanan ve yararlanmayan gruplar arasındaki 
karşılaştırmada Mann Whitney-U testi gibi parametrik olmayan testlerden faydalanılmıştır. Çalışmada, kiraz 
üreticilerinin risk kaynaklarının önem düzeyini, destekten yararlanma sürecinde karşılaşılan sorunları ortaya 
koymak, desteğin etkinliğini belirlemek amacıyla ölçekli soruların değerlendirilmesinde 5’li likert ölçeğinden 
(1=çok etkili, 5=etkisiz) yararlanılmıştır. 

3. Araştırma Bulguları 

3.1. KKYDP Makine Ekipman Alımları Programı İzmir İli ve Kemalpaşa İlçesine Ait Temel Bazı 
Veriler 

2007-2014 yılları arasında KKYDP kapsamında MEADP çerçevesinde İzmir ilinde toplam 3241 adet projeye 
destek verilmiş ve 3.885.056,49 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. İzmir İli KKYDP Makine Ekipman Alımları Hibe Desteği Miktarları (2007-2014) 

Yıllar 
Başvuran 

Proje 
Sayısı 

Sözleşme 
İmzalanan Proje 

Sayısı 

Tamamlanan 
Proje Sayısı 

Proje Tutarı 
(TL) 

Tahsis edilen 
Hibe Tutarı (TL) 

Gerçekleşen 
Hibe Tutarı (TL) 

2007 55 20 14 790.959,69 410.207,85 383.475,38 

2008 358 115 90 1.989.067,41 1.061.279,72 909.628,47 

2009 368 303 280 3.967.416,30 2.052.290,15 1.876.510,56 

2010 1772 414 387 3.686.608,12 1.903.495,56 1.793.313,31 

2011 2078 903 843 9.201.950,27 4.220.231,11 4.323.104,67 

2012 2538 355 319 2.417.646,58 1.331.704,60 1.194.610,95 

2013 2547 829 794 8.095.543,16 4.010.771,59 3.885.056,49 

2014 4015 573 514 6.774.008,02 3.382.024,35 3.288.552,82 

TOPLAM 13.731 3.512 3.241 36.923.199,55 18.372.004,93 17.654.252,65 

Kaynak: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları (2015-2016) 

İzmir ilinde desteklenen makine ve ekipmanların dağılımları incelendiğinde ilk sırayı pülverizatör, ikinci sırayı 
mibzer almaktadır. File sistemlerinin kurulması için de 5 adet proje onaylanmıştır. İşletmelerin bu tür bir 
desteğe yönelmesi dolu ve don risklerine karşı önlemler alındığını göstermektedir (Çizelge 2). Demirbük (2013)  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1432 
 

tarafından Sivas ilinde yapılan bir araştırmada, araştırma bölgesinde toplam 785 adet makine ekipmanın 
desteklendiği belirlenmiştir. Desteklenen makine ve ekipmandan 191’i mibzer olup, toplam sayının 
yaklaşık %24’ünü oluşturmaktadır. Mibzeri % 14 ile balya makinesi(111 adet) izlemektedir. 

Çizelge 2. İzmir İli 2007- 2014 Yılları Arası Desteklenen Makine Ekipman Dağılımları 

Makine-Ekipman Türü  Adet Makine-Ekipman Türü  Adet  

Pülverizatör  513 Basınçlı sulama sistemi  25 

Zeytin hasat makinesi  484 Arıcılık makine ve ekipmanı  17 

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı  217 Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı  16 
Mibzer  202 Dal parçalama makinesi  8 

El traktörü ve ekipmanları  197 Anıza doğrudan ekim makinesi  7 
Yem hazırlama araçları  169 Taş toplama makinesi  5 

Silaj makinesi  165 File sistemi kurulması  5 

Diskli tırmık  164 Pamuk toplama makinesi  4 

Toprak frezesi  127 Güneş enerjili sulama sistemi 3 

Sıra arası çapa makinesi  92 Mısır hasat tablası  3 

Çayır biçme makinesi  84 Biçer bağlar  2 

Sap parçalama makinesi  81 Rüzgar makinesi  1 

Patates söküm makinesi  56 Güneş kolektörü  1 

Balyalama makinesi  53 Su ürünlerinde buzlama makinesi  1 
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi  35 Sap toplamalı saman makinesi  1 

Motorlu tırpan  32 TOPLAM  2.803 
Lazerli tesviye aleti  30   

Kaynak: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları (2015-2016). 

Kemalpaşa İlçesi’nde 2007-2014 yılları arasında toplam 245 adet makine ekipman desteklemesi gerçekleşmiş ve 
968.563,30 TL hibe ödemesi yapılmıştır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. İzmir ili Kemalpaşa İlçesi’nde Yıllar İtibariyle Desteklenen Makine Ekipman Sayısı ve Ödenen Hibe 
Miktarları   

Kaynak: Kemalpaşa İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, Çeşitli Yıllar. 

Çizelge 4. İzmir İli Kemalpaşa İlçesi 2007- 2014 Yılları Arası Desteklenen Makine Ekipman Dağılımları 

Makine-ekipman türü  Adet  Makine-Ekipman Türü  Adet  

Pülverizatör  96  Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı  3  

Zeytin hasat makinesi  54  Basınçlı sulama sistemi 2  

El traktörü ve ekipmanları 30  Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı  2  

Toprak frezesi  18  Diskli tırmık  2  

Yem hazırlama araçları  10  Taş toplama makinesi  1  

Motorlu tırpan  10  Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 1  

Dal parçalama makinesi  5  Çayır biçme makinesi  1  

File sistemi kurulması  5  Arıcılık makina ve ekipmanı 1  

Sap parçalama makinası  4  TOPLAM  245  
Kaynak: Kemalpaşa İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, 2015. 

Yıllar Makine Ekipman (Adet) Ödenen hibe miktarı (TL) 

2007 2 88.300 
2008 7 57.735 
2009 32 59.413 
2010 36 105.077 
2011 79 250.692 
2012  19 66.320 

2013 62 208.776 

2014 8 132.250 

TOPLAM 245 968.563 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1433 
 

Çizelge 4’de İzmir İli Kemalpaşa İlçesi’nde desteklenen makine ve ekipman dağılımları verilmiştir. İlk sırayı 96 
adet desteklenen proje ile pülverizatör almış, onu 54 adet desteklenen proje ile zeytin hasat makinesi izlemiştir. 
Kemalpaşa ilçesinde toplamda 245 adet makine ekipman projesi desteklenmiştir. 

3.2. Üreticilerin Demografik ve Sosyal Özellikleri 

Bu bölümde üreticilerin karar almasında etkili olan; yaş, eğitim durumu ve tarımsal deneyimlerine ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca ele alınan üreticilerin örgütlenme, Ziraat Odasına, Kiraz Üreticileri Birliğine üyelik, sosyal 
güvenceye sahip olma, kredi kullanım durumları ile üreticilerin gelir kaynakları incelenmiştir. Değerlendirmeler 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) alt programı olan Makine Ekipman Alımlarının 
Desteklenmesi Programı’ndan(MEADP) yararlanan ve yararlanmayan işletmeler üzerinden yapılmıştır(Doğan, 
2016). 

3.2.1. Üreticilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Üreticilerin yaşı, eğitim durumları, bilgi ve deneyimleri, yenilikleri izleme, uyum sağlama, gelişen sektör 
koşullarına ayak uydurabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle üreticilerin tarımsal üretimde başarılı 
olabilmelerinde önemli olduğu düşünülen bazı özellikler incelenmiştir. 

İncelenen işletmelerde kiraz üreticilerinin yaş gruplarına göre oransal dağılımına bakıldığında tüm işletme 
gruplarında 45-54 yaş grubunun ilk sırayı aldığı, bunu 55-64 yaş grubunun izlediği görülmektedir (Çizelge 5). Her 
iki gruba da bakıldığında ortalama üretici yaşı KKYDP’dan yararlanan işletmelerde 55,21 yararlanmayan 
işletmelerde 53,09 olarak saptanmıştır. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre; yaş ortalamaları bakımından 
gruplar arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır (Mann-Whitney U = 1431,500, p=0,156). 

Çizelge 5. İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş Grupları 
KKYDP’den  yararlanan KKYDP’den yararlanmayan Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65ve üzeri 

2 
8 

21 
23 
11 

3,08 
12,31 
32,31 
35,38 
16,92 

2 
9 

21 
8 

12 

3,85 
17,31 
40,48 
15,38 
23,08 

4 
17 
42 
31 
23 

3,42 
14,53 
35,90 
26,50 
19,66 

TOPLAM 65 100 52 100 117 100 

Üretici Yaşı 55,21 53,09 54,27 

3.2.2. Üreticilerin Eğitim Durumu ile Kiraz Üretiminde Deneyim Süresi 

Çizelge 6. İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Eğitim Düzeyi 
KKYDP’den  yararlanan KKYDP’den yararlanmayan Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % 

İlkokul  
Ortaokul   
Lise  
Yüksekokul  
Fakülte 

31 
21 
11 
1 
1 

47,69 
32,31 
16,92 
1,54 
1,54 

27 
15 
10 
- 
- 

51,92 
28,85 
19,23 

- 
- 

58 
30 
27 
1 
1 

49,57 
30,77 
17,95 
0,85 
0,85 

Toplam 65 100,00 52 100,00 117 100,00 

 

Yeniliklerin ve gelişmelerin benimsenmesi, uyumu ve uygulanmasında önemli olduğu düşünülen eğitim faktörü 
incelendiğinde her iki grupta da üreticilerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bunu 
yine her iki grupta da ortaokul mezunu üreticiler izlemektedir (Çizelge 6). Üreticilerin kiraz üretimindeki 
deneyim süreleri incelendiğinde KKYDP’den yararlanan işletmelerde bu sürenin 29,55 yıl, yararlanmayanlarda 
ise 29,27 yıl olrak birbirine yakın değerde olduğu belirlenmiştir. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre; kiraz 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1434 
 

üretimindeki yaş ortalamaları bakımından gruplar arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır 
(Mann-Whitney U = 1478, p=0,241). 

3.2.3. İşletmelerde Arazi Varlığı ve Tasarruf Şekli  

Çalışma kapsamında işletmelerin arazi varlıkları ile ilgili elde edilen sonuçlara göre; her iki grupta da 10 dekar ve 
altında kiraz alanına sahip işletmeler çoğunluğu (%81.20) oluşturmaktadır(Çizelge 7). Ayrıca her iki grupta da 
mülk arazi oranının %75 dolayında olduğu belirlenmiştir. KKYDP’den yararlanan işletmelerinde ortalama kiraz 
arazisi büyüklüğü 17,91 dekar iken, KKYDP’den yararlanmayan işletmelerde 18,96 dekar olarak bulunmuştur.  

Çizelge 7. İncelenen İşletmelerde Gruplara Göre Kiraz Arazisi Büyüklükleri 

İşletme 
Grupları 

Alan (da) 
KKYDP’den  yararlanan 

KKYDP’den 
yararlanmayan 

Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1.grup ≤10 52 80,00 43 82,69 95 81,20 
2.grup 11-20 7 10,77 4 7,69 11 9,40 
3.grup 20+ 6 9,23 5 9,62 11 9,40 

GENEL  65 100,00 52 100,00 117 100,00 

Kiraz işletmelerinin  ortalama işletme büyüklüğü ise 31.66 dekardır. Bu değer 61 dekar olan Türkiye 
ortalamasının çok altında kalmaktadır. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre gerek toplam işletme arazisi 
(Mann-Whitney U=1448,000, p=0.184) gerekse kiraz işletme arazisi (Mann-Whitney U =1456,000, p=0.199) 
bakımından gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır. Ortalama parsel sayısı KKYDP’den yararlanan 
kiraz işletmelerinde 3,55 adet, KKYDP’den yararlanmayan kiraz işletmelerinde ise 2,58 adet olarak 
belirlenmiştir. (Çizelge 8). Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre gerek toplam parsel sayısı (Mann-Whitney U 
=1141,000, p=0.002) gerekse kiraz arazi parsel sayısı (Mann-Whitney U =1187,000, p=0.004) bakımından 
gruplar arasındaki farklılık anlamlıdır. Her iki grupta da ortalama kiraz bahçesi tesis yaşının 20 yıl dolayında 
olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 8. İncelenen İşletmelerin İşletme Arazisi, Kiraz Arazisi ve Parsel Sayısı 

 
KKYDP’den yararlanan KKYDP’den yararlanmayan 

Ort. Max. Min. Ort. Max. Min. 
Toplam İşletme 
Arazisi(da) 

31,43 154,00 4,60 31,96 100,00 5,00 

Kiraz İşletme Arazisi(da) 17,91 107,00 2,00 18,96 71,00 2,00 
Toplam Parsel 
Sayısı(Adet) 

6,34 19,00 1,00 4,08 15,00 1,00 

Kiraz Parsel Sayısı(Adet) 3,55 13,00 1,00 2,58 15,00 1,00 

3.2.4. İşletmelerin KKYDP’den Haberdar Olma Durumları ve Bilgi Kaynakları 

İncelenen işletmelerde KKYDP’den yararlanan işletmelerin tamamının destek hakkında daha önceden bilgi 
sahibi oldukları, yararlanmayan işletmelerin ise %80,77’sinin önceden haberdar oldukları belirlenmiştir (Çizelge 
9).  

Çizelge 9. İşletmelerin KKYDP’den Daha Önceden Haberdar Olma Durumları 

KKYDP 
Haberdar Olma 

KKYDP’den yararlanan KKYDP’den yararlanmayan Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Hayır - - 10 19,23 63 8,55 
Evet 65 100,00 42 80,77 54 91,45 

TOPLAM 65 100,00 52 100,00 117 100,00 

KKYDP’ den yararlanan işletmelerin bilgi kaynaklarının %80’ini GTHB ilçe müdürlüğü tarafından yapılan 
toplantılar, %10,77’sini arkadaş çevresi, %6,15’ini ise Ziraat Odası oluşturmaktadır. Destekten yararlanmayan 
üreticilerin ise %80,77’si programdan haberdardır. KKYDP hakkında bilgi kaynaklarından GTHB ilçe müdürlüğü 
tarafından yapılan toplantıların %76,19 oranında birinci sırada yer aldığı belirlenmiştir (Çizelge 10). Bayav ve 
ark. (2016) tarafından yapılan Isparta İli Eğirdir İlçesinde yapılan bir araştırmada görüşülen üreticilerin %50,79’u 
KKYDP’den GTHB İl/İlçe müdürlüğü aracılığıyla, %22,22’si ilaç bayileri aracılığıyla, %26,99’u diğer kaynaklar 
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aracılığıyla haberdar oldukları belirlenmiştir. Buradan hareketle GTHB İl/İlçe müdürlüklerinin KKYDP’den 
haberdar etme konusunda önemli rol oynadıkları söylenebilir.  

Çizelge 10. İşletmelerin KKYDP Hakkında Bilgi Kaynakları 

Bilgi Kaynakları 
KKYDP’den  yararlanan KKYDP’den yararlanmayan Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % 

GTHB-Kemalpaşa ilçe 
müdürlüğü tarafından 
yapılan toplantılar 

52 80,00 32 76,19 84 78,50 

Elektronik medya- İlgili 
web siteleri 

1 1,54 - - 1 0,93 

Arkadaş çevresi 7 10,77 9 21,43 16 14,95 
Akraba çevresi 1 1,54 1 2,38 2 1,87 
Ziraat Odası 4 6,15 - - 4 3,74 
Toplam 65 100,00 42 100,00 107 100,00 

3.2.5. İncelenen İşletmelerin Makine Ekipman Varlığı ve Yatırım Miktarı 

İncelenen işletmelerin % 55’inde pülverizatör, %38’inde çayır biçme makinesi, %29’unda dal parçalama 
makinesi bulunmaktadır. KKYDP’ den yararlanan üreticilerin aldıkları makine ve ekipmanlar incelendiğinde 
ise %55,38 oranla birinci sırayı pülverizatör almaktadır. Bunu sırasıyla, el traktörü ve ekipmanları, dal parçalama 
makinesi ve file sistemi izlemektedir (Çizelge 11). Altuntop (2014) Mersin ilinde makine-ekipman desteğinden 
yararlanan 357 üretici ile yüzyüze görüşerek yaptığı çalışmada, üreticilerin 199 ‘unun toprak işleme aleti, 113’ü 
bakım makinesi, 24’ü ekim-dikim makinesi, 11’i hayvancılıkta mekanizasyon aleti, 8’i hasat-harman makinesi, 
2’si enerji makinesinden yararlandıklarını belirlemiştir. Bu da üreticilerin en çok(%56 oranında) toprak işlemeye 
yönelik makine ekipmana sahip olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 11. Makine Ekipman Varlığı 

 
 

Makine Ekipmanlar 

İşletmeler Toplamında Bulunan KKYDP’ den Yararlanarak Alınan 

Sayı % Sayı 
Tüm Destekler İçindeki 

Payı % 

Çayır Biçme Makinesi 45 38,46 1 1,54 

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 24 20,51 - - 

Dal Parçalama Makinesi 34 29,05 6 9,24 

Diskli Tırmık 15 12,82 1 1,54 

El Traktörü ve Ekipmanları 12 10,25 8 12,30 

File Sistemi 8 6,83 5 7,69 

Motorlu Tırpan 14 11,96 4 6,15 

Pülverizatör 65 55,55 36 55,38 

Taş Toplama Makinesi 2 1,70 2 3,08 

Toprak Frezesi 19 16,23 2 3,08 

Toplam 238 65 

 

Çizelge 12. İşletmelerin KKYDP Hibesi ile Yaptıkları Yatırım Miktarları 

Yatırım Miktarı(TL) 

Arazi Büyüklüğü 

1.Grup (≤10da) 
2.Grup 

(11-20da) 
3.Grup 
(>20da) 

Genel 

İşletme Başına Yatırım Miktarı(TL) 10128,71 9362,65 13944,47 10926,32 

Birim Alana Yatırım Miktarı(TL/da) 1702,62 708,25 394,15 1100,34 
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KKYDP’den yararlanan işletmelerin ortalama yatırım miktarları işletme büyüklüklerine göre Çizelge 12’de 
verilmiştir. İşletme büyüklük gruplarına göre ortalama yatırım miktarı; 1. grupta 10128,71 TL, 2. grupta 9362,65 
TL, 3.grupta 13944,47 TL’dir. Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre birim alana yapılan yatırım miktarları 
bakımından gruplar arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı bulunmuştur(Kruskal Wallis= 20,416, p=0.000). 

3.2.6. İşletmelerin KKYDP’den Yararlandıktan Sonraki Durumlarının Değerlendirilmesi 

İşletmelerin destekten yararlandıktan sonraki durumlarının belirlenmesi amacıyla sorulan sorulara verdikleri 
yanıtlar sonucunda, hibeden sonra işletme sahibinin makine ekipman kullanım bilgisinin arttığı, makine 
ekipman ihtiyacının tam olarak giderilmiş olduğu, iş yükünün azaldığı, üretim maliyetinin azaldığı, işletme 
gelirinin arttığı belirlenmiş, ancak hibelerin işletmenin bulunduğu bölgede tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasına 
bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 13). Çobanoğlu ve ark. (2016) tarafından 7 ilde yapılan bir 
araştırmada da KKYDP ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımı desteğinden faydalanmış olan 
üretici/yatırımcıların, elde ettikleri tarımsal gelir ve cirolarında, çalışma konularına ve illere göre değişim 
görülmekle birlikte, üretici bazında %15-20, ürün işleyen firmalarda ise yaklaşık olarak %20-25 arasında bir artış 
görüldüğü belirlenmiştir. 

Çizelge 13. İşletmelerin KKYDP’ den Yararlandıktan Sonraki Durum Değerlendirmeleri 

 

KKYDP’den 
yararlanan 

Ölçek 
Ort.  

Önem 
Sırası  

İşletmecinin Makine Ekipman Kullanım Bilgisinin Artması 4,83 1* 

Makine Ekipman İhtiyacının Tam Olarak Giderilmiş Olması 4,65 2* 

İşletmenin İş Yükünün Azalması 4,49 3* 

İşletmede Üretim Maliyetlerinin Azalması 3,94 4 

İşletmenin Gelirinin Artması 3,91 5 

İşletmenin Büyütülmesine Karar Verilmesi 3,38 6 

Ürünün Kalitesinin Artması 3,35 7 

İşletmenin Bulunduğu Bölgede Tarımsal Üretimin Artması 2,20 8 
İşletmenin Bulunduğu Bölgede Tarımsal Ürün Çeşitliliğinin Artması 1,62 9 

4. Sonuç ve Öneriler 

İncelenen işletmelerde KKYDP’den yararlanan işletmelerin tamamının destek hakkında daha önceden bilgi 
sahibi oldukları, yararlanmayan işletmelerin ise %80,77’sinin önceden haberdar oldukları belirlenmiştir. KKYDP 
hakkında bilgi kaynaklarından GTHB Kemalpaşa ilçe müdürlüğü tarafından yapılan toplantıların %76,19 
oranında birinci sırada yer aldığı belirlenmiştir KKYDP’den yararlanan üreticilerin aldıkları makine ve ekipmanlar 
arasında %55,38 oranla en fazla payı pülverizatörün aldığı, bunu sırasıyla, el traktörü ve ekipmanları, dal 
parçalama makinesi ve file sisteminin izlediği belirlenmiştir. KKYDP’den yararlanan işletmelerin ortalama yatırım 
miktarı 10.926,32 TL olarak bulunmuştur. 

KKYDP’den yararlanan işletmelerin makine ekipman alt yapısının güçlenmesiyle, iş yükünün azaldığı 
belirlenmiştir. Bunun sonucunda üretim maliyetlerinin azalması ve gelirinin artması beklenmektedir. Bu 
işletmeler gelirlerinin %86,55’ini sadece kiraz üretiminden elde etmişlerdir. Bu çalışma bir yıllık üretim 
dönemini kapsadığı için kısa vadede desteklerin spesifik etkisinin rakamlara henüz yansımadığı belirlenmiştir. 
Ancak KKYDP’den yararlanan işletmelerin %41,53’ü destekten sonra işletme gelirlerinde artış olduğunu 
belirtmişlerdir. 

2007-2011 yılları ilk uygulama dönemi olan MEADP süresinin dolmasını takiben 2012-2015 yıllarını kapsayacak 
şekilde uzatılarak desteğin devam edeceği açıklanmıştır. Ancak MEADP’na ilişkin son tebliğ 10.05.2014 yılında 
yayınlanmış olup, 2015 yılı itibariyle MEADP’ye dair tebliğ yayınlanmamıştır. Böylece destek geçici veya sürekli 
olarak kapsam dışı bırakılmıştır.  2015 ve 2016 yıllarında sadece KKYDP kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programları devam etmiştir.  Gerek 
üretici, gerek makine sanayi açısından da son derece önemli görülen bu desteğin yeniden gündeme alınması, 
sektörü yeniden  canlandıracaktır.  
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1. Giriş 

Tarımın kendine özgü şartları her ülkede bu sektörün devlet tarafından doğrudan veya devlet tarafından yetkili 
kılınmış kurumlar aracılığı ile korunmasını ve desteklenmesini zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde gerek 
içsel gerekse dışsal gelişmeler sonucunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal desteklemelerde 
kullanılan araçlar üretici eksenli, tüketici eksenli ve ticaret eksenli olarak amaçlara göre çeşitlenmiştir.1990’lı 
yıllardan itibaren piyasa bozucu etkileri nedeniyle fiyat temelli destekleme araçlarının azaltılması yönünde bir 
eğilim söz konusu iken 2008 yılında ortaya çıkan gıda krizi nedeniyle kısa dönemli sübvansiyon uygulamalarına 
ağırlık verilmiştir. 2008 yılının sonlarından itibaren ülkeler gıda güvenliği krizinden çıktıkça ve küresel finans ve 
ekonomik krizin etkilerini deneyimledikçe, tarımsal üretimi desteklemeye odaklanarak orta ve uzun dönemli 
politikalara daha fazla önem vermeye başlamışlardır (Maetz M. et all, 2011).  

Türk tarımını yönlendirme amacıyla da dönemler itibariyle farklı tarımsal destek araçlarından yararlanılmıştır. 
2000’li yıllara kadar, yapısal önlemler dışında ürün fiyat destekleri ile girdi ve kredi sübvansiyonları ağırlıklı 
olarak kullanılan destekleme araçları olmuşlardır. 1932 yılında buğday ile başlayan destekleme alımlarına konu 
olan ürün sayısı 1980 yılında 24, 1992 yılında 26’ya kadar çıkmıştır. Gübre başta olmak üzere, yem, tohum, 
tarımsal ilaç sübvansiyon uygulanan başlıca girdilerdir. Ancak söz konusu desteklerin tarım sektörünü 
hedeflenen şekilde yönlendirememesi, transfer etkinliğinin sağlanamaması ve bütçeye ağır yükler getirmesi gibi 
içsel sebeplerin yanı sıra dünyadaki destekleme araçlarındaki değişime paralel olarak 2000 yılı sonrasında girdi 
ve ürünlere yönelik destekleme araçları aşamalı olarak kaldırılmış ve bu desteklerin yerini, alan bazlı Doğrudan 
Gelir Desteği (ürün türünden ve miktarından bağımsız) almıştır. 2005 yılından itibaren, tarımsal destekleme 
bütçesi içinde Doğrudan Gelir Desteğinin ağırlığı azalmıştır. 2006 Tarım Kanunu ile fark ödeme destekleri ana 
politika aracı olarak kabul edilmiştir. Telafi edici ödemeler, süt primi, suni tohumlama ve veteriner destekleri 
başta olmak üzere hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı 
tarım arazilerini koruma programı destekleri, araştırma geliştirme ve tarımsal yayım desteği, pazarlama 
teşvikleri, özel depolama yardımı, kalite desteği, organik üretim desteği, gerektiğinde bazı girdi destekleri gibi 
destekleme araçları hedeflenen amaçlara göre çeşitlendirilmiştir. 2009 yılında, DGD ödemeleri hükümet 
tarafından tamamen kaldırılmıştır.  

10. Kalkınma Planında (2014-18) tarım politikalarının stratejik hedefleri yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanması, küresel rekabetçi ve çevre dostu bir tarım sektörünün geliştirilmesi olarak belirtilmiştir. Planda, Ar-
Ge, yenilikler, verimlilik, gıda güvenliği altyapısının güçlendirilmesi ve tarımda suyun daha verimli kullanılması 
konularına özellikle ağırlık verilmektedir.  

2013-17 Stratejik Planı, tarım sektöründe beş stratejik alan tanımlamaktadır; Bunlar, 1) tarımsal üretim ve arz 
güvenliği; 2) gıda güvenilirliği; 3) bitki sağlığı ve hayvan sağlığı; 4) tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma ve 5) 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. 

Stratejik hedeflere ulaşmak için 2014 yılında tarımsal destek araçları fark ödemeleri (yağlık ayçiçeği, kütlü 
pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, tahıl ve baklagil ürünleri için) telafi ödemeleri, 
mazot, gübre, toprak analizi desteği, sertifikalı tohum ve fidan kullanım desteği, hayvancılık destekleri (yem 

 
1 Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 114O649 nolu proje verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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bitkileri, suni dölleme, süt primleri, risksiz hayvancılık bölgeleri, arıcılık ve balıkçılık), organik tarım üretim 
desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, tarım sigortaları desteği, biyolojik mücadele desteği, çiftlik muhasebe 
veri ağı desteği, çevre amaçlı tarımsal arazileri koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, kırsal 
kalkınma desteği olarak farklı destek araçlarından yararlanılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2014).  

Gelişmiş ülkeler geçmişten bugüne kadar söz konusu tarımsal desteklemeleri yoğun olarak kullanmışlardır 
(OECD, 2015). Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak tarıma verilen destek miktarı değişmekte, gelişmekte 
olan ülkelerde bütçe kısıtları nedeniyle tarıma verilen destekler gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır Bu 
nedenle gelişmekte olan ülkeler için bütçe kısıtları nedeniyle tarıma verilen desteklemelerin miktarı kadar, bu 
desteklemelerden üreticilerin ne ölçüde yararlandığının incelenmesi verilen desteklerin etkinliği açısından 
önemlidir. Bu çalışmada cevap aranan sorular;  

• Üreticiler, Türk tarımı stratejik amaçlarına ulaşmak amacıyla çeşitlendirilen destek türlerinin 
hangilerinden hangi oranda faydalanmaktadırlar? 

• Farklı desteklerden yararlanan üreticilerin sosyo ekonomik özellikleri nelerdir? 

• Desteklerden faydalanmayı etkileyen faktörler nelerdir? 

Bu amaçla çalışmada 2014 yılında verilen tarımsal desteklerden faydalanma düzeyi, bölgeler itibariyle ve 
üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerine göre analiz edilmiş, sorunlar ortaya konulmuş ve üreticilerin tarımsal 
desteklerden daha etkin faydalanması için öneriler getirilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Örneklemede izlenen yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’de, tarımsal desteklemelere konu olan başlıca tarımsal ürünler olan buğday, pamuk, 
ayçiçeği ve mısır üreticilerinin 2014 yılı itibariyle tarımsal desteklemelerden faydalanma durumu analiz 
edilmiştir. Çalışmada TÜBİTAK tarafından desteklenen 114O649 nolu “Türkiye’de Uygulanan Tarım 
Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” konulu araştırmanın 
verilerinden yararlanılmıştır. İncelenen ürünler, Türkiye açısından gıda güvenliği ve tarıma dayalı sanayinin 
önemli hammaddeleri olmalarının yanı sıra geniş bir üretici kitlesi tarafından üretiliyor olmaları ve tarımsal 
desteklere de konu olmaları nedeniyle seçilmişlerdir. Ele alınan ürünlerden en az iki ürün açısından önemli olan 
Ege, Batı Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu üretim bölgeleri araştırma alanı olarak 
belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen bölgelerde seçilen ilgili ürünün üretiminin ağırlıklı olduğu iller çalışma 
kapsamına alınmıştır. Güneydoğu Anadolu, Batı Marmara, Batı Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde seçilen 
ürünlerin üretimi açısından önemli olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Edirne, Konya, İzmir, Manisa, Aydın, 
Adana, Osmaniye illeri araştırmanın il bazındaki kapsamı olarak belirlenmiştir (TUİK 2014).   

Çizelge 1. Araştırma Kapsamında Görüşülen Üreticilerin İl ve Ürünlere Göre Dağılımı 

Bölgeler İller Buğday Mısır Pamuk Ayçiçeği Genel 

Güney Doğu Anadolu Diyarbakır 65    65 

Şanlıurfa 63 57 48  168 

Çukurova Adana  62 45 62 169 

Osmaniye    53 53 

Batı Marmara Tekirdağ 60   56 116 

Edirne 63   65 128 

Batı Anadolu Konya 59    59 

Ege İzmir  77 58  135 

Manisa  60   60 

Aydın   55  55 

Toplam  310 256 206 236 1008 
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Araştırma kapsamında anket yapılacak üreticiler tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. 
Araştırma alanına giren illerde örnek hacminin belirlenmesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılı 
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri dikkate alınmıştır. Buna göre çalışma kapsamındaki bölgelerde tarım 
işletmelerinin arazi büyüklüklerine göre dağılımı (<50 da, 51-150 da, 151 da+) dikkate alınarak işletmeler üç 
tabakaya ayrılmıştır. Tabakalandırma işleminden sonra örnek hacminin belirlenmesinde “Neyman” yöntemi 
kullanılmıştır. 

Hesaplamalarda güven aralığı %95 ve hata payı %10 olarak alınmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda ürünlere 
göre örnek hacmi, buğdayda 310, mısırda 256, pamukta 206 ve ayçiçeğinde 236 olmak üzere toplam örnek 
hacmi 1008 olarak hesaplanmıştır. Her bir ürün için anket yapılan üreticiler, ÇKS sisteminden yararlanılarak ilgili 
illerde işletme büyüklüğü tabakalarından tesadüfi olarak belirlenmişlerdir (Çizelge 1). 

Verilerin analizinde izlenen yöntem  

Verilerin analizinde desteklerden faydalanma düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde lojistik regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. Bağımlı değişkenin normal dağılım gösterdiği ve sürekli bir değişken olduğu klasik 
regresyon analizi, bu çalışma için ele alınan bağımlı değişkenin kategorik olmasından dolayı uygun bir yöntem 
olmamaktadır. Bağımlı değişkenin kategorik olması durumunda lojistik ve multinominal lojistik regresyon 
analizleri tercih edilen yöntemlerdir (Zortuk ve Koç, 2013). Lojistik regresyon analizi bağımlı değişkenin kategori 
sayısının iki olması durumunda kullanılırken, multinominal lojistik regresyon analizi ise bağımlı değişkenin en az 
üç veya daha fazla kategori içerdiği ve değerlerinin sınıflayıcı ölçekle elde edildiği durumlarda tercih 
edilmektedir. 

Bağımlı değişken üç kategoriye sahip olduğunda, diğer bir ifade ile, Y’nin kategorileri 0, 1 ve 2 biçiminde 
olduğunda iki lojistik model kurulur. Bu modeller Y=1’e karşı Y=0 ve Y=2’ye karşı Y=0 şeklindedir. Burada Y=0 
referans kategorisi iken Y=2’ye karşı Y=1’i karşılaştıran lojistik fonksiyon, yukarıda tanımlı ili karşılaştırmaya 
ilişkin lojistik fonksiyonların farklarından elde edilmektedir. 

Multinomial lojistik regresyonda olabilirlik fonksiyonu oluşturulurken bir gözlemin grup üyeliğini belirlemede iki 

değer alan üç değişkenden yararlanılır. Bu değişkenler,  olmak üzere, “Y=0 ise Y0=1, Y1=0, Y2=0”, 
“Y=1 ise Y0=0, Y1=1, Y2=0” ve “Y=2 ise Y0=0, Y1=0, Y2=1” biçiminde kodlanır. Gözlem sonuçları birbirinden 
bağımsız olarak elde edilmiş n hacimlik örneklem için koşullu olabilirlik fonksiyonu, 

                                                                         (1) 

şeklindedir. Bu eşitliğin logaritması alınarak olabilirlik fonksiyonuna ulaşılır. 

               (2) 

L(β)’nın birinci kısmi türevleri alınıp eşitlikler sıfıra eşitlenerek olabilirlik denklemleri bulunur. πji=πj(xi) olmak 
üzere bu denklemlerin genel gösterimi aşağıdaki gibidir: 

                                       (3) 

Bununla birlikte, olabilirlik fonksiyonunun ikinci kısmi türev matrisi en çok olabilirlik tahmincisinin kovaryans 
matrisinin tahmincisi ve bilgi matrisini bulmak için kullanılır. Lojistik regresyon analizinde katsayıların anlamlılığı 
ve uyum iyiliği için kullanılan ölçütlerin tümü multinomial lojistik regresyon analizinde de kullanılır. 

Çalışmada desteklemelerden faydalanma durumu üç gruba ayrılmış ve analizde bağımlı değişken olarak 
kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin kategorileri şu şekildedir: 

• Tarımsal desteklemelerden hiç faydalanmayanlar (Y=0) 

• Sadece mazot, gübre ve prim desteğinden faydalananlar (Y=1) 

• Tohum, mazot, gübre ve prim desteği ile birlikte diğer desteklerden de faydalananlar (Y=2) 
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Desteklemeden faydalanmayanlar referans kategori olarak analizde ele alınmıştır. Bağımsız değişkenler ise 
üreticinin yaşı, üreticinin eğitim düzeyi, işletme büyüklüğü, mülk arazinin toplam işlenen arazi içindeki payı ve 
kredi kullanımı olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). İşletme büyüklüğü ve mülk arazi oranı dışındaki değişkenler 
düzey olarak modelde yer alırken, işletme büyüklüğü ve mülk arazi oranı üç kategoride ele alınmıştır. Küçük 
işletme grubu ve %20 oranına kadar mülk araziye sahip olanlar referans kategori olarak modelde yer almıştır. 

Çizelge 2. Multinomial Lojistik Regresyon Modelinde Yer Alan Değişkenler 
Bağımsız Değişkenler Özellikleri 

Üreticinin Yaşı Düzey yıl 

Eğitim  Düzey yıl 

İşletme Büyüklüğü ≤50 daa ise 1, diğerleri 0 (Referans kategori) 
51-150 daa ise 1, diğerleri 0 
≥151 daa ise 1, diğerleri 0 

Mülk Oranı ≤%20 ise 1, diğerleri 0 (Referans kategori) 
%21-%50 ise 1, diğerleri 0 

≥%51 ise 1, diğerleri 0 

Kredi Kullanımı Bir önceki yıl kredi kullandı ise 1, kullanmadıysa 0 

3. Araştırma Bulguları 

Araştırma kapsamında görüşülen üreticilerin %8,13’ü herhangi bir destekten faydalanmamaktadır. Destek 
türleri incelendiğinde mazot, gübre ve fark ödeme desteklerinin üreticilerin büyük çoğunluğu tarafından 
faydalanılan destekler olduğu, buna karşılık son yıllarda tarımsal stratejik amaçlara ulaşmak için getirilen diğer 
destek türlerinden çok düşük düzeylerde faydalanıldığı görülmektedir (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Bölgelere Göre Destek Türlerinden Faydalanma Oranı (%) 

Faydalanılan Destek Türleri  Ege Marmara 
Batı 

Anadolu 
Çukurova Güneydoğu Genel  

Mazot desteği 98,0 99,2 100,0 82,3 84,9 91,8 

Gübre desteği 98,0 98,8 100,0 81,8 83,3 91,3 

Fark Ödemesi (Pamuk, Buğday, Mısır, Ayçiçeği) 97,7 97,0 96,8 78,8 77,7 88,7 

Sertifikalı tohum, fidan kullanım ve sertifikalı tohum 
desteği 

62,2 22,4 77,8 28,1 42,6 41,2 

Toprak analiz desteği 11,6 5,0 90,5 29,4 69,7 32,5 

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesi 1,6 0,8 0,0 1,7 7,2 2,7 

Organik tarım( tarla bitkileri) 1,2 0,0 0,0 0,9 1,6 0,9 

Açık alan biyoteknik ve biyolojik mücadele desteği 0,4 0,0 1,6 1,7 0,4 0,7 

Çiftlik muhasebe veri ağı katılım desteği  0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 

ÇATAK  0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,2 

Diğer 0,4 2,3 12,7 0,9 0,4 1,7 

 

Tarımsal desteklemelerden faydalanma durumuna göre üreticilere ilişkin sosyoekonomik değişkenler Çizelge 
4’de verilmiştir. Desteklemelerden faydalanmayan üreticilerin işledikleri arazi miktarı, diğer iki gruba göre daha 
azdır ve mülk arazi oranı da en düşüktür. Alan çalışması sırasında, her destek türü için ayrı başvuru yapılması 
zorunluluğu nedeniyle özellikle küçük işletmelerin başvuru masraflarının fazla olması sonucu tarımsal destek 
başvurusu yapmadıkları, kira sözleşmesi sözlü olarak yapıldığında da daha çok mülk sahibinin desteklerden 
faydalandığı belirlenmiştir.  

Üreticilerin sosyoekonomik ve demografik özellikleri dikkate alınarak, tarımsal destekleme politikalarından 
faydalanmanın analizinde yaş, eğitim düzeyi, işletme büyüklüğü, mülk arazi oranı ve kredi kullanım durumu 
olmak üzere beş bağımsız değişken modelde ele alınmıştır. Modelin uyumu ve geçerliliği için Log-L, R2, F, X2 ve 
çeşitli kritik değerleri kullanılmıştır. İstatistiki analizler sonucunda, modelin kritik değerlere uyumlu ve geçerli 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca parametreler istatistiki olarak %1, %5 ve %10 düzeyinde önemli bulunurken, 
parametre işaretleri de ekonomik teoriye uygun düşmektedir (Çizelge 5). 
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Çizelge 4. Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu ile Üreticilerin Sosyoekonomik Özellikleri Arasındaki 
İlişkiler 

Tarımsal 
Desteklerden 
Faydalanma 

Durumu (n=1008) 

Yaş 
Eğitim 

Durumu 
Tarımsal 
Deneyim 

Aile 
Büyüklüğü 

Toplam 
Islenen 
Arazi 

Mülk 
Arazi 
Oranı 

Tarım dışı 
geliriniz var 

mı? 

Geçen yıl 
kredi 

kullandınız mı 

Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama 
Evet Hayır Evet Hayır 

n n n n 

Desteklemelerden 
faydalanmayanlar 

(n=82) 
49 6 25 5 151,7 0,66 41 46 25 62 

Sadece mazot, 
gübre ve fark 

ödeme desteğinden 
faydalananlar 

(n=386) 

52 7 26 5 156,5 0,76 204 207 217 193 

Diğer desteklerden 
de faydalananlar 

(n=540) 
48 7 24 5 276,7 0,75 240 336 299 277 

 

Multinomial logit modelinin önemli bir özelliği, bağımlı değişkenin k kategoriye sahip olduğu durumda k-1 
lojistik modelin tahmin edilmesidir. Bu durumda bir kategori referans olarak kabul edilir. Çalışmada da 
desteklemelerden faydalanmayanlar referans olarak kabul edilmiş; buna göre sadece gübre, mazot ve prim 
desteğinden faydalananlar ile diğer desteklerden faydalananlar karşılaştırılmıştır. Buna göre hiç destek 
almayanlara göre, sadece gübre, mazot ve fark ödeme desteği alanları etkileyen faktörler yaş, eğitim, işletme 
büyüklüğü, mülk arazi oranı ve kredi kullanımı olarak belirlenmiştir. Üreticilerin yaşı bir yıl arttığında, üreticilerin 
gübre, mazot ve fark ödeme desteği alma olasılığı 0.028 oranında artmaktadır. Gübre, mazot ve fark ödeme 
desteğinden faydalanma olasılığını en fazla işletme büyüklüğü, sonrasında ise mülk arazi oranı ve eğitim 
arttırmaktadır. Kredi kullanım durumu ise desteklerden faydalanma olasılığını 0.892 oranında azaltmaktadır. 

Çizelge 5. Tarımsal Desteklemelerden Faydalanma Düzeyine Ait Multinomial Logit Model Sonuçları 

Bağımsız Değişken Katsayı Std Hata Z p-value 

uclulogitkod=1 

Sabit -1.33333 0.960961 -1,387 0,1653 
Yas 0.02789 0.011003 2.535 0.0112** 
Egitim 0.10116 0.046872 2.158 0.0309** 
İslbuyukluk 0.62068 0.165057 3.760 0.0002*** 
Mulkoran 0.42347 0.158330 2.675 0.0075*** 
Kredikullanım -0.89232 0.265188 -3.365 0.0008*** 
uclulogitkod=2 

Sabit -0.56039 0.946354 -0.592 0.5537 
Yas -0.00287 0.010805 -0.266 0.7902 
Egitim 0.08082 0.046133 1.752 0.0798* 
İslbuyukluk 1.02208 0.162854 6.276 3.47e-010*** 
Mulkoran 0.52549 0.155911 3.370 0.0008*** 
Kredikullanım -0.82223 0.262500 -3.132 0.0017*** 

Mean dependent 
var 

1.454120 S.D. dependent var 0.641250 

Log-likelihood -907.1003 Akaike criterion 1838.201 
Schwarz criterion 1897.883 Hannan-Quinn 1860.812 
Likelihood ratio test Chi-square(10)=121.585 (0.0000) 
Bağımlı Değişken: Tarımsal Desteklemelerden Faydalanma Durumu 

Tarımsal Desteklemeden faydalanmayanlar (1) Sadece mazot, gübre ve fark ödeme desteğinden faydalananlar (2) Diğer 
desteklerden faydalananlar 

*0,10 önem düzeyi, ** 0,05 önem düzeyi, ***0,01 önem düzeyi 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1443 
 

Desteklemelerden faydalanmayanlara göre gübre, mazot ve fark ödeme desteği ile birlikte diğer desteklerden 
de faydalananları etkileyen faktörler eğitim, işletme büyüklüğü, mülk arazi oranı ve kredi kullanımı olarak 
belirlenmiştir. Gübre, mazot ve prim desteği ile birlikte diğer desteklerden de faydalanma olasılığını en fazla 
işletme büyüklüğü, sonrasında ise mülk arazi oranı ve eğitim arttırmaktadır. Kredi kullanım durumu ise 
desteklerden faydalanma olasılığını 0.822 oranında azaltmaktadır. Eğitim düzeyinin daha fazla destek türünden 
faydalanma olasılığını arttırması, eğitimin artması ile desteklemeler hakkında bilgiye ulaşmanın daha 
kolaylaşabiliyor olması ile açıklanabilir. Topçu (2008) tarafından yapılan çalışmada yaş faktörünün etkisi negatif 
olarak bulunmuştur. Bu farklılık ele alınan örnek hacmi ve kullanılan modelin farklı olması ile açıklanabilir. 
Benzer şekilde Topçu (2008) üreticilerin eğitim düzeyi ve işlenen alan miktarı artıkça tarımsal desteklerden 
faydalanma düzeylerinin arttığını belirtmiştir. 

4. Sonuç 

Tarım sektörü, sektörün ve bu sektör mallarının özelliği gereği tüm dünyada çeşitli politikalarla 
desteklenmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun önemli bir bölümünün tarım sektöründe 
istihdam edilmesi de göz önününe alınırsa, tarım sektörünün istikrarlı bir yapıya kavuşturulması için devlet 
desteği kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim Türkiye’de tarım sektörü, her ne kadar uygulanmalarında bir kararlılık 
olmasa da, uzun yıllardan beri farklı amaç ve araçlarla desteklenmekte ve dışa karşı korunmaya çalışılmaktadır. 
Ancak tarımda politika amaçlarına ulaşılması, sağlanan destek miktarından çok bu desteklerin ne ölçüde hedef 
kitlelere ulaştığı ile ilgilidir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de tarıma sağlanan destekler ya da bu 
amaçla ayrılan bütçe zaman zaman azımsanamayacak miktarlara ulaştığı halde bu desteklerden hedef kitlelerin 
yeterince yararlandığı söylenemez. Türkiye’de politika transfer etkinliği konusunda kurumsal yapının yanında 
üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin de etkili olduğu bilinmektedir.  

Bu çalışmada da desteklerden faydalanmayı etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Çalışmada mazot, gübre ve fark 
ödeme destekleri dışındaki desteklerden üreticilerin çok düşük oranlarda yararlandıkları görülmektedir. 
Multinominal lojistik regresyon analizi sonucuna göre desteklerden faydalanma olasılığını en fazla işletme 
büyüklüğünün, sonrasında mülk arazi oranının ve eğitimin arttırdığı belirlenmiştir. Bu bulgular, bir kez daha 
tarımsal desteklerden daha çok büyük işletmelerin ve arazi sahiplerinin yararlandığı sonucunu ortaya 
koymaktadır. Üreticilerin eğitim düzeyi arttıkça, bilgi kaynaklarına ulaşması kolaylaştığı için çeşitli desteklerden 
haberdar olma ve faydalanma olasılığı da artmaktadır. 

Tarımsal destekleme politikalarının etkinliğinin yapısal sorunların giderilmesi ile de yakından ilişkili olduğu 
görülmektedir. Tarımsal desteklemelerde hedef kitleye göre planlanan bir destekleme politikası ile tarımda 
rekabet gücü artırılabilir ve gelirlerde iyileşme sağlanabilir. Özellikle referans grup kabul edilen desteklerden 
yararlanamayan küçük ölçekli tarım işletmeleri için farklı destekleme araçları kullanılabilir. Böylelikle bu 
üreticileri tarım sektöründe tutma şansı yaratılmış ve yaşam standartları da yükseltilmiş olacaktır. 
Desteklemelerden daha fazla yararlanan büyük işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen destekleme 
politikaları ile de kıt kaynaklar etkin bir şekilde üretime tahsis edilebilir, üreticiler üzerindeki maliyet baskısının 
olumsuz etkileri azaltılabilir, işletmeler daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulabilir. Böylelikle, ülkenin tarımsal 
stratejik hedeflerine ulaşmada ilerleme sağlanabilir. 
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Özet: Türkiye yağlı tohumlu bitkilerin üretimi açısından yeterli potansiyele sahip olmasına rağmen, üretim istenilen düzeye 
ulaşamamıştır. Bu durum Türkiye’de önemli düzeyde bitkisel yağ açığı oluşmasına ve döviz kaybına neden olmaktadır. 
Yapılan çalışmalar da son yıllarda bitkisel yağ sanayinin ithalat değerinin artış gösterdiğini ve ihracat değerinin düştüğünü 
göstermektedir. Türkiye halen yağlı tohumlu ürünlerde net ithalatçı bir ülkedir. Türkiye’de yıllar itibarıyla ithalatında artış 
gözlenen yağlı tohumlu bitkilerin gelecekteki ithalat miktarının tahmin edilmesi, politika yapıcıların yağlı tohumlu bitkilerin 
üretimini destekleme kararlarını değerlendirmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada ARIMA ve Yapay Sinir Ağları 
yöntemlerinin tahmin performansları karşılaştırılarak yağlı tohumlu bitkilerin (soya, çiğit, ayçiçeği, kolza) ithalat 
miktarlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 1990-2016 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Elde edilen 
analiz sonuçlarına göre 2017-2023 yılları arasında soya ithalat miktarının artması, ayçiçeği ithalat miktarının ise azalması 
beklenmektedir.Çiğit ve kolza ithalat miktarlarının ise değişmeyeceği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, ARIMA, Tahmin Modelleri, Yağlı Tohumlu Bitkiler 

Forecasting of  Import Quantities of Oil Seed Plants by ARIMA and Neural Networks 
Methods 

Abstract: Although Turkey has been enough production potential by  oil seed plants, the production has not reached  the 
desired level. This condition causes to  vegetable oil deficit and the exchange losses  in Turkey. Studies in recent years show 
that the import value of vegetable oil industry  have increased and the export value of vegetable oil industry  have 
decreased. Turkey is still net importer for oily seed products.Estimating the Turkey’s import quantity of oil seed plant in the 
future, It  is very  important in terms of the production of oil seed plant policymakers support decisions on reviews. In this 
study, ARIMA and artificial neural networks methods of prediction performances were compared and it has been predicted 
the amount of imports of oil seed plants (soybeans, cotton seeds, sunflower, rapeseed) annual data between the years of 
1990 and 2016 are used in the study. According to the results of the analysis, It is  expected that the reduction in the import 
quantities of sunflower and the increase in the import quantities of soybean between the years 2017-2023, the import 
quantities of cotton seed and rapeseed will not change. 

Keywords: Artificial neural networks, ARIMA, forecast methods, oil seed plants. 

1. Giriş 

Gerek insanların gıda ihtiyacını karşılaması, gerekse enerji sektöründe biyodizel üretimi için hammadde olarak 
kullanılması bakımından yağlı tohumlu bitkilerin önemi ve tüketimi dünya nüfusuna paralel olarak her geçen 
gün artmaktadır. Dünya genelinde üretim miktarlarına bakıldığında en fazla üretilen yağlı tohumların soya, 
kolza(kanola), yerfıstığı, ayçiçeği, pamuk tohumu(çiğit) olduğu görülmektedir. Yağlı tohum üretiminin %41’i ABD 
ve Brezilya’da gerçekleştirilirken, %60’ını soya oluşturmaktadır (Öztürk, 2016). Son zamanlarda dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de bitkisel yağ tüketimi artış göstermekte ve bu alanda bitkisel yağ 
üretimine hammadde oluşturacak yağlı tohumlu bitkilerin üretim alanlarını yaygınlaştırabilmek için çalışmalar 
yapılmaktadır (Sevilmiş, 2014). Türkiye’de ayçiçeği, çiğit, soya fasulyesi ve kolza başta olmak üzere yağ elde 
edilen 17 farklı bitki yetiştirilmektedir. Türkiye’de en fazla ekim alanına ve üretim miktarına sahip olan yağlı 
tohum ayçiçeği tohumudur. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de ayçiçeği 
ve pamuk tohumu toplam yağlı tohum üretiminin %86’sını oluşturmuştur. Geri kalanı ise soya, kolza ve aspir 
oluşturmaktadır (BSYD, 2017). 2013 yılında 2.673 milyon ton bitkisel yağ üretilmiş, bunun sadece %31’i yerli 
üretimden sağlanmıştır (Kolsarıcı ve ark., 2015). 

Türkiye, iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, yağlı tohumlu bitkilerin üretimi bakımından büyük bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen, üretimi yapılan tüm yağlı tohumlu bitkiler ülke ihtiyacının sadece %50-
60’ını karşılamakta, geri kalanı ise ithal edilmektedir. Yağlı tohum ve ham yağda ithalata bağımlı olan Türkiye’de 
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bitkisel yağ sektörü çoğunlukla ayçiçeği ve çiğit üzerine odaklanmıştır. 2015’te ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yağlı tohumda %21  ve ham yağda %4 düzeyindedir (Öztürk, 2016). 

Yağlı tohumlardaki üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle dış pazar fiyatlarıyla rekabet edememesi, 
birim alandaki getirisinin düşük olması nedeniyle, yetiştirildikleri bölgelerdeki alternatif ürünlerle rekabet 
edememesi, Dünya ham yağ fiyatlarının Türkiye’ye göre daha düşük olması, ürün planlamasının ve yağlı tohum 
üretiminin artırılmasına yönelik politikaların etkin olamaması Türkiye’de yağlı tohum üretiminin yeterli 
olmayışının nedenleri olarak sıralanabilmektedir (Sevilmiş, 2014) Sektörde sık sık değiştirilen gümrük vergileri, 
sektörün uzun vadede stratejik planlar yapmasına engel oluşturmaktadır. 

Türkiye bitkisel yağ sanayiinde ithalat, daha çok ham yağ ve tohum olarak yapılmakta olup, dışa bağımlılık söz 
konusudur. İthalatın çoğunlukla ham yağ olarak yapılması katma değer kaybına ve sanayinin kırma kapasitesinin 
atıl kalmasına neden olmaktadır. İthalatın tohum olarak yapılması, atıl kapasitenin kullanılmasını 
sağlayacağından işlenmiş ham yağ yerine, tohum ithalatına öncelik verilmesi ülkeye büyük kazanç sağlayacaktır 
(Taşkaya ve Uçum, 2012). 2015 yılında  gerçekleşen yağlı tohum ithalatı bir önceki yıla göre miktar 
bazında %1.80 gerileyerek 3,041 bin ton, değer bazında %21’lik düşüşle 1,417 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2015 yılında en çok ithalat gerçekleştirdiği yağlı tohum %74’lük payı ile soyadır  
(BSYD, 2017). 

Dünya’da ve Türkiye’de konuyla ilgili yapılan çalışmalar iki kategoride incelenmiştir. Birinci kategoride yağlı 
tohumlu bitkilerin ekonomik değerlendirmesini yapan çalışmalar dikkate alınmıştır. Yapılan bir çalışmada  
Türkiye’de bitkisel yağ açığını ve dışa bağımlılığı azaltmak için yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmaya 
yönelik öneriler bulunmaktadır (Taşkaya  ve Uçum, 2012).  

Kakilli Acaravcı ve Ergüven (2015) ise  Hatay ilinde temsili bir firma üzerinde yağlı tohumlar ve bitkisel yağ 
sektörünün finansal analizini yaptıkları çalışmada bitkisel yağ sektöründe yağlı tohum hammaddesi 
yetersizliğinden kaynaklanan atıl kapasite sorununun olası etkilerini ortaya koymuşlardır. İlkdoğan (2008) 
çalışmasında dünyada ve Avrupa Birliği’nde yağlı tohum ticaretindeki gelişmeleri inceleyerek durumu Türkiye 
açısından değerlendirmiştir Bunun yanında AB ile Türkiye yağlı tohum politikaları arasındaki farklılıkları 
belirleyerek, Türkiye’nin izlemesi gereken tutuma yönelik önerilerde bulunmuştur. Uçum, (2016)  yağlı tohumlu 
bitkilerden olan soyanın  üretim ve ticaretinin gelecek beş yıllık dönemini tahmin etmek amacı ile TÜİK 
(üretim/1979-2015) ve FAO (ithalat/1981-2015) verilerini kullanmış, ARIMA modeli ile tahminleme yapmıştır. 

İkinci kategoride ise YSA ve ARIMA modellerinin öngörü performanslarının karşılaştıran çalışmalar ele alınmıştır. 
Bu çalışmalarda dış ticaret(ihracat ve ithalat) verileri, altın fiyatları, işsizlik oranı, döviz kuru gibi zaman serileri 
kullanılarak bu iki modelin öngörü performansı karşılaştırılmıştır (Kamruzzaman ve Sarker, 2003; Giovanis, 
2009; Polat ve Ersungur, 2012; Karahan, 2015).  Türkiye’nin toplam ihracat ve toplam ithalat verilerinin 
tahminini yapan çalışmada 1990-2006 dönemi aylık verileri kullanarak 2006 yılı örneklem içi ve 2007 yılı 
örneklem dışı öngörü değerlerini hesaplamış, YSA ve ARIMA yöntemin performansları karşılaştırılmıştır. 
Uygulama sonucunda, YSA’larının örneklem içi öngörüde,  Box-Jenkins Modelleri ise örneklem dışı öngörülerde 
daha iyi öngörü performansına sahip oldukları sonucu elde edilmiştir (Polat ve Ersungur, 2012). Yapılan başka 
çalışmada ise altın fiyatının öngörüsü için basit üstel düzgünleştirme yöntemi, Holt’un doğrusal trend yöntemi, 
ARIMA modeli ve yapay sinir ağları kullanılmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada İstanbul Altın Borsası’ndan 
alınan Ocak 1996-Aralık 2013 dönemini kapsayan, aylık ağırlıklı ortalama altın fiyatları ($/ons) kullanılmıştır. 
Analiz sonucunda ARIMA modeli yapay sinir ağları modelinden daha başarılı bulunurken, yapay sinir ağları 
modelinin basit üstel düzgünleştirme yöntemi ve Holt’un doğrusal trend yöntemine göre daha başarılı bir 
tahmin performansı gösterdiği belirlenmiştir (Keskin Benli ve Yıldız, 2014).  

Türkiye’de ithalatın  yapay sinir ağları ile tahmin edilebilirliğine  ilişkin  yapılan bir çalışma da YSA’nın 
açıklayıcılığının yüksek, tahmin sonuçlarının tutarlı ve isabetliliğinin yüksek, iyi bir öngörü performansına sahip 
modelleme tekniği olduğu belirlenmiştir (Yurdakul, 2014). 

Malatya ilinde yapılan çalışmada ise kuru kayısı ihracat miktarının YSA ve ARIMA ile tahmini amaçlanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre YSA modelinin, ARIMA modeline göre daha iyi tahmin ürettiği görülmüştür 
(Karahan, 2015). 

Bu araştırmanın temel amacı Box-Jenkins ve Yapay Sinir Ağları(YSA) yöntemlerinin tahmin performanslarını 
karşılaştırarak, yağlı tohumlu bitkilerin gelecek yıllardaki ithalat miktarının tahmin edilmesidir. Yağlı tohumlu 
bitkilerin gelecekteki ithalat miktarının tahmin edilmesi, politika yapıcıların yağlı tohumlu bitkilerin üretimini 
destekleme kararlarını değerlendirmeleri açısından da önem taşımaktadır. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini, TÜİK ve FAO tarafından yayınlanan ve 1990-2016 yıllarını kapsayan, yağlı tohumlu 
bitkilerden soya, ayçiçeği, çiğit ve kolza ithalat rakamları oluşturmuştur. Bu ürünlere ait ithalat verilerinin 2017-
2023 yılları arası tahmini için de YSA ve Box-Jenkins modellerinden yararlanılmıştır. Çalışmada modelleri 
oluşturmak için gerekli olan veriler YSA analizi için Matlab; ARIMA analizi için Eviews ve Gretl paket programları 
kullanılarak elde edilmiş ve veri analizleri yine bu programlar yardımı ile yapılmıştır. 

2.1. Box-Jenkins Modelleri (ARIMA) 

Box-Jenkins yöntemi zaman serilerinin ileriye dönük tahmin ve kontrolünde kullanılan istatistiksel öngörü 
yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin uygulandığı serinin, eşit zaman aralıklarıyla elde edilen gözlem 
değerlerinden oluşan kesikli ve durağan bir seri olması bu yöntemin önemli bir varsayımıdır.Trend, mevsimsel, 
konjonktürel ve düzensiz dalgalanmalar ekonomik zaman serilerinin durağan yapılarını bozam etkenlerdir (Polat 
ve Ersungur, 2012).  Çalışmada verilerin durağan olup-olmama durumunu incelemek için seriler ‘‘Genişletilmiş 
Dickey-Fuller Birim Kök Testi’’ne tabi tutulmuş, durağan olmayan, seriler fark alma yöntemiyle durağan duruma 
getirilmiştir. 

Box- Jenkins yöntemi ile tahmin edilen zaman serisi modelleri; Otoregresif (AR) Model, Hareketli Ortalama (MA) 
Modeli, Otoregresif- Hareketli Ortalama (ARMA) modeli ve Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) 
Modelinden oluşmaktadır. ARIMA süreci dikkate alınırsa, ARIMA (p, d, q) bize, zaman serisinin p dereceden 
kendisinin gecikmesi ile ilişkisini ifade eden AR(p) sürecini içerdiği, q ile ifade edilen ve hata terimlerinin geçmiş 
değerleri ile ilişkisini ifade eden ve rassal süreci yansıtması açısından hata terimlerinin düzleştirme 
metodlarından olan MA (q) sürecini belirtmektedir. Ayrıca zaman serilerinde durağan olmama durumu d ile 
ifade edilir ve zaman serisi hangi düzeyde durağan duruma geliyor ise (integrated) belirtilmektedir (Hanedar 
vd., 2015).  

Uygun modeller arasında tahmin gücü yüksek olan modele karar verirken MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata), 
Theil eşitlik katsayısı değeri, Akaike criterion, Hannan- Quinn, Schwarz criterion değerleri dikkate alınarak en 
uygun model seçilmiştir. 

2.2. Yapay Sinir Ağları (YSA) 

YSA, 1980’li yıllardan bu yana zaman serileri tahminlerinde kullanılmakta olan en önemli yöntemlerden birisidir. 
Yapay sinir ağları, girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki herhangi bir ön bilgiye ve varsayıma ihtiyaç duymadan 
gerekli modellemeyi sağlayabilmektedir (Karahan, 2011). Yapay sinir ağları; sanayi, finans, askeri ve savunma, 
sağlık ve diğer alanlarda uygulanabilmektedir. Özellikle makro ekononomik tahminler, banka kredilerinin 
değerlendirilmesi, döviz kuru tahminleri, risk analizleri, sigorta poliçelerinin değerlendirilmesi, müşteri tatmini 
ve pazar verilerinin değerlendirilmesi ve analizi konularında  kullanım alanı bulabilmektedir (Öztemel, 2012). 

Yapay sinir ağları biyolojik sinir sisteminden etkilenerek geliştirilmiştir. Biyolojik sinir hücreleri birbirleri ile 
sinapslar vasıtası ile iletişim kurarlar. Bir sinir hücresi işlediği bilgileri aksonları yolu ile diğer hücrelere 
gönderirler. Benzer şekilde yapay sinir hücreleri dışarıdan gelen bilgileri bir toplama fonksiyonu ile toplar ve 
aktivasyon fonksiyonundan geçirerek çıktıyı üretip ağın bağlantılarının üzerinden diğer hücrelere (proses 
elemanlarına) gönderir. Değişik toplama ve aktivasyon fonksiyonları mevcuttur. 

Yapay sinir ağlarının önemli iki türü ileri beslemeli ve geri beslemeli Elman türü YSA’dır. Zaman serisi öngörü 
probleminde ileri beslemeli yapay sinir ağlarının kullanıldığı birçok çalışma literatürde yer almaktadır (Erilli vd., 
2010). Genel olarak çok tabakalı ileri beslemeli bir YSA, girdi tabakası, gizli tabaka ve çıktı tabakası olmak üzere 
3 kısımdan oluşmaktadır. Tabakalar nöron adı verilen düğümlerden oluşmaktadır ve bu birimlerin sayısının 
belirlenmesi önemli bir sorundur. Yapay sinir ağlarında nöronlar birbirlerine ağırlıklar ile bağlıdırlar. İleri 
beslemeli ağlarda bu bağlantılar tek yönlü ve ileri doğrudur (Erilli vd., 2010).  

Yapay sinir ağlarının bileşenleri genel olarak aşağıda verilmiştir; 

• Girdi katmanı: Dış dünyadan bilgileri alır. Bu katmanda herhangi bir bilgi işleme olmaz.  

• Ara katmanlar: Girdi katmanından gelen bilgileri işlerler. Bir adet ara katman ile birçok problemi çözmek 
mümkündür. Eğer ağın öğrenmesi istenilen problemin girdi/çıktı arasındaki ilişkisi doğrusal olmaz ve karmaşıklık 
artarsa birden fazla sayıda ara katmanda kullanılabilir.  
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• Çıktı katmanı: Ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağa girdi katmanından sunulan girdi için ağın ürettiği 
çıktıyı bulur. Bu çıktı dış dünyaya iletilir. 

Bilgiler ağa girdi katmanından iletilir. Ara katmanlarda işlenerek oradan çıktı katmanına gönderilirler. Bilgi 
işlemeden kasıt ağa gelen bilgilerin ağın ağırlık değerleri kullanılarak çıktıya dönüştürülmesidir. Ağın girdiler için 
doğru çıktıları üretebilmesi için ağırlıkların doğru değerlerinin olması gerekmektedir. Doğru ağırlıkların 
bulunması işlemine ağın eğitilmesi denmektedir. Bu değerler başlangıçta rastgele atanırlar. Daha sonra eğitim 
sırasında her örnek ağa gösterildiğinde ağın öğrenme kuralına göre ağırlıklar değiştirilir. Daha sonra başka bir 
örnek ağa sunularak ağırlıklar yine değiştirilir ve en doğru değerleri bulunmaya çalışılır. Bu işlemler ağ eğitim 
setindeki örneklerin tamamı için doğru çıktılar üretinceye kadar tekrarlanır. Bu sağlandıktan sonra test setindeki 
örnekler ağa gösterilir. Eğer ağ test setindeki örneklere doğru cevaplar verirse ağ eğitilmiş kabul edilmektedir 
(Öztemel, 2012). 

Geliştirilen YSA modelinin tahmin performansı farklı değerlerin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Bu değerler 
R2 (Düzeltilmiş belirleme katsayısı), MSE (Hata Kareleri Ortalaması), RMSE (Hata kareleri ortalamasının 
karekökü), MAE (Ortalama mutlak hata)’den oluşmaktadır. 

 

 

 

 

3. Uygulama 

3.1. YSA Uygulaması 

Çalışmada YSA yöntemi kullanılarak yağlı tohumlu bitkilerden soya fasulyesi, ayçiçeği, çiğit ve kolza bitkisine 
ilişkin ithalat tahmini gerçekleştirilmiştir. YSA uygulama aşamaları sırasıyla verilmiştir. Aşağıdaki formül 
yardımıyla verilerin standardizasyonu yapılmıştır. Böylece veriler 0,1 aralığına indirgenmiştir (Erilli vd, 2010). 

 

Formülde  standartlaştırılmış veriyi, Xi orijinal veri, Xmax maximum, Xmin minimum değeri ifade etmektedir. 

- Soya, ve ayçiçek veri setlerinin %60’ı eğitim, %15’i geçerlilik (eğitim sonuçlarının geçerliliğinin kontrol edilmesi) 
ve %25’i test amacıyla ve çiğit ile kolza veri setlerinin %70’i eğitim,% 10’u geçerlilik  %20’si test amacıyla 
kullanılmıştır.  

- Çalışmada ithalatın tahmininde en uygun mimari belirlenmesi için farklı ağ modelleri denenmiştir. Bu 
denemeler sırasında, YSA modelinin oluşturulması,  girdi, gizli ve çıktı tabakası sayısı, bu tabakalarda yer alacak 
nöron sayısı, aktivasyon fonksiyonu, öğrenme algoritması, öğrenme algoritmasına ilişkin parametreler ve 
performans ölçütü belirlenmiştir. Soya veri setine iliştin model tek girdi tabakası (tek nöron), tek gizli tabakası 
(3 nöron) ve tek çıktı (tek nöron) tabakasından oluşan ileri beslemeli ağdır. Bu modelde aktivasyon fonksiyonu 
tan(x), ve öğrenme algoritması momentum seçilmiştir.  Ayçiçek ve çiğit veri setine iliştin model tek girdi 
tabakası (tek nöron), tek gizli tabakası (4 nöron) ve tek çıktı (tek nöron) tabakasından oluşan ileri beslemeli 
ağdır. Bu modelde aktivasyon fonksiyonu tan(x), ve öğrenme algoritması Levenberg-Marquardt seçilmiştir. 
Kolza veri setine iliştin model tek girdi tabakası (tek nöron), tek gizli tabakası (3 nöron) ve tek çıktı (tek nöron) 
tabakasından oluşan ileri beslemeli ağdır. Bu modelde aktivasyon fonksiyonu tan(x), ve öğrenme algoritması 
Levenberg-Marquardt seçilmiştir.  

- Uygulama yaparak, test setlerinden elde edilen hata değerleri hesaplanmıştır. En küçük RMSE değerine sahip 
model mimari yapıyı oluşturmuştur. Bu değerlere göre soya ve kolza  1-3-1 ve çiğit ve ayçiçek 1-4-1 mimari 
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yapıya sahipler. Mimari yapıda ilk değer girdi tabakasındaki nörön sayısı, ikinci değer gizli tabakadaki nörön 
sayısı, ve üçüncü değer çıktı tabakasındaki nörön sayısını göstermektedir. Test veri setlerine ilişkin en küçük 
RMSE değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Test Veri Setine İlişkin En Küçük RMSE değerleri 

Ürün Test Seti İçin RMSE mimari yapı 

Soya Fasulye 0.1314  1-3-1 

Ayçiçeği 0.1099  1-4-1 

Çiğit 0.1314  1-4-1 

Kolza 0.0150  1-3-1 

 

-Test setine ilişkin öngörüler elde edilerek performans ölçütleri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen 
modeller yardımıyla 2017-2023 yıllar için öngörü değerleri elde edilmiştir.  

İthalat verilerinin gerçek değeri ile YSA’dan elde edilen öngörüler Çizelge 2, 3, 4, 5’de verilmiştir.  

Türkiye soya ithalatı incelendiğinde 1990-2016 yıllar arası artış eğilimi ile beraber sürekli dalgalanmalar 
yaşanmaktadır. 1990 yılında 2,374 ton olan soya ithalatı 2000 yılında 386,707 ton, 2016 yılında ise 2, 175,392 
tona yükselmiştir. En fazla soya ithalatı ise 2,254,996 ton ile 2015 yılında gerçekleşmiştir. Yapay Sinir Ağları 
yöntemiyle oluşturulan tahmini ithalat değerleri de sürekli artış eğilimi göstermektedir. Tahmini soya ithalat 
miktarı 1991 yılında 73,922 ton, 2015 yılında 1,645,617 ton olarak tahmin edilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2.   Soya Test Veri Setine İlişkin Gerçek Değer ile YSA Tahmini Değerleri 

Yıl Soya G.Değer Soya YSA Fark 

1991 2,316 73,923 71,607 

1998 285,193 251,589 33,604 

2002 612,497 528,659 83,839 

2003 831,454 625,002 206,452 

2010 1,756,065 1,340,970 415,095 

2011 1,297,770 1,418,270 120,500 

2015 2,254,996 1,645,617 609,379 

 

Türkiye ayçiçek ithalatı 1990-2016 yıllarına  göre dalgalı bir seyir izlemektedir. En fazla ayçiçek ithalat miktarı 
2011 yılında 905,686 ton olarak gerçekleşmiştir. YSA’ları tahmin değerleri incelendiğinde de dalgalı bir eğime 
rastlamak mümkündür.  1991 yılında 49,004 ton olan ayçiçek ithalat miktarı YSA yöntemi ile 24,642 ton ve 2015 
yılında 340,326 ton olan ithalat yine YSA ile  436,408 ton olarak tahmin edilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3.  Ayçiçek Test Veri Setine İlişkin Gerçek Değer ile YSA Tahmini Değerleri 

Yıl Ayçiçek G.Değer Ayçiçek YSA Fark 

1991 49,004 24,642 24,362 

1993 66,070 78,771 12,701 

1997 564,609 689,983 125,374 

2004 481,703 479,210 2,493 

2006 372,409 523,597 151,188 

2012 754,162 896,869 142,708 

2015 340,326 436,409 96,083 

 

Devlet destekleri ürün bazında incelendiğinde, 2007-2016 yılları arasında ayçiçeği desteğindeki artış diğer 
bitkilere kıyasla daha düşük bir oranda gerçekleşmiştir. Sektörde en yüksek üretim gerçekleştirilen ayçiçeğinin 
tarımsal devlet desteklerinden en az payı alması sektör yetkilileri tarafından da dile getirilmekte ve yağlık 
tohumlardaki devlet desteklerinin tohumlardaki yağ oranı dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi talep 
edilmektedir (Öztürk, 2016). 
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1990-2016 yıllar arası çiğit ithalatı ayçiçek ithalatı gibi sürekli bir dalgalanma yaşamaktadır. En fazla çiğit ithalatı 
2000 yılında 179,112 ton olarak gerçekleşmiştir. YSA’nın bu yıldaki tahmini değeri 79,130 ton olarak 
hesaplanmıştır (Çizelge 4). 

Çizelge 4.  Çiğit Test Veri Setine İlişkin Gerçek Değer ile YSA Tahmini Değerleri 

Yıl Çiğit G.Değer Çiğit .YSA Fark 

1999 52,702 78,699 25,997 

2003 3,578 10,382 6,804 

2004 83,814 43,254 40,561 

2005 125,635 112,043 13,593 

2010 10,128 24,816 14,688 

 

1990-2016 yılları dikkate alındığında kolza ithalat miktarı 2004-2007 arası sürekli artmış, bu yllardan sonra ise 
sürekli dalgalanmıştır. 2004 yılında 5,714 ton olan ithalar rakamı YSA yöntemine göre 15,159 ton, 2007 yılında 
245,261 ton olan rakam ise 220,532 ton olarak tahmin edilmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5.  Kolza Test Veri Setine İlişkin Gerçek Değer ile YSA Tahmini Değerleri 

Yıl Kolza G.Değer Kolza .YSA Fark 

1997 38 5,808 5,770 

2002 54 6,001 5,947 

2003 17 7,140 7,123 

2004 5,714 15,159 9,445 

2005 64,611 67,405 2,794 

3.2. ARIMA Uygulaması 

Makro ekonomik değişkenlerin kullanıldığı çalışmalarda serilerin doğal logaritmasının alınmasının nedeni üstel 
bir büyüme gösteren serinin logaritması alındığında büyümenin doğrusal duruma dönüşmesidir. Böylece 
varyans stabilize olmakta ve aykırı gözlemlerin etkileri azalmaktadır (Franses ve McAleer, 1998). Bu çalışmada 
da yağlı tohumların bitkilerin ithalat miktarı verilerinin logaritması alınmış ve verilerin durağan olup-olmama 
durumunu incelemek için seriler Genişletilmiş Dickey- Fuller (ADF) Birim Kök testine tabi tutulmuştur. 

Buna göre 1990-2016 dönemine ait soya ithalat miktarına ait verilerin doğal logaritmaları alındıktan sonra ADF 
Birim Kök testi yapılmıştır. Çizelge 5’de verilen sonuçlara göre soya ithalat verilerinin düzey test istatistiğinin 
değeri olan 1.90 kritik değer 5% düzeyinde -1.96’dan büyüktür. Bu durum serinin durağan olmadığını 
göstermektedir. 1. farkı alınarak yapılan test istatistiğinin değeri olan -4.95 kritik değer ise 5% düzeyinde -
1,96’den küçüktür. Buna göre serinin 1. fark düzeyinde durağan hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çizelge 5. Soya verileri Genişletilmiş Dickey- Fuller Birim Kök testi (ADF) sonuçları 

    Düzey Birinci Fark 

    t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

Geliştirilmiş Dickey-Fuller test istatistik 1,897784 0,9833 -4,94789 0,000 

Test Kritik Değerleri 

1% Düzeyi -2,660720 -2,660720 

5% Düzeyi -1,955020 -1,955020 

10% Düzeyi -1,609070 -1,609070 

 

Soya ithalat miktarının tahmininde uygun modelin belirlenmesi için birçok modelin denenmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle bu kısımda model seçenekleri arasından seriyi en iyi açıkladığı düşünülen model ele alınacaktır. 
Buna karar verirken Theil eşitlik katsayısı değerinin 1’in altında; MAPE, Akaike criterion, Hannan- Quinn ve 
Schwarz criterion değerlerinin diğer modellere göre düşük olması dikkate alınarak en uygun model seçilmiştir. 
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Her model için hesaplanan bu değerler Çizelge 6’da gösterilmiştir. Buna göre 1. düzeyde durağan duruma gelen, 
2. dereceden kendisinin gecikmesi ve 2. dereceden hata terimlerinin geçmiş değerleri ile ilişkili olduğunu 
gösteren ARIMA(2,1,2) modeli en uygun model olarak seçilmiştir. Seçilen modelin MAPE değerine göre öngörü 
hata oranı %3.13’tür.  

Çizelge 6. Soya ithalatı ARIMA modellerine ilişkin istatistikler 

  ARIMA(1,1,0) ARIMA(2,1,0) ARIMA(2,1,1) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(2,1,2) 

Regresyonun Standart Hatası 0.56956 0.56392 0.52812 0.57296 0.46157 0.41037 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 50.56330 52.13421 51.34723 50.85200 46.94722 45.64228 

Schwarz Kriteri (SBC) 54.33759 57.16659 57.63771 54.62629 51.97961 53.19086 

Hannan-Quinn 51.65015 53.58335 53.15866 51.93886 48.39637 47.81600 

MAPE 3.10460 3.09060 3.46630 3.11300 3.25480 3.12950 

Theil's U 0.87180 0.86861 0.85697 0.87853 0.82495 0.82843 

Seçilen modele ilişkin parametre tahmini ise Çizelge 7’de gösterilmiştir.  

Çizelge 7. Soya ithalat tahminine uygun ARIMA modeline ilişkin parametre tahmini 

  Değişken Katsayı Standart Hata t-istatistiği p değeri 

ARIMA(2,1,2) 

Katsayı 0.452471 0.293241 1.543 0.123 

AR(1) 0.731366 0.205934 3.551 0.000 

AR(2) 0.0991949 0.225005 0.4409 0.659 

MA(1) −1.32815 0.208866 −6.359 0.000 

MA(2) 1.00000 0.267543 3.738 0.000 

Çizelge 8’de verilen sonuçlara göre logaritması alınmış ayçiçek ithalat miktarı verilerinin düzey test istatistiğinin 
değeri olan 0.86 kritik değer 5% düzeyinde -1.95’den büyüktür. Bu durum serinin durağan olmadığını 
göstermektedir. 1. farkı alınarak yapılan test istatistiğinin değeri olan -6.44 kritik değer ise 5% düzeyinde -
1.95’den küçüktür. Buna göre serinin 1. fark düzeyinde durağan duruma geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çizelge 8. Ayçiçek verileri Genişletilmiş Dickey- Fuller Birim Kök testi (ADF) sonuçları 

  Düzey Birinci Fark 

    t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

Geliştirilmiş Dickey-Fuller test istatistik 0.860112  0.8898 -6.443023 0.000 

Test Kritik Değerleri 

1% Düzeyi -2.656915 -2.660720 

5% Düzeyi -1.954414 -1.955020 

10% Düzeyi -1.609329 -1.609070 

 

Çizelge 9. Ayçiçek ithalat tahmini ARIMA modellerine ilişkin istatistikler 

  ARIMA(1,1,0) ARIMA(2,1,0) ARIMA(2,1,1) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(2,1,2) 

Regresyonun Standart Hatası 0,75340 0,72313 0,72061 0,73831 0,73163 0,63198 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 65,11629 65,24454 67,07252 64,18634 65,72444 66,04900 

Schwarz Kriteri (SBC) 68,89058 70,27692 73,36300 67,96063 70,75683 73,59758 

Hannan-Quinn 66,20315 66,69368 68,88395 65,27320 67,17358 68,22271 

MAPE 4,12760 3,98790 3,96830 4,15320 3,85840 3,90720 

Theil's U 0,98986 0,93243 0,92349 0,98796 0,93005 0,86348 

 

Ayçiçek ithalatında ARIMA modellerine ilişkin hesaplanan istatistik değerleri Çizelge 9’da gösterilmiştir. Buna 
göre 1. düzeyde durağan hale gelen, 1. dereceden hata terimlerinin geçmiş değerleri ile ilişkili olduğunu 
gösteren ARIMA(0,1,1) modeli en uygun model olarak seçilmiştir. Seçilen modelin MAPE değerine göre öngörü 
hata oranı %4.15’tir.   

Seçilen modele ilişkin parametre tahmini ise Çizelge 10’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 10. Ayçiçek ithalat tahminine uygun ARIMA modeline ilişkin parametre tahmini 

Değişken Katsayı Standart Hata t-istatistiği p değeri 

Sabit 0.233972 0.202104 1.158 0.2470 

MA(1) 0.403468 0.233200 1.730000 0.0836 

 

Çizelge 11’de verilen sonuçlara göre logaritması alınmış çiğit ithalat miktarı verilerinin düzey test istatistiğinin 
değeri olan -1.58 kritik değer 5% düzeyinde -1.96’dan büyüktür. Bu durum serinin durağan olmadığını 
göstermektedir. 1. farkı alınarak yapılan test istatistiğinin değeri olan -5.00 kritik değer ise 5% düzeyinde -
1.96’den küçüktür. Buna göre serinin 1. fark düzeyinde durağan hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çizelge 11. Çiğit verileri Genişletilmiş Dickey- Fuller Birim Kök testi (ADF) sonuçları 

    Düzey Birinci Fark 

    t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

Geliştirilmiş Dickey-Fuller test istatistik -1.575962  0.1061 -4.997073 0,000 

Test Kritik Değerleri 

1% Düzeyi -2.679735 -2.679735 

5% Düzeyi -1.958088 -1.958088 

10% Düzeyi -1.607830 -1.607830 

 

Çiğit ithalatında ARIMA modellerine ilişkin hesaplanan istatistik değerleri Çizelge 12’de gösterilmiştir. Buna göre 
1. düzeyde durağan duruma gelen, 2. dereceden kendisinin gecikmesi ve 1. dereceden hata terimlerinin geçmiş 
değerleri ile ilişkili olduğunu gösteren ARIMA(2,1,1) modeli en uygun model olarak seçilmiştir. Seçilen modelin 
MAPE değerine göre öngörü hata oranı %23.91’dir. Bu yüksek oran, yıllara göre çiğit ithalat miktarlarının 
oldukça fazla dalgalı bir seyir izlemesinden kaynaklanmaktadır.   

Çizelge 12. Çiğit ithalat tahmini ARIMA modellerine ilişkin istatistikler 

  
ARIMA 
(1,1,0) 

ARIMA 
(2,1,0) 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(0,1,1) 

ARIMA 
(0,1,2) 

ARIMA 
(2,1,2) 

Regresyonun Std. Hatası 2.26646 2.02648 1.8398 2.07604 1.90481 1.76632 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 113.4140 110.5545 108.5984 109.8223 109.7730 108.9884 

Schwarz Kriteri (SBC) 116.9481 115.2667 114.4887 113.3565 114.4852 116.0567 

Hannan-Quinn 114.3516 111.8046 110.1611 110.7600 111.0232 110.8636 

MAPE 26.128 26.057 23.907 29.287 25.855 21.273 

Theil's U 1.0292 0.8789 0.74531 0.98005 0.85335 0.69815 

 

Seçilen modele ilişkin parametre tahmini ise Çizelge 13’de gösterilmiştir. 

Çizelge 13. Çiğit ithalat tahminine uygun ARIMA modeline ilişkin parametre tahmini 

  Değişken Katsayı Standart Hata t-istatistiği p değeri 

ARIMA(2,1,1) 

Sabit -2.247979 0.125735 -1.972 0.0486 

AR(1) 0.0486589 0.234144 0.2078 0.8354 

AR(2) -0.515886 0.206348 -2.500 0.0124 

MA(1) -0.550962 0.201495 -2.734 0.0062 

 

Çizelge 14’de verilen sonuçlara göre logaritması alınmış kolza ithalat miktarı verilerinin düzey test istatistiğinin 
değeri olan 0.16 kritik değer 5% düzeyinde -1.96’dan büyüktür. Bu durum serinin durağan olmadığını 
göstermektedir. 1. farkı alınarak yapılan test istatistiğinin değeri olan -4.66 kritik değer ise 5% düzeyinde -
1.96’den küçüktür. Buna göre serinin 1. fark düzeyinde durağan hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Çizelge 14. Kolza verileri Genişletilmiş Dickey- Fuller Birim Kök testi (ADF) sonuçları 
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    Düzey Birinci Fark 

    t-istatistik Prob. t-istatistik Prob. 

Geliştirilmiş Dickey-Fuller test istatistik 0.160314 0.7213 -4.656084 0,000 

Test Kritik Değerleri 

1% Düzeyi -2.692358 -2.699769 

5% Düzeyi -1.960171 -1.961409 

10% Düzeyi -1.607051 -1.606610 

 

Kolza ithalatında ARIMA modellerine ilişkin hesaplanan istatistik değerleri Çizelge 15’de gösterilmiştir. Buna 
göre 1. düzeyde durağan hale gelen, 2. dereceden kendisinin gecikmesi ve 2. dereceden hata terimlerinin 
geçmiş değerleri ile ilişkili olduğunu gösteren ARIMA(2,1,2) modeli en uygun model olarak seçilmiştir. Seçilen 
modelin MAPE değerine göre öngörü hata oranı %20.03’tür.  

Çizelge 15. Kolza ithalat tahmini ARIMA modellerine ilişkin istatistikler 

  
ARIMA 
(1,1,0) 

ARIMA 
(2,1,0) 

ARIMA 
(2,1,1) 

ARIMA 
(0,1,1) 

ARIMA 
(0,1,2) 

ARIMA 
(2,1,2) 

Regresyonun Standart 
Hatası 

2.29396 2.26609 1.80676 2.29085 1.97983 1.50525 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 91.48327 93.08120 89.37442 91.43732 90.38234 89.31854 

Schwarz Kriteri (SBC) 94.31659 96.85896 94.09662 94.27063 94.16010 94.98518 

Hannan-Quinn 91.96278 93.72055 90.17361 91.91683 91.02169 90.27756 

MAPE 21.1720 21.915 21.322 21.149 24.662 20.026 

Theil's U 0.95694 0.87235 0.62946 0.9507 0.67544 0.66024 

 
Seçilen modele ilişkin parametre tahmini ise Çizelge 16’de gösterilmiştir. 

Çizelge 16. Kolza ithalat tahminine uygun ARIMA modeline ilişkin parametre tahmini 

  Değişken Katsayı Standart Hata t-istatistiği p değeri 

ARIMA(2,1,2) 

Katsayı 0.459298 0.050 9.261 0.000 

AR(1) 1.28153 0.169821 7.546 0.000 

AR(2) -0.712349 0.160072 -4.450 0.000 

MA(1) -1.99036 0.576710 -3.451 0.001 

MA(2) 1.00000 0.576439 1.735 0.083 

3.3. İki Modelin Karşılaştırılması ve Tahmin Değerleri 

Bu bölümde YSA ve ARIMA tahmin değerleri karşılaştırılmış ve Çizelge 17’de sunulmuştur. Buna göre MSE, 
RMSE, MAE ve düzeltilmiş R2 değerleri karşılaştırıldığında daha küçük değerlere sahip olan MSE, RMSE ve MAE 
değerleri YSA yönteminin ARIMA yöntemine göre daha doğru sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bununla 
birlikte her ürünün tahmininde düzeltilmiş R2 değerleri YSA yönteminde ARIMA yöntemine göre daha yüksektir. 
Bu durum YSA ile oluşturulan modellerin tahmin edilen bağımlı değişkeni daha fazla oranda açıkladığını 
göstermektedir. 

Tasarlanan ARIMA ve YSA mimarisi ile 1990-2016 yılları arası döneme ait veriler temel alınarak, gelecekte 
gerçekleşmesi beklenen 2017-2023  yıllarına ait ithalat miktarları tahmin edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 18). YSA 
yöntemine göre 2017-2023 yılları arasında soya ithalat miktarının artması, ayçiçeği ithalat miktarının ise 
azalması beklenmektedir. Çiğit ve kolza ithalat miktarlarının ise değişmeyeceği görülmektedir. ARIMA sonuçları 
ise hem soya hem de ayçiçeği ithalat miktarının yıllar itibariyle artacağını göstermektedir. 

 

 

 

Çizelge 17. YSA ve ARIMA Tahmin Yöntemlerin Performans Karşılaştırılması 
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ÜRÜN  YSA ARIMA 

Soya 

MSE 0.0173 0.3026 
RMSE 0.1314 0.5501 
MAE 0.0977 0.3725 

Düz. R2 0.96 0.56 

Ayçiçeği 

MSE 0.0120 0.5861 
RMSE 0.1099 0.7656 
MAE 0.0878 0.5095 

Düz. R2 0.98 0.14 

Çiğit 

MSE 0.017 3,5151 
RMSE 0.1314 1.8748 
MAE 0.1135 1,5989 

Düz. R2 0.85 0.26 

Kolza 

MSE 0.0002 4.1537 
RMSE 0.0150 2.0381 
MAE 0.1422 1.5652 

Düz. R2 0.99 0.18 

Çizelge 18. YSA ve ARIMA Tahmin Sonuçları 

Yıl 
Soya Ayçiçeği Çiğit Kolza 

YSA ARIMA YSA ARIMA YSA ARIMA YSA ARIMA 

2017 1,720,873 3,231,762 363,184 504,043 2,572 294 278,594 2,907,825 

2018 1,751,533 4,806,569 354,784 636,913 2526 473 278,594 16,177,144 

2019 1,778,362 7,215,514 351,448 804,809 2,532 54 278,594 29,987,884 

2020 1,801,874 10,906,865 350,123 1,016,964 2,547 26 278,594 23,738,340 

2021 1,822,510 16,585,477 349,598 1,285,045 2,561 54 278,594 13,815,767 

2022 1,840,649 25,348,446 349,390 1,623,796 2,574 57 278,594 9,939,289 

2023 1,856,617 38,907,944 349,307 2,051,843 2,584 27 278,594 11,680,531 

4. Sonuç 

Türkiye’de yağlı tohumlara son yıllarda stratejik ürün olarak bakılmaktadır. Bu bitkiler aynı zamanda enerji 
hammaddesi olarak da gündeme gelmektedir. Yağlı tohumlarda bitki çeşitliliği fazla olmasına karşın, 3.4 milyon 
ton olan yağlı tohum üretimi bitkisel yağ gereksinimini karşılayamadığından dışa bağımlılık söz konusudur. 
Üretimde ise en büyük payı ayçiçeği (yaklaşık %50) almaktadır. Yağlı tohum bitkilerindeki prim desteğine 
rağmen yıllar itibariyle üretimde çok ciddi bir artış olmamıştır. Başta soya olmak üzere ayçiçeği ve kolza tohumu 
ithal edilmektedir. Halen Türkiye’de önemli düzeyde bir açık söz konusudur. Dünya ham yağ ve yağlı tohum 
fiyatlarının Türkiye’ye göre oldukça düşük olması ve uygulanan devlet politikasının yeterli ve etkin olmayışı, 
sektörde Dahilde İşlem Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen ayçiçeği ham yağlarından ve teknik/sanayi amaçlı 
kullanılan ayçiçeği tohum yağlarından alınan gümrük vergisinin %0 olması, yerli üreticilerin de piyasada rekabet 
gücünü azaltmakta, üretimi de sınırlamaktadır. Bu durumda yağlı tohumlar ithalatının artacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada yağlı tohumlar ithalat miktarının tahmini önce YSA ile yapılmış; oluşturulan 
model, geleneksel zaman serileri yöntemlerinden ARIMA yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
yapay sinir ağları yönteminin lehine olmuştur. Son değerlendirmeler ışığında yağlı tohumlarla ilgili gerek üretim 
gerekse ithalat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi sektörün geleceği açısından son derece önem 
taşımaktadır. 
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2001 Ekonomik Krizi ve Emek Piyasası Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi  

Duygu ÖZKAN 

 

Özet: 2001 ekonomik krizi Ülke Ekonomisi ve Emek Piyasası üzerinde olumsuz bir etki hakim olmuş ve bu ülke ekonomisine 
zarar vermiştir. 2001 Ekonomik Kriz sonrası para politikası ve ülke koşulları pozitif yönde etkilenmekle beraber bir diğer 
yandan Türkiye’nin temel sorunu olan ekonomik sorunlarına bir çare bulunamamakta ve bu sorun hala ciddiyetini 
korumaktadır. Ekonomik kriz, öncelikle işçi kesiminin temel içgüdülerinin güvenini tehdit eder. İşçiler işsiz kalma ve 
likitlerinin tükenmesi tehtidiyle karşı karşıya kalmışlardır. Böyle durumlarda yaşamlarının tehdit edildiği düşüncesine 
kapılırlar. Bu durum çalışanların motivasyonlarının düşmesine neden olur. Bu çalışmanın amacı, 2001 Ekonomik krizi ve 
Emek piyasası üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. 

Anahtar Sözcükler: İşçi Kesimi, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Kriz, Reel Ekonomi  

1. Giriş 

Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dönemde yaşamaya başladığı hızlı ekonomik değişim tüm ülke ekonomisini 
ve özellikle işçi kesimini önemli biçimde etkilemiş ve yeniden şekillendirmiştir. Ekonomik krizler Türkiye 
üzerinde ciddi yan etkiye sahip olmuş, Dünya ve Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi yan etki yaratmış ve günden 
güne daha fazla bir artış göstermektedir. Ekonomik krizler ülkeler bazında gelişmişlik düzeyi ayrımı yapmadan 
tüm ülkelerin toplumlarını etkilemektedir. Ekonomik krizler, ülkelerin finansal sosyal ve kültürel düzeylerini 
değiştirip tahrip etmektedir. 

Gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın yoksul olan insanların bu durumdan daha fazla etkilendiği, işçi sınıfına 
giren kesimler üzerinde ise  uzun süre zarfında yıkıcı tahribatlara yol açıp mağdur ettiği görülmektedir. İşçi 
kesiminin elde ettiği kazanımların yerine risk faktörü önemli ölçüde kendini hissettirmektedir. 

Bu süre zarfında bilinmesi gereken bir gerçek vardır ki, yoksul olan işçi kesimi üzerinde ekonomik krizin yol 
açmış olduğu etkilerden korunmalarını sağlayacak tedbir ve önlemlerin kriz öncesinde  alınmaması gözle 
görülür bir gerçektir. Çalışanlar ve örgütler için önemli olan kriz dönemlerinde en az kayıpla çıkmaktır. Krizden 
çıkmanın en önemli koşulu işveren, yönetici ve işçinin dayanışma içinde krizden kurtulmanın yollarını aramaktır. 
Ama unutulmamalıdır ki kriz sadece korunulması gereken bir şey değildir aynı zamanda bir fırsat da 
doğurabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu çalışmanın amacı 2001 Ekonomik krizi üzerinde  işçi kesimini nasıl etkilediğini inceleyip ortaya çıkan 
olumsuzlukları ve meydana gelen riskleri inceleyip , çözüm ve öneriler aramaktır. Ancak ekonomik krizleri her 
yönden incelemek pek mümkün olmamakla beraber bu araştırmanın kapsamının üzerinde yer almaktadır. 

2. Ekonomik Kriz Kavramı 

Yunanca kökenli bir kelime olup bazı bilim dallarında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Genellikle çok ileri 
safhada meydana gelen bir hastalık belirtisi anlamını da taşımaktadır. Bunalım anlamına da gelen kriz sözcüğü 
sosyal bilimler alanında da kullanılmaktadır.1 

Ekonomik kriz çok geniş kavramlarda bulunmakla beraber siyasi kriz ve ahlaki kriz bu kavramlardan bir kaçıdır. 
Kişiden kişiye değişen kriz kavramının tanımını yapmak zor olsa da bir olayın hangi derecede ve hangi durumda 
kriz olduğu tartışmalı bir konudur. Krizi önceden tahmin etmek zordur ve hangi durumda hangi koşulda 
karşımıza çıkacağını bilmek mümkün değildir. 2 

Krizler tamamen negatif özellikte olmamakla beraber kısa ve uzun süreli de olmaktadırlar. Ekonomik krizlerin 
kurum ve kuruluşlar üzerindeki etkileri uzun veya kısa süreli olsa dahi kısa ya da uzun süreli olması, kurum ve 
kuruluşların risk ve önlemleri zamanında alması gereklidir.3 

 
1 TOSYÖV Yayınları Ankara (1999) 
2CELASUN, M., ARSLAN, İ.,(2001), “State-Owned Enterprises in Turkey: Policy, Performance and Reform Experience, 1985-

95,”   CELASUN, Merih (ed.), State-Owned Enterprises in the Middle East and North Africa, London: Routledge: 224-252. 
3 TOSYÖV Yayınları Ankara (1999) 
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3. Şubat 2001 Krizi Nasıl Başladı 

19 Şubat 2001 öncesinde bazı siyasi gerginlikler yaşanması nedeniyle, Başbakan’ın kriz hakkında duyuru 
yapmasıyla piyasalarda başlayan değişikliklerle ve faizlerin yükselmesiyle dövize yoğun bir talep olmasıyla ve 
yoğun bir döviz satışıyla ortaya çıkmıştır. 

Bankaların nakit ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda, ödeme yapılamayacak seviyeye gelinmişti. Bankalar 
ödeme yapılamayacak seviyeye geldiği için bu durumu önlemek amacıyla TL’nin döviz kurlarınca değeri 
dalgalanmaya bırakıldı.4 670 bin TL olan dolar 1 milyonu aşmasıyla uluslararası bankalar vadesi dolmamış 
kredilerini  geri çekince finans piyasasında gecelik faiz yüzdeleri fırlamıştır.5 TL’nin değeri büyük oranda düşmüş 
devletin borcu da artmıştır. 

İncelemelerden yola çıkılarak reel ekonomide arz ve talep yönlü daralma meydana geldiği için, krizden çıkışın 
Türkiye'nin eski krizlerinin aksine birkaç haftada etkisinin geçmeyeceği görüşü yaygınlık kazandı.6 

4. Krizin Çözümü İçin Atılan Adımlar 

Kemal Derviş’in Mayıs 2001 yılıında bir programda açıklama yapmasıyla uluslarası para fonu ile imzalanmış olan 
bir takım belgelerin bazı kredilerle desteklenerek kriz nedeniyle ortaya çıkan üretim ve pazarlamadaki düşüşün 
kontrol altına alınması sağlanmıştır. Uluslarası para fonunda yer alan bir takım düzenlemeleri değiştirerek 
krizden kurtulmak için fayda sağlanmış oldu. Diğer bir düzenleme de TCMB’na amaç likitide açığnı kapatarak 
bazı planlamalar yapılarak iktisat politikalarına zenginlik kazandırmıştır.7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kemal Derviş’den esinlenerek Derviş Kanunu diye isimlendirilen iktisat ile ilgili 
terimler yasalara geçirilmiş oldu. Yasalarda yer alan bir takım terimlerin çoğunluğu istihdamın sağlanmasıyla 
ilgilidir. Uluslarası para fonu, TCMB ve Kemal Derviş’in öne sürdüğü plan ve projesinin etkisiyle 2001 yılında 
halkoyunda iktisadi ve mali anlamda turizm ve dış satımlarda artışlar meydana gelmiştir. Bu gelişmeler olumlu 
yönde bir iyileşmenin olduğu kanısına varılmaktadır.8 

5. 2001 Krizi ve İşçi Kesimi 

İthal ikameci ekonomik modelin tıkanıp Türkiye’nin tercihlerini ihracata dayalı ekonomi modeline yönelttiği 
80’li yılların başında bir önceki dönemde iç pazarın canlı tutulmasındaki önemi nedeniyle kabul gören işçi 
ücretleri, özgür toplu pazarlık sistemi, seksenli yılların başında sistemin tıkanmasının temel nedenlerinden birisi 
olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. İşveren örgütlerine göre 80’li yıllarda artık “ücret zamları her çeşit 
ölçünün dışında astronomik seviyelere ulaşmış, sosyal yardımların sayısı çeşitli isimler altında artırılmıştır.9 

Krizin şiddetlenmesiyle birlikte bazı iş sözleşmelerinde izlenecek olan prosedürleri belirlemek için Toplu 
Sözleşme Koordinasyon Kurulu toplanmış kurul l980 de yayımlamış olduğu genelgeyle özel ve kamuda toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde izlenmesini istediği ana prensipleri bildirmiştir. Buna göre; 10 

Sözleşme de yer alan yazılı olan hükümlerde herhangi bir müdahale olmayacak eğer daha önceki sözleşmelerde 
bu ve bunun gibi müdahaleler var ise derhal değiştirilerek gereği yapılacaktır.Belirtilen hususlarında bizzat 
anlaşılması gerekmektedir. Daha önce yer alan hükümler kalacak ama yeni getirilecek olan maddelere yer 
verilmeyecektir. Kıdem tazminatında yer alan süreler aynı kalacak ve saklanacak, yeni işe alınacak olan işçilerin 
de 12 ay da 30 gün olacaktır. Yıllık ücretli izin süreleri uzatılmayacak, sözleşmeler de iki yıldan az 
yapılmayacaktır. Haftalık çalışma saatleri de aynı kalacaktır. Bu bahsedilen hususlar hem devlet hem özel 
sektörde aynı olacaktır.11 

 
4 CELASUN, Merih (2001a), “Ekonomide Uzun Dönemli Büyüme, Enflasyon Süreci ve IMF Destekli Program : Söyleşi,” İktisat, 

İşletme ve Finans, 179, Şubat: 7-31. 
5 Uygur, E., (2001), ‘’ Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri’’. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 

No; 2001/01, Ankara. 
6 http://sinestezi.wordpress.com/2009/04/04/turkiye-de-ekonomik-krizler-1994-  1998-     1999-ve-2001-krizleri/). 
7 Hazine Müsteşarlığı Ankara 2001 
8 (Türkiye’de Ekonomik krizler 1994-1998-1999-2001) 
9 ÖZAL EKONOMİSİVE İŞÇİ HAKLARI - Mustafa SÖNMEZ.2010 
10 Mustafa Sönmez, Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları 
11 YERASİMOS, S. (1992). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye-3. İstanbul: Belge Yayınları.  

http://sinestezi.wordpress.com/2009/04/04/turkiye-de-ekonomik-krizler-1994-%20%201998-%20%20%20%20%201999-ve-2001-krizleri/
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Ekonomik kriz döneminde işçi kesimi fakirleşmenin en uç noktasında yer almaktadır. Ücretler az da olsa 
yükseltildiğinde yoksulluk az da olsa azaltılmıştır. Krizler yeni gelen krizleri de beraberinde getirdiğinden dolayı 
işçi kesimi için mutlak yoksulluk ve işsizlik baş göstermektedir. İşçi sınıfları kısa dönemli işlere girmiş olsalar dahi 
bu kalıcı olmadığından dolayı işsizlik olarak sayılmaktadır. Demek oluyor ki, yoksulluk krizle artarken, krizin 
atlatılmasıyla da azalmaktadır.12 

İşçi kesiminin yoksulluğu ve kaldığı bu zor durumlar karşısında zenginlik büyüdükçe yoksullukta kendini aynı 
oranda göstermektedir. Yaşlı işçi kesimini de ele alacak olursak bu kesim başkalarının yardımıyla ayakta kalarak 
yaşamlarını sürdürebilirler. Yaşlı işçiler bir fazlalık olarak görülmektedir. Bu ve bunun gibi olan işçi kesimi 
yardıma muhtaçtırlar, aç ve açıkta kalmışlardır. 2001 Kriz döneminde ve bundan önceki ve sonrasında süregelen 
tüm krizlerde ölümler meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise sefaletin, parasızlığın nedenidir. Bu kesim sağlık 
taramalarından geçememektedir insanlar perişan olmuşturlar.13 

Polisiye olayların yanı sıra cinayetler, hırsızlıklar çoğalmaya başlamıştır. İşçi kesimi buna mecbur kalarak çalıp 
çırparak hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Halbuki bu kabul edilemez bir şeydir ama krizin getirdiği 
kötü etmenler insanları bunu yapmaya mecbur bırakmıştır. Belli başlı bir düzenleri olmadığından dolayı tek çıkış 
yolu bu olmuştur. Türkiye’de bu türden gelişmelerin hangi boyutlarda olduğunu ispatlamaya gerek yok. 
Gazetelerde, manşetlerde, köşe yazılarında bunları gün ve gün görmekteyiz.  

6. 2001 Krizinin Türkiye’ye Ekonomisi Üzerine Etkileri 

Sonuç itibariyle kriz çok fazla hasara yol açmış ve Türkiye ekonomisine ciddi zararlar vermiştir. 200 milyar dolar 
olan milli hasılatımız 150 milyar dolara düşmüştür. Kişi başına yıllık gelirimiz azalmış, cebimizdeki paranın alım 
gücü üçte bire düşmüştür. Pek çok kişi daha işsiz kalarak var olan işsiz kesime katılmıştır.14 

Ekonomi yüzde 8.5 oranında azalırken, enflasyon yüzde 70’in üzerinde seyretmektedir. Bu olayların olmasından 
kısa bir süre sonra Kemal Derviş’i Türkiye’ye getirerek, devlet bakanlığı görevinin başına geçirildi. Güçlü 
Ekonomiye Giriş programı da yürürlüğe girerek bu program Türkiye’ye pozitif yönde katkı sağlamıştır. Faizler 
düşmüş, dolar gerilemiş, borsa da yükselişe geçmiştir.15 

7. 2001 Krizi Sonrası İstihdam 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorunu 2001 Ekonomik kriziyle birlikte ortaya çıkmıştır. 
İşsizlik sorunu 1980 yılllarında başlamış olup 1990 yılları arasında da büyük artış göstermiştir. İşsizlik oranlarına 
bakacak olur isek, yüzde 6’dan yüzde 10’a, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 9’dan yüzde 15’e yükselmiştir. Diğer 
yıllara da bakacak olursak Türkiye ekonomisinin istihdam sağlama oranı diğer yılları da baz alarak çok yüksek 
olmadığı bilinen bir gerçektir. İstihdam yaratılamadığı her ne kadar ekonomik büyüme yaşanmış olsa da bir 
fayda sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda bize işsiz bir büyüme yaşandığı sonucuna varmamıza neden 
olur.16 

Sanayi sektörünü ele alırsak göreceğiz ki büyüme olduğu halde istihdam sağlanamamıştır. Bazı firmalarda 2000 
yılı öncesi makroiktisat ve enflasyon artışı bu dengeyi bozarak firmaların verimlerini düşürmüş ve ciddi 
verimsizlik sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır 2001 yıllarına doğru gelindiğinde kriz başlangıcından itibaren bu 
verimsizlik devam etmiştir. Daha çok baskıcı bir tutum sergileyerek istihdam kayıpları yaşanmaya başlamıştır. 
İyileşmeye başlangıç aşamasında paranın değer kazanması, istikrar sağlanmaya başlaması ve enflasyon düşüşü 
verimliliğin artmasına neden olmuştur. 17 

 

 
12 Uygur, E., (2001), ‘’ Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri’’. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 

No; 2001/01, Ankara. 
13 Vahap Munyar TGC temsilcisi -  TGC Başkanvekili Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı 2001 
14 Vahap Munyar TGC temsilcisi -  TGC Başkanvekili Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı 2001 
15 Marx Karl (1999b) ‘’Artı Değer Teorileri II’’. Kitap Ankara: Sol Yayınları. 
16 Katılım Öncesi Ekonomik Programı (2004), http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kep/2004. 
17 Özer, M. Akif, ‘’Girişimci Sınıf, İktisadi Hayat ve Siyaset’’, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, 2001. 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1458 
 

8. Sonuç 

Bu çalışmada 2001 Ekonomik Krizinin neden olduğu sonuçlar emek piyasasına vermiş olduğu zorluklar ele 
alınmıştır. Görüldüğü üzere 2001 Ekonomik Krizi reel ekonomide hızlı bir düşüşe neden olmuş piyasada 
çalkantılara sebep olmakla beraber diğer krizlerin yanı sıra 2001 Krizi en şiddetli kriz yıllarından biridir. Döviz 
kurunun değerinde aşırı yükselmeler olmuş, hisse senedi fiyatları aşırı değer kaybetmiş ve ulusal borsa indeksi 
İMKB’de de büyük düşüşler meydana gelmiştir. Bankalar ve turizm şirketleri el değiştirmek zorunda 
kalmışlardır. Sıcak paranın getirisi yükselmesi kriz bağlantılı kayıplara göre, sermaye hareketlerinin 
serbestleştirmenin bilançosu ne yazık ki olumsuz sonuçlar doğrumuştur. Buna ek olarak da yüksek meblağlarda 
uluslarası rezerv tutmanın net faiz maliyeti de katılıyordu. Buna koşut olarak yurtiçi özel yatırım oranındaki 
düşüşler, krizin oynadığı bir oyunun göstergesi sayılmaktadır. Kısacası ne mali yatırımların ne de sabit 
yatırımların krizde bırakmış olduğu miras olumluydu. Kriz negatif etkisini göstererek tüm Türkiye’yi etkisi altına 
almış, ekonomik, kültürel ve sosyal değerleri de etkileyerek kapsamını genişletmiştir. Örneğin 20 Türk Lirasına 
satılacak bir hisse senedi 10 Türk Lirasına satılıyorsa, bunun önemli bir sermaye kaybı olduğu gözle görülür bir 
gerçektir.   
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Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de broiler sektörünün durumu incelenmiş, 2000 - 2015 döneminde fiyat dalgalanmaları 
üzerinde durulmuştur. Türkiye’de broiler üretim ve tüketiminde yıllara göre artış olduğu tespit edilmiştir. Broiler üretici 
fiyatları arttıkça broiler üretiminin arttığı tespit edilmiştir. Sığır üretici fiyatlarının düşmesi broiler üretimini olumlu yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Broiler tüketici fiyatı düştüğü ve koyun eti tüketici fiyatı yükseldiği zaman tavuk eti tüketiminin artış 
gösterdiği, gelir ve nüfus artışının da tavuk eti tüketimini artırdığı tespit edilmiştir. Broiler üretici cari ve reel fiyatlarında 
ortalama dalgalanma oranı sırasıyla %12.92 ve %1.65, broiler tüketici cari ve reel fiyatlarında dalgalanma oranı ise 
sırasıyla %11.95 ve %2.48 olarak hesap edilmiştir. Dalgalanmalardaki artış ve azalışlar üretici ve tüketiciler için aynı yönde 
olduğu belirlenmiştir. 

Arz ve talep fonksiyonları ile ilgili modeller tahmin edilmiş istatistiki olarak yorumlanmıştır. Tahmin edilen arz ve talep 
fonksiyonlarına göre broilerde Ae < Te bulunmuş Islak Cobweb (Örümcek Ağı) durumu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Broiler, Fiyat Dalgalanmaları, Fiyat Esnekliği 

 

Abstract: Present situation of Turkish broiler sector is analysed in the present study and wavings in prices are also focused 
on in 2000 to 2015 period. It was found from the result of the study that there is an increase in both production and 
consumption of broiler Turkey. In addition, it was stated that as the broiler producer prices increase production also 
increases. Decrease of cattle production prices was evaluated to affect positively the broiler production. It was determined 
that white meat consumption is increased when broiler consumer prices decrease and lamb meat consumer prices 
increase. It was also detected that increase in income and population also increased white meat consumption. Mean 
waving rate of broiler valid and real prices were 12.92 % and 1.65%, respectively this rate is 11.95% and 2.48% in broiler 
consumer valid and real prices, respectively. Increase and decrease in the waves were in the same direction for both 
producers and consumers. 

Models related to supply and demand functions were predicted and evaluated statistically. Predicted supply and demand 
functions showed  Ae < Te and a situation of wet Cobweb. 

Key Words : Broiler, price fluctations, price flexibility 

1. Giriş  

Türkiye’de giderek artan kırmızı et açığı ve buna paralel olarak ortaya çıkan hayvansal protein eksikliği, piliç eti 
üretiminde büyüme trendini kamçılamaktadır. Öte yandan kanatlı etinin sağlıklı, ekonomik ve hazırlanmasının 
pratik oluşu ve son yıllarda ürün çeşidinin artması, bu alandaki talebi desteklemektedir (DPT, 2017). 

Türkiye’de kanatlı eti üretimi 1970’li yıllardan başlayarak hızlı bir gelişme göstermiştir. 1980’li yılların ortasında 
özellikle broiler sektöründe gelişme hızını artırarak 1990’lı yıllara sağlam bir alt yapıda girmiş ve büyüme 
temposunu devam ettirmiştir (Dağdemir vd, 2004). 

İnsanların sağlıklı yaşamalarının yolu, sağlıklı beslenmeden geçmektedir. Beslenme fiziksel olarak doyumun yanı 
sıra, yaşam için gerekli olan besin maddelerinin dengeli tüketilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede dünya 
genelinde nicel açlıktan söz edilmese de hayvansal protein yönünden açlık sorunu vardır. İnsan beslenmesinde 
dengeli beslenme açısından et ve et ürünlerinin önemli bir yeri vardır. Türkiye’deki kişi başına hayvansal protein 
tüketimi gelişmekte olan birçok ülkenin gerisinde bulunmaktadır. Bunun nedenini üretimdeki aksaklıkların 
yanında, pazarlama yapısındaki sorunlara da bağlamak mümkündür (Vural ve Yıldırım, 1995).  

Tavuk eti besin değerinin yüksek, üretiminin kısa sürede gerçekleştirilebilmesi, bu sektörde yemin en iyi şekilde 
değerlendirilebilmesi ve ürünlerin göreli olarak düşük maliyet ile üretilebilme olanakları bulunmaktadır. Bu 
nedenlerle tavukçuluk, hayvansal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi yönünden ayrı ve önemli bir yere sahiptir 
(Bayaner, 1999).  
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Türkiye'de 1990 yılından sonra beyaz et üretimi büyük bir gelişme göstermiştir. TÜİK verilerine göre 2000 
yılında 643 457 ton üretilen broiler eti 2015 yılında 1 909 276 tona ulaşmıştır.  Kişi başına düşen beyaz et 
tüketim miktarı da 2000 yılında 11,09 kg iken, 2013 yılında 20,53 kg'a 2015 yılında ise 22,83’e yükselmiştir. 

Türkiye’de 1960’lı yılların sonuna kadar sadece aile ihtiyacını karşılamak amacıyla köy tavukçuluğu yapılırken 
bugün tavuk eti üretimi ticari tavuk işletmelerinde yapılır duruma gelmiş ve ticari bir sektör halini almıştır. 
1970’li yıllarda başlayan gelişme, 1980’li yılların ortasında entegre tesislerin çoğalması ve sözleşmeli üretim 
modelinin uygulanması ile hızını artırmış, özellikle broiler sektöründe 1990’lı yıllarda büyük yatırımlar yapılarak 
dünya standartları yakalanmış ve üretim sürekli artırılarak bu günlere gelinmiştir. Günümüzde de sektördeki 
gelişme çeşitli yıllarda ortaya çıkan dalgalanmalara rağmen aynı tempoyla devam etmektedir. 

Kasaplık et tavukçuluğunda üretim süresinin çok kısa olması, birim alanda yoğun (entansif) üretim yapılabilmesi 
yemin ete dönüşme oranının yüksek olması, iş gücünün diğer tarımsal işletmelere nazaran daha düşük olması, 
kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin ucuz, kolesterol ve yağ oranının düşük , sindirimi kolay, besin değeri 
açısından iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle etlik piliç üretimi hayvancılık sektöründe özel bir önem arz 
etmektedir. (GTHB, 2017) 

Türkiye’de ülke, bölge ve yöresel düzeyde faaliyet gösteren ve ölçek ekonomisinden yararlanabilecek düzeye 
ulaşmış entegre etlik piliç işletmelerinin sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Fakat sektörde zaman zaman talep ve 
arz fazlalıklarının meydana getirdiği fiyat yükseliş ve düşüşleri görülebilmektedir. Arz fazlası tavuk eti fiyatının 
ani düşüşüne sebep olmakta, bundan dolayı sektördeki firmaların el değiştirmesine, küçük işletmelerin iflasına 
ve sektöre girdi sağlayan sektörlerin de ekonomik krize girmesine yol açmaktadır. Benzer şekilde arz yetersizliği 
de tüketici fiyatlarının yükselmesine etki ederek tüketici refahını etkilemektedir (Koç, 1998:  Dağdemir vd, 
2003) 

Tavuk eti sektörü yıllara göre gelişme göstermesine rağmen henüz çözüm bekleyen pek çok soruna sahiptir. Bu 
sorunlara çözüm önerebilmek için kapsamlı çalışmalar gerekmektedir. Bu amaçla tavuk eti sektöründeki üretim-
tüketim ve pazarlama yapısını ortaya koyacak ekonometrik çalışmalara ihtiyaç vardır (Dağdemir vd, 2004).  

Bu çalışmada Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında broiler, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki değişimlerin nasıl 
olduğu üzerinde durulmuştur. 2000-2015 yılları arasında enflasyonun etkisinin kaldırılması amacıyla, ÜFE ve 
TÜFE katsayıları kullanılmış ve ortaya çıkan durum hesaplanan sabit fiyatlar üzerinden değerlendirilmiştir. 
Ayrıca broiler pazarlaması belirlenmiş, üretim-tüketim durumunun tespiti yapılmış, arz ve talep ile ilgili 
modeller tahmin edilmiş ve bağımsız değişkenlerin etki dereceleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yine 
pazarlamada etkili olan broiler üretici-tüketici fiyatları incelenmiş ve yıllara göre dalgalanmalar belirlenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal  

Bu çalışmada tavuk eti ile ilgili veriler 2000 ile 2015 yılı arasındaki 16 yıllık dönemi kapsayacak şekilde ele 
alınmıştır. TÜİK’in bilgisayar kayıtları ile çeşitli yayınlarından ve FAO’nun İnternet Web sayfasından elde edilen 
veriler çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. Üretici ve tüketici fiyatları TÜİK’in bilgisayar kayıtlarından 
(TÜİK, 2017) alınmıştır.  

2.2. Metot  

Üretici ve tüketici cari fiyatları, üretici ve tüketici fiyat endeksleri (2003=100) dikkate alınarak reel fiyatlara 
dönüştürülmüştür. Fiyatlardaki yıldan yıla dalgalanmalar, önce mutlak değerler halinde gösterilmiş, daha sonra 
karşılaştırılan iki yıldan, ilkinin yüzdesi halinde ifade edilmiştir. Elde edilen yüzde oranlarının işaretleri dikkate 
alınmadan ortalamalar hesaplanmıştır (Altundağ ve Güneş,1992; Dağdemir vd, 2003 ). 

Çiftçi eline geçen fiyatlar (üretici fiyatları) ile tüketicinin ödediği fiyatlar arasındaki fark ‘pazarlama Marjı’ olarak 
hesaplanmıştır. Kaynak benim ders notlarını ya da makale verelim. 

Çiftçi eline geçen fiyat ile broiler et üretimi arasındaki ilişki incelenirken, belli bir yıl fiyatının (t) üretim 
üzerindeki etkisinin ancak bir yıl sonra (t-1) ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, broiler üretim serisi bir yıl 
geriye kaydırılarak regresyon analizleri yapılmıştır. 
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Arz ve talep fonksiyonlarıyla ilgili modeller tahmin edilirken, seriler tek tek doğrusal, çift logaritmik ve yarı 
logaritmik modellerde denenmiştir. Yapılan analizlerde modeli en iyi temsil eden yarı logaritmik model 
(bağımsız değişkenlerin logaritması alınmış) arz fonksiyonunda, çift logaritmik model ise talep fonksiyonunda 
kullanılmıştır. 

Broiler arz fonksiyonu ile ilgili tahmin edilen model aşağıdaki gibidir. 

BUM(t) : +1Log TUF(t-1) +2Log SUF(t-1) +3LogKUF(t-1) ++4T+  

LBUM(t-1) : Broiler Üretim Miktarı (ton) 

LBUF(t-1) : Broiler Üretici Fiyatı (₺/kg) 

LSUF(t-1) : Sığır Eti Üretici Fiyatı (₺/kg) 

LKUF(t-1) : Koyun Eti Üretici Fiyatı (₺/kg) 

T : Zaman Periyodu (16 Yıl) 

t-1 : Üretim miktarı bir yıl önceki fiyatlara göre oluştuğu için fiyat serileri bir yıl geriye 
kaydırılmıştır.  

Arz fonksiyonu ile ilgili modeller oluşturulurken seçilen bağımsız değişkenlerin seçiminde arz fonksiyonunu 
etkilemeleri dikkate alınmıştır. Besi karma yemi bağımsız değişken olarak modelde denenmiş, modeli 
anlamsızlaştırdığı için modele konmamıştır. 

Broiler talep fonksiyonu ile ilgili tahmin edilen model aşağıdaki gibidir. 

Log BTM(t) : +1LogTTF(t)+2LogSTF(t)+3LogKTF(t)+4LogG(t)+5LogN(t)+ 

BTM(t) : Broiler Tüketim Miktarı (kg) (Üretim + İthalat – İhracat). 

BTF(t) : Broiler Tüketici Fiyatı (₺/kg) 

STF(t) : Sığır Eti Tüketici Fiyatı (₺/kg) 

KTF(t) : Koyun Eti Tüketici Fiyatı (₺/kg) 

G(t)  : Gelir ($/Kişi) 

N(t) : Nüfus (Yıllara göre nüfus miktarı dikkate alınmıştır). 

Talep fonksiyonu ile ilgili modeller oluşturulurken seçilen bağımsız değişkenlerin seçiminde talep fonksiyonunu 
etkilemeleri dikkate alınmıştır. Stok mevcut olmadığından üretimin tüketime aktarıldığı varsayılmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Türkiye’de tavukçuluk gerek hayvansal protein açığının hızla kapatılması, halkımızın yeterli ve nitelikli 
beslenmesi bakımından, gerekse dışsatım yoluyla ekonomik çıkar sağlama bakımından geliştirilmesi en başta 
düşünülen hayvansal üretim alanlarından birisidir. Bu nedenle Türkiye’de tavukçuluk sektörü büyük bir gelişme 
göstermiştir (Dağdemir vd, 2006). 

 

Günümüzde Türkiye broiler sektörü, diğer hayvancılık alt sektörlerine örnek teşkil edecek şekilde bir yapıya 
kavuşmuş, hızla gelişerek sanayi sektörü halini almıştır. Özellikle broiler büyük entegre tesislere gidilmesi, 
sözleşmeli üretim modelinin Türkiye çapında yayılması ve pazarlama sistemlerinin iyileşmiş olması, ülkemiz 
açısından önemli gelişmelerdir (Öztürk ve Durmuş, 2001). İşletmelerde meydana gelen yapısal değişiklikler 
sonucu geleneksel tavukçuluğun yerini ticari ve entegre tavukçuluk almıştır. 

3.1. Broiler Üretimi 

Dünya kanatlı eti ithalatının 1/3'ü Türkiye’nin komşuları olan Ortadoğu ülkeleri ve Rusya Devletler 
Topluluğu’nca gerçekleştirilmektedir. Türkiye coğrafi açıdan kanatlı ürünleri ihracı konusunda çok avantajlı bir 
konumdadır. Fakat bu konumundan çok iyi faydalandığı söylenemez. 2015 yılında Türkiye kanatlı eti ihracatını 
ilk sırada Irak olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Suriye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti  ile yapmıştır. 
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Fakat 2016 yılında yaşanan siyasi krizler nedeniyle kanatlı sektörü pazarında sorunlar oluşmakta ve sektör 
hedeflediği ihracatı gerçekleştirememektedir. 

Tablo 1.Yıllar itibariyle Türkiye'de Broiler Dış Ticaret Durumu 

Yıllar 
Toplam Üretim 

Miktarı (ton) 
    İthalat  

(ton) 
   İhracat  

(ton) 
Toplam Tüketim Miktarı  

(ton) 

2000 643 457  0 1 764  641 693  

2001 614 745  106  8 573  606 278 

2002 696 187  38  6 184  690 041  

2003 872 419  62  7 373 865 108  

2004 876 774  0 9 276  867 498 

2005 936 697  121  2 2238  914 580  

2006 917 659  21  1 7278 900 402  

2007 1 068 454  57  2 2676  1 045 835  

2008 1 087 682  635 4 6106  1 042 211  

2009 1 293 315  1 081 7 8495  1 215 901  

2010 1 444 059  426  98 044  1 346 441  

2011 1 613 309  529  188 598  1 425 240  

2012 1 723 919  369 255 937  1 468 351  

2013 1 758 363  313  303 025  1 455 651  

2014 1 894 669  303 336 939 1 558 033 

2015 1 909 276  797  282 681  1 627 392  
*Toplam Tüketim Miktarı = Toplam Üretim Miktarı + İthalat - İhracat 

Kaynak: FAO, (2017) FAO İnternet Web Sayfası. Fao Org. Faostat Databases Results. Chicken Meat. 

Türkiye’de yıllar itibariyle broiler üretim-tüketim ve verim durumları ile kesilen tavuk sayıları yıllara göre tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2.Türkiye'de 2000-2015 Dönemine Kesilen Broiler Sayısı Üretimi ve Verim Durumu 

Yıllar  
Kesilen 
(adet) 

     Üretim 
     (ton) 

Verim 
(kg) 

Tüketim 
(ton) 

Kişi Başına Tüketim (kg/yıl) 

2000 413 962 500 643 457 1.55 641 693  9.91 
2001 370 909 696 614 745 1.66 606 278  9.24 
2002 416 002 290 696 187 1.67 690 041  10.39 
2003 512 750 071 872 419 1.70 865108  12.88 
2004 512 238 553 876 774 1.71 867 498  12.76 
2005 538 900 235 936 697 1.74 914 580  13.28 
2006 495 566 353 917 659 1.85 900 402  12.91 
2007 604 835 659 1 068 454 1.77 1 045 835  14.82 
2008 617 985 611 1 087 682 1.76 1 042 211  14.57 
2009 717 401 256 1 293 315 1.80 1 215 901  16.76 
2010 843 897 793 1 444 059 1.71 1 346 441  18.26 
2011 963 245 455 1 613 309 1.67 1 425 240  19.07 
2012 1 047 782 683 1 723 919 1.65 1 468 351  19.42 
2013 1 060 673 395 1 758 363 1.66 1 455 651  18.99 
2014 1 109 742 317 1 894 669 1.71 1 558 033  20.05 
2015 1 118 719 413 1 909 276 1.71 1 627 392  20.67 

Kaynak: TÜİK, (2017) TÜİK İnternet Web Sayfası.  

2000-2015 yılları arasındaki 16 yıllık dönemde toplam broiler üretim miktarında %196.72 ve kesilen tavuk 
sayısında %170.25’lik, toplam tüketim miktarında ise %153.61’lik bir artış olmuştur. Aynı dönem içerisinde 
nüfusta %21.65’lik, kişi başına broiler tüketim miktarında ise %108.58’lik bir artış gözlenmiştir. Toplam broiler 
üretim miktarının nüfus artış hızından yüksek olarak artması sonucunda kişi başına broiler tüketiminde de 
önemli artışlar kaydedilmiştir. 
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3.2. Fiyat Dalgalanmaları ve Pazarlama Marjı 

Broiler üretici cari ve reel fiyatlarında ortalama dalgalanma oranı sırasıyla %12.92 ve %1.65, broiler tüketici cari 
ve reel fiyatlarında dalgalanma oranı ise sırasıyla %11.95 ve %2.48’dir. Dalgalanmalardaki artış ve azalışlar 
üretici ve tüketiciler için aynı yönde olmuştur. 

Tablo 3. Yıllar İtibariyle Broiler Cari Tüketici Fiyatlarının Sığır Eti ve Koyun Eti Tüketici Fiyatları Karşısındaki 
Durumu  

Yıllar 
Broiler TF  

(₺/kg) 
Sığır Eti TF 

(₺/kg) 
Koyun Eti TF 

(₺/kg) 
STF/BTF KTF/BTF 

2000 1.55 3.41 3.40 2.20 2.19 

2001 2.01 4.25 4.29 2.11 2.13 

2002 2.93 6.43 6.59 2.19 2.25 

2003 3.66 9.96 10.31 2.72 2.82 

2004 4.23 11.26 11.67 2.67 2.76 

2005 3.86 11.48 10.67 2.97 2.76 

2006 4.00 13.37 11.31 3.34 2.83 

2007 4.00 13.81 12.75 3.45 3.19 

2008 4.13 15.31 12.80 3.70 3.10 

2009 5.00 17.40 17.12 3.48 3.42 

2010 6.78 24.14 23.80 3.56 3.51 

2011 7.91 23.30 26.20 2.95 3.31 

2012 8.14 23.80 2540 2.92 3.12 

2013 7.50 24.50 25.21 3.27 3.36 

2014 7.29 28.43 26.76 3.90 3.67 

2015 7.26 35.37 29.14 4.87 4.01 

Kaynak: Orijinal hesaplamalar 

Tablo 4. Broiler Cari Fiyatlarına Göre Pazarlama Marjı ile Üretici ve Aracılar Eline Geçen Yüzde Oranlar  

Yıllar 
Broiler 

ÜF 
Broiler 

TF 
Pazarlama Marjı 

Tüketicinin Ödediği Fiyatın 
Üretici Oranı  Aracılar Oranı 

 ₺/kg ₺/kg (₺) (%) (%) 

2000 0.82 1.55 0.73 52.78 47.22 

2001 1.27 2.01 0.74 63.00 37.00 

2002 1.70 2.93 1.24 57.86 42.14 

2003 1.85 3.66 1.81 50.59 49.41 

2004 1.91 4.23 2.32 45.12 54.88 

2005 1.92 3.86 1.94 49.84 50.16 

2006 2.05 4.00 1.95 51.23 48.77 

2007 2.67 4.00 1.33 66.77 33.23 

2008 2.71 4.13 1.43 65.48 34.52 

2009 3.37 5.00 1.63 67.40 32.60 

2010 3.56 6.78 3.22 52.54 47.46 

2011 3.59 7.91 4.32 45.41 54.59 

2012 4.07 8.14 4.07 50.00 50.00 

2013 4.19 7.50 3.31 55.82 44.18 

2014 4.47 7.29 2.82 61.35 38.65 

2015 4.46 7.26 2.80 61.39 38.61 

Kaynak: Orijinal hesaplamalar 

Broiler tüketici cari fiyatlarının sığır eti ve koyun eti tüketici cari fiyatlarına göre değişim durumu tablo 3’te 
verilmiştir. Sığır eti tüketici fiyatı, koyun eti tüketici fiyatı ve broiler tüketici fiyatlarında dalgalanma olmasına 
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rağmen genelde bir artış meydana gelmiştir. Sığır eti tüketici broiler tüketici fiyatının 2000 yılında 2.20, 2010 
yılında 3.56, 2011 yılında 2.95, 2015 yılında ise 4.87 katıdır. Koyun eti tüketici broiler tüketici fiyatının 2000 
yılında 2.19, 2010 yılında 3.51, 2011 yılında 3.31 ve 2015 yılında 4.01 katıdır. Bu durumda denebilir ki broiler 
tüketici fiyatları sığır ve koyun eti tüketici fiyatlarından daha düşük oranda artış göstermiştir. Bunun nedeni, 
broiler üretim miktarının 16 yıllık sürede daima bir artış trendinde olmasıyla açıklanabilir.  

Tüketicinin bir kg tavuk etine ödediği fiyatın üreticinin eline geçen oranı en yüksek %69.40 ile 2009 yılında, en 
düşük ise %45.12 ile 2004 yılında olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 

3.3. Ekonometrik Analiz 

Broiler arz fonksiyonu ile ilgili tahmin edilen modelle ilgili istatistiki sonuçlar tablo 5’te verilmiştir. Model yarı 
logaritmik (bağımlı değişken doğrusal, bağımsız değişkenlerin logaritması alınmıştır) olduğu için elde edilen 
parametreler bağımsız değişkenlerin üretim üzerindeki birim etkilerini tam yansıtmamaktadırlar. Birim etkileri 
tam yansıtmak için tahmin edilmiş bağımsız değişken katsayıları ilgili değişken ortalamalarına bölünmek 
suretiyle yeni bağımsız değişken katsayıları bulunmuş ve kullanılmıştır.  

Tablo 5. Broiler Arz Fonksiyonu İle İlgili Regresyon Analizi Sonuçları 

  Katsayılar S. Hata t Stat P-değeri Yeni Katsayılar  Std. Hata 

Kesişim -221920 205149 -1,082 0,3025 -221920 205149 

LBUF 291410 94033 3,099 0,0101 144263 46551 

LSUF -675742 271853 -2,486 0,0302 -81952 32969 

LKUF 879643 280761 3,133 0,0095 104285 33285 

T 92094 3963 23,238 1E-10 92094 3963 

 
Tahmin edilen arz modelinde F (313,70) ve r2 (0,988) değerleri yüksek olup model anlamlı bulunmuştur. 

Tahmin edilen arz modeli sonuçlarına göre; broiler üretiminde broiler üretici fiyatı, sığır eti üretici fiyatı ve 
zaman periyodu (T) bağımsız değişkenlerinin işareti beklenen yönde olmuştur. Koyun eti üretici fiyatı bağımsız 
değişkenin işareti ters yönde çıkmış olduğundan ekonomik teoriye uygun değildir. Zaman serisi verilerinin 
kullanılması sonucu katsayıların işaretlerinde ekonomik teoriye ters sonuçlar da çıkabilmektedir. 

Tavuk eti talep fonksiyonu ile ilgili tahmin edilen modelle ilgili istatistiki sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Broiler Talep Fonksiyonu İle İlgili Regresyon Analizi Sonuçları 

  Katsayılar Std. Hata t Stat P-değeri 

Kesişim -37,2333 5,4498 -6,832 5E-05 

LBTF -0,5370 0,1178 -4,558 0,0010 

LSTF -0,3558 0,1241 -2,868 0,0167 

LKTF 1,0017 0,1629 6,150 0,0001 

LG 0,1167 0,0378 3,092 0,0114 

LN 2,7223 0,3141 8,668 6E-06 

 

Tahmin edilen talep modelinde F (465,55) ve r2 (0,996) değerleri yüksek olup model anlamlı bulunmuştur. 

Tahmin edilen talep modeli sonuçlarına göre; broiler tüketiminde broiler tüketici fiyatı, koyun eti tüketici fiyatı, 
gelir ve nüfus bağımsız değişkenlerinin işaretleri beklenen yönde olmuştur. Sığır eti tüketici fiyatı bağımsız 
değişkenin işareti beklenen yönde olmamıştır.  

4. Sonuç 

Tablo 5’deki P değerlerine bakıldığında broiler üretici fiyatları ile zaman periyodu %1 önem seviyesinde 
anlamlıdır. Yani broiler üretici fiyatı arttıkça broiler üretimi artış göstermektedir. Yine zaman periyodunda 
yıllara göre broiler üretiminde artış olmuştur. Sığır üretici fiyatı %3 önem seviyesinde önemlidir. Sığır üretici 
fiyatlarının düşmesi broiler üretimine olumlu yansımaktadır. 

Tablo 6’daki P değerlerine bakıldığı zaman broiler tüketici fiyatı, koyun eti tüketici fiyatı ve nüfus %1, gelir 
ise %2 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Broiler tüketici fiyatı düştüğü ve koyun eti tüketici fiyatı 
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yükseldiği zaman tavuk eti tüketimi artış göstermektedir. Gelir ve nüfus artışı da tavuk eti tüketimini 
artırmaktadır.  

Broiler arz fonksiyonuna göre arz elastikiyeti 0.241, talep fonksiyonuna göre talep elastikiyeti -0.537 
bulunmuştur. Broilerde Ae < Te olduğu için fiyatlar çevreden merkeze doğru yaklaşmakta daralan dalgalanmalar 
ile devri hareket küçülmektedir. Buna ıslak cobweb de (Örümcek Ağı) denilmektedir. 
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Özet: Türkiye’de ormanların tamamına (22,3 milyon ha) yakın bir bölümü devlet mülkiyetinde olup, Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM)’ne bağlı devlet orman işletmeleri tarafından yönetilip işletilmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan bu yana 
orman ürünlerinde uygulanan etkin bir fiyatlandırma stratejisinin olmaması devlet orman işletmelerinin ekonomik 
sürdürebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle orman ürünleri için modern pazarlama anlayışına uygun, esnek ve 
dinamik yapıda fiyat politikalarının geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Orman ürünlerinde giderek artan rekabet 
ortamında piyasanın istediği kalite ve ölçüde ürünlerin üretilmesi, orman ürünlerinin gerçek değerini bulması ve pazarlama 
sorunlarının çözülmesi açısından vadeli işlem ve opsiyon piyasaları önemli bir fiyat riski yönetim stratejisi olarak 
görülmektedir. Nitekim; ABD, Japonya ve Çin gibi gelişmiş ekonomilerde orman ürünlerinin pazarlanmasında vadeli işlem ve 
opsiyon piyasalarının (Chicago Ticaret Borsası-CME, Tokyo Emtia Borsası-TOCOM ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası-SHFE) 
ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye’de orman ürünlerinin vadeli işlemlere dahil edilmesi, üreticileri, yatırımcıları ve 
sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak ve kamunun yükünü azaltabilecektir. Buradan hareketle, çalışmada 
orman ürünlerine yönelik dünyadaki vadeli işlem ve opsiyon piyasaları incelenmiş ve Türkiye’deki ormancılık sektörüne 
uygulanabilirliği tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orman Ürünleri, Fiyatlandırma, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları  

Analysis of Futures and Option Markets for  Forest Products in the World and  an 
Evaluation on Forest Products in Turkey 

Abstract: In Turkey, almost the entire forests (22.3 million hectares) are the property of the Department of State; managed 
and operated by the State forest enterprises in the Directorate General of Forests. Since 1990s, the lack of an effective 
pricing strategy implemented especially in forest products have negative influences. For that reason, there is a need of 
flexible and dynamic structured  price policies suitable for modern marketing approach regarding forest products. Futures 
and options markets are seen as an important price risk management strategy to produce the quality products, to find the 
actual value of forest products and to solve marketing problems for forest products in an increasing competitive 
environment. As a matter of fact;  the futures and options markets (Chicago Mercantile Exchange-CME, Tokyo Commodity 
Exchange TOCOM and Shanghai Futures Exchange SHFE) for marketing of forest products are forefront in the developed 
economies such as USA, Japan and China. Including forest products in the futures will protect manufacturers, investors and 
industrialists against price fluctuations and will decrease the surcharge of the public. In this study, forest products regarding 
futures and options markets around the world are examined and the applicability of the forestry sector in Turkey is 
discussed. 

Key Words: Forest Products, Pricing, Futures and Options Markets 

1. Giriş 

Dünya ekonomisinde gittikçe artan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları günümüzde daha dikkatli bir risk 
yönetimini zorunlu hale getirdiğinden; finansal sistemin gelişmesiyle ortaya çıkan mali risk yönetim 
tekniklerinin, çok iyi irdelenerek ihtiyaç ve ülke koşulları dikkate alınarak uygulanması gereği doğmuştur. 
Küresel ekonomik sisteminde etkisiyle gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülke ekonomileri daha fazla risk 
olgusuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. İlk olarak gelişmiş piyasa ekonomilerinde ortaya çıkıp kurumsallaşan 
vadeli piyasalar daha sonra gelişmekte olan piyasalarda da giderek önem kazanmış ve kullanılmaya başlanmıştır 
(Aydın vd., 2012). Öncelikle, vadeli işlemler ilerde gerçekleşebilecek belirsizliklerin sürekli fiyatlanması nedeni 
ile piyasalarda şeffaf  bilginin yayılmasına olanak tanımaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinde oluşan türev ürün 
fiyatları ve etkileşimleri piyasa katılımcılarına önemli enformasyon sağlamaktadır. Bu ürünlerin en önemli 
faydalarından biri, dayanak varlıkta ilerde oluşabilecek belirsizlikler için şimdiden bir fiyat belirlenmesidir. Bu 
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sayede, bu ürünler, ilerde gerçekleşebilecek risklerin yönetilmesi açısından oldukça önemli bir sigortalama işlevi 
görmektedir (Saltukoğlu, 2014).  

Vadeli piyasalar, spot piyasalardan farklı olarak bir malın veya finansal ürünün önceden belirlenen gelecek bir 
tarihte alınması ve satılması üzerine kurulmuştur. Bu alım ve satımlar bir sözleşme yapmak yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla; forwards, future, opsiyon ve swap sözleşmeleridir (Aydın vd., 2012).  
Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, 
değeri veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya 
satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir (VİOP, 2017).  

Türkiye’de ormancılık sektörünün milli gelire etkisi, katma değer yaratma gücü, diğer sektörler ile bağlantıları, 
ihracat ve ithalat hacmi, kollektif faydaları (istihdam yaratma, toplum sağlığı, turizm vb.), kamuya yapılan 
kaynak aktarımı gibi özellikleri dikkate alındığında önemli bir sektör olarak değerlendirilmektedir.  

Bir yandan kamu hizmeti gören bir devlet kuruluşu, diğer yandan devlet ormanlarını işleten bir iktisadi teşebbüs 
niteliğinde olan OGM’ye bağlı devlet orman işletmelerinin, sürdürülebilirlik anlayışı içinde topluma mal ve 
hizmet sunabilmeleri için diğer işlevler yanında pazarlama işlevine de gereken önemi vermeleri gerekmektedir. 
Yıllarca orman ürünleri piyasasında monopol durumda olan devlet orman işletmeleri, toplumsal taleplerden 
yoksun olan üretime yönelik pazarlama anlayışının (ne üretirsem onu satarım) ve devletin genel fiyatlandırma 
politikasının etkisinde kalmıştır. Özellikle asli orman ürünü olarak adlandırılan tomruk, maden direği, tel direği, 
sanayi odunu, kağıtlık odun, yakacak vb. odun hammaddesinin topluma 243 adet devlet orman işletmesi 
tarafından sunulması OGM’nin tekelci yapısını ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü aralarında rekabet olmayan 
243 adet devlet orman işletmesi, OGM’nin direktifleri doğrultusunda aynı üretim, yönetim, pazarlama ve 
fiyatlandırma politikası izlemektedir. Bu şekliyle OGM ve bağlı 243 orman işletmesi devlet mülkiyetinde ve 
yönetiminde olan dev bir yasal monopol özelliği taşımaktadır (Daşdemir 2003).  

Orman ürünleri piyasasında meydana gelen fiyat değişimleri geleceğe yönelik riskleri de beraberinde 
getirmekte ve üreticilerin, sanayicilerin ve yatırımcıların sektörle ilgili sağlıklı kararlar almasını zorlaştırmaktadır. 
Türkiye’de henüz vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören, orman ürünlerini içine alan vadeli işlem 
sözleşmeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla sektör temsilcileri fiyat değişikliği nedeni ile oluşan riskten korunma, 
vadeli piyasaların ortaya çıkardığı alternatif yatırım olanakları ve arbitraj amaçlı işlemlerden 
yararlanamamaktadırlar.  

 Bu çalışmada, devlet orman işletmelerinin ürettiği endüstriyel odun hammaddesi üretimi ve orman endüstri 
işletmelerinin ürettiği ilk mallardan biri olan kereste imalatında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin fiyat 
riskini yönetmek için vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını nasıl kullanabileceğine yönelik bilgilerin sunulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, orman ürünleri emtiaları üzerine işlemlerin gerçekleştirildiği dünyanın önde gelen vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarından örnekler verilmiş, Türkiye’deki koşullar göz önüne alınarak söz konusu 
piyasaların ormancılık sektörüne uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.    

2. Mevcut Durum Analizi 

2.1. Dünya Orman Varlığı 

FAO tarafından 2015 yılında dünya orman alanının 3.999 milyar ha. olduğu  belirtilmiştir. (FAO, 2015a). 
Ormanların kıtalar arası dağılımında  Avrupa %25,38 ile en büyük paya sahip olup, Avrupa’yı sırasıyla %21,06 ile 
Güney Amerika, %18,78 ile Kuzey Amerika, %15,60 ile Afrika, %14,83 ile Asya ve % 4,35 ile Okyanusya 
izlemektedir. Ormanların kıtalar arası dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Dünya orman alanının kıtalar arası dağılımı- 2015.  

Kaynak: FAO, 2015a.  

Dünya orman alanlarının kıtalar arası dağılımında birinci sırada yer alan Avrupa’nın gelişmiş ekonomisi, oldukça 
eski tarihi ve kentleşmesi nedeniyle ilginç görünen bu durum; dünya orman alanının en büyük payını elinde 
bulunduran Rusya Federasyonu’na ait rakamların Avrupa Kıtası’nda gösterilmesinden kaynaklanmaktadır (İlter 
ve Ok, 2012).  Rusya 814.931 milyon ha orman varlığı ile dünyanın en zengin orman varlığına sahiptir. Brezilya 
ise 493.538 milyon ha orman alanıyla Güney Amerika’nın en büyük ormanlık alana sahip ülkesi konumundadır. 
Brezilya’yı sırasıyla Kanada ve ABD izlemektedir (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Çeşitli ülkelerin orman alanı ve dünya ormanları içindeki payı  

Ülkeler 
Ormanlık Alan 

(1 000 ha) 
Ülke İçindeki Payı (%) 

Dünya’daki Ormanlık 
Alan Payı (%) 

Rusya 814.931 50 20 
Brezilya 493.538 59 12 
Kanada 347.069 38 9 
ABD 310.095 34 8 
Çin 208.321 22 5 
Avustralya 152.578 67 4 
Kongo Cumhuriyeti 124.751 16 3 
Endonezya 91.010 53 2 
Peru 73.973 58 2 
Hindistan 70.682 24 2 
TOPLAM 2.686.948 - 67 
Kaynak: FAO, 2015a. 

2.2. Türkiye Orman Varlığı 

Türkiye’de ilk envanter çalışmalarına 1963 yılında başlanmış, 1963-1972 yılları arasındaki dönemde genel 
ormanlık alan  ülke toplam alanının % 26,1’ine karşılık gelen 20,2 milyon ha olarak hesaplanmıştır. Aradan 
geçen dönemde yeni planlar yapılmış ve veri tabanları güncellenmiştir. 2015 yılında Türkiye’de ormanlık alan 
22,3 milyon hektara ulaşmış ve ormanların ülke alanına oranı %28,6 düzeyine yükselmiştir  (OGM, 2015a). 
Türkiye’de  orman alanlarının farklı envanter yıllarına göre durumu Çizelge 2’de sunulmuştur.  

Çizelge 2. Türkiye orman alanlarının farklı envanter yıllarına göre durumu. 

Orman formu  
Toplam Normal Boşluklu Kapalı 

ha  % ha  % ha  % 

1973 20 199 296 100 8 856 457 44 11 342 839 56 

Koru ormanı  10 934 607 54 6 176 899 31 4 757 708 23 

Baltalık ormanı  9 264 689 46 2 679 558 13 6 585 131 33 

1999 20 763 248   100 10 027 568   49 10 735 680   51 

Koru ormanı  14 418 340   69 8 237 753   40 6 180 587   29 

Baltalık ormanı  6 344 908   31 1 789 815   9 4 555 093   22 

2005 21 188 747   100 10 621 221   50 10 567 526   50 

Koru ormanı  15 439 595   73 8 940 215   42 6 499 380   31 
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Baltalık ormanı 5 749 152   27 1 681 006   8 4 068 146   19 

2009 21 389 783 100 10 972 509 51 10 417 274 49 

Koru ormanı  16 305 210 76 9 494 322 44 6 810 888 32 

Baltalık ormanı 5 084 573 24 1 478 187 7 3 606 386 17 

2010 21 537 091 100 11 202 837 52 10 334 254 48 

Koru ormanı  16 662 379 77 9 782 513 45 6 879 866 32 

Baltalık ormanı  4 874 712 23 1 420 324 7 3 454 388 16 

2012 21 678 134 100 11 558 668 53 10 119 466 47 

Koru ormanı 17 260 592 79 10 281 728 47 6 978 864 32 

Baltalık ormanı  4 417 542 21 1 276 940 6 3 140 602 15 

2015 22 342 935   100 12 704 148   57 9 638 787   43 

Koru ormanı  19 619 718   88 11 919 061   54 7 700 657   34 

Baltalık ormanı  2 723 217   12  785 087   3 1 938 130   9 
Kaynak: OGM, 2015b 

Çizelge 2 incelendiğinde, 1973 yılında tüm ormanlar içerisinde “normal orman”ların payı %44 iken, bu oranın 
2015 yılında % 57 düzeyine ulaştığı, “boşluklu kapalı” ormanların ise %56’dan %43 düzeyine düştüğü 
görülmektedir.  

3. Dünyadaki Orman Ürünlerinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki Yeri ve Dış Ticaret 
Analizi 

3.1. Dünya Orman Ürünleri Ticaretinin Genel Durumu 

Ormancılık sektöründe ortaya çıkan üretim artışı, birçok sektörde üretim artışları yaratmaktadır. 2015 yılı FAO 
verilerine göre ormancılık sektörünün küresel GSYİH’ye katkısı 600 milyar $ ( yaklaşık %0,9) kadar olmuştur. 
Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde ormancılık sektörünün GSYİH'ye katkısı azalırken, düşük gelirli ülkelerde 
artmaktadır.  

Çizelge 3. Bazı ülkelerin orman ürünleri ticaretindeki yeri (2015) 

İthalatçı ülkeler İhracatçı ülkeler 

Ülkeler 1000 $ % Ülkeler 1000 $ % 

Çin 42.982.382 16,92 ABD 27.056.840 11,00 

ABD 22.907.052 9,02 Kanada 24.065.462 9,79 

Almanya 19.344.780 7,61 Almanya 20.450.145 8,32 

Japonya 12.939.403 5,09 İsveç 16.047.542 6,53 

İngiltere 10.495.700 4,13 Çin 14.503.386 5,90 

İtalya 9.927.447 3,91 Finlandiya 13.947.932 5,67 

Fransa 9.317.232 3,67 Rusya F. 9.919.836 4,03 

Hollanda 6.779.845 2,67 Endonezya 8.258.832 3,36 

Belçika 6.239.854 2,46 Brezilya 8.028.783 3,26 

G. Kore 5.670.330 2,23 Fransa 7.196.230 2,93 

Hindistan 5.488.752 2,16 Avusturya 7.101.948 2,89 

Kanada 4.953.954 1,95 Hollanda 4.914.342 2,00 

Polonya 4.824.633 1,90 İtalya 4.795.119 1,95 

İspanya 4.764.165 1,88 Şili 4.682.528 1,90 

Meksika 4.574.439 1,80 Belçika 4.669.647 1,90 

Türkiye 4.483.021 1,76 Malezya 4.195.429 1,71 

Avusturya 4.396.543 1,73 Yeni Zld. 3.802.272 1,55 

Rusya Fd. 3.239.945 1,28 Türkiye 881.175 0,36 

Dünya 254.051.217 100,00 Dünya 245.925.109 100,00 

Kaynak: FAO, 2015b.  
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ABD ve Kanada orman alanlarındaki üstünlüklerini endüstriye yansıtabilmişlerdir. Son on yıl içerisinde Çin gerek 
orman varlığı gerekse orman ürünleri endüstrisinde önemli atılımlar gerçekleştirmiş bir ülke olarak dikkat 
çekmektedir. Finlandiya ve İsveç gibi dünya orman alanının çok küçük bir oranına sahip ülkeler, orman ürünleri 
ticaretinde yüksek ihracatlar yapabilmeyi başarmışmışlardır (Çizelge 3).  

3.2. Orman Ürünlerinin Dünyadaki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarındaki Yeri ve Dünya 
Ticaret Borsalarından Örnekler 

Vadeli işlemlerin dünya çapındaki uygulamalarına bakıldığında, bunların giderek artan bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni; finansal sistemin gelişmesiyle ortaya çıkan vadeli işlem piyasalarının özellikle 
fiyat dalgalanmalarının yarattığı risklerin yönetilmesine olanak sağlayarak fiyat dalgalanmalarını azaltması ve 
böylece geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı kolaylaştırarak, piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırmasıdır. 

Vadeli sözleşmelerin kullanımı ile birlikte fiyatlarda sağlanan istikrar ve paranın piyasada daha hızlı bir dönüşüm 
mekanizması sağlaması, özellikle fiyat dalgalanmalarının sıkça yaşandığı Türkiye gibi gelişmekte olan ülke 
ekonomileri açısından önemini daha da arttırmaktadır. Böylelikle piyasalarda oluşan kur ve faiz riski, 
yatırımcıları risk yönetimi ve spekülasyon amacıyla yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bunun sonucu olarak da 
finansal türev ürünler piyasası hızla gelişmiş ve dünya finans sisteminde önemli bir yere sahip olmuştur (Aydın 
vd., 2012). İşlem gören emtia ürünlerine bakıldığında ise çok geniş bir yelpaze söz konusudur. Tarımsal ürünler,  
hayvansal ürünler, orman ürünleri, ağır metaller, değerli metaller, enerji ürünleri (elektrik enerjisi, doğalgaz. 
vs), petrol ve türevleri, ham madde, kimyasal ürünler, emisyon ürünleri ve daha birçok ürün bu piyasalarda 
alınıp satılabilmektedir (Çikot, 2010). Yurtdışındaki vadeli işlem borsalarında işlem gören sözleşmeler 
incelendiğinde orman ürünleri (kereste ve kauçuk) sözleşmelerinde ABD'deki Chicago Ticaret Borsası (CME), 
Japonya’daki Tokyo Emtia Borsası (TOCOM) ve Çin’deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE)’nın ön plana 
çıktığı görülmektedir.  

Hasan ve MacDonald (2012) tarafından Kanada kereste endüstrisi ile ilgili yapılan araştırmaya göre; kereste 
endüstrisi ile ilgili diğer sektörlerle beraber dolaylı istihdamın 90.600 kişi olduğu, 2006 yılında kereste 
sektörünün GSYİH’ya tahmini katkısının da 7,6 milyar $ olduğu belirlenmiştir. Buna göre kereste temini; 
imalathane kapanışları, çevresel kaygılar, arazi mülkiyet sorunları ve orman sağlığı faktörlerinden 
etkilenmektedir. Kereste fiyatları sanayi arz ve talep dengesizliklerine tepki vermekte ve fiyatlar şubat ayında 
zirvede iken sonbaharda düşüş eğilimindedir. 

Kereste vadeli işlem sözleşmeleri 1969 yılından beri CME’de işlem görmektedir. Kanada’da yumuşak odun 
kereste üreticileri ve inşaatçılar kereste vadeli işlem piyasasında pozisyon alarak olumsuz fiyat dalgalanmalarına 
karşı korunmayı amaçlamışlardır. Kanada dünyada ahşap ürünlerinin önde gelen tedarikçilerinden biridir. 
Kereste üretiminde de ihracattaki en büyük paya sahiptir. Kanada’da ormancılık sektörü  son 20 yılda önemli 
ölçüde değişikliklere uğramıştır. Küçük üretim tesislerinin çoğu sektörde büyük oyuncular tarafından satın 
alınmıştır. Teknoloji kullanımı önemli ölçüde birim maliyetleri azaltılmış ve rakiplerin sayısını sınırlamış, daha 
fazla hacimde üretmenin yolunu açmıştır. (Hasan and MacDonald, 2012).  

CME’de değişik boylarda (8-20 ft) (1 ft: 30,48 cm) fırınlanmış ladin ve çam ağaçlarından üretilen keresteler işlem 
görmektedir. Orman ürünleri kategorisinde, fiziki teslimata dayalı 260 m3 büyüklüğe sahip kereste sözleşmeleri 
ile beraber nakit mutabakata dayalı 20 ton büyüklüğündeki sert ve yumuşak kağıt hamuru vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır (Çikot, 2010). 

Kereste vadeli işlemlerinin sembolü LB’dir. Minimum “tick”  büyüklüğü veya en küçük fiyat değişikliği 0,10 $’dır. 
Kereste vadeli işlemleri sabah 09:00 ile öğleden sonra 13:05 arasında yapılmaktadır. Vade ayları  Ocak, Mart, 
Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım’dır (CME Group, 2009). Sürdürme  marjı 1.210 $ iken bir kereste vadeli 
sözleşme için başlangıç teminatı 1.816 $’dır. Bununla birlikte CME grubunda farklı uzunluktaki keresteler için de 
vadeli işlemlere dayalı özel prosedürler bulunmaktadır (Hasan and MacDonald, 2012). 

İlk olarak 1952’de TOCOM’da işlem gören kauçuk TOCOM’un en eski sözleşmelerinden biridir. Kauçuk vadeli 
işlemleri tüm TOCOM emtia vadeli işlem ürünlerinden üçüncü en yüksek işlem hacmine sahiptir (Steptoe ve 
Johnson, 2011). Tarım-Orman Ürünleri grubunda, fiziki teslimatın yapıldığı ve her bir sözleşmenin 5 tona karşılık 
geldiği kauçuğun dayanak varlık olarak alındığı vadeli işlem sözleşmeleri yer almaktadır (Çikot, 2010).  

Son 5 yılda, Çin çok sayıda test gerçekleştirmiş olup, birçok işletmede önemli başarılar elde etmiştir. 2009'da 
Çin; dünyanın en büyük ihracatçısı ve 2010 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak dünya ile daha yakın 
ekonomik bağlar kurmuştur. 2008 küresel finans krizinin etkileri Çin ekonomisi tarafından oldukça hissedilerek 
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finansal sistemi zorlamış ve bu nedenle ekonominin artan risklere maruz kalması, piyasaların risk yönetimi için 
vadeli işlemler borsasının hızla büyümesine katkıda bulunmuştur (SHFE, 2016). SHFE’de ormancılık ana başlığı 
adı altında doğal kauçuğa dayalı, 10 ton büyüklüğe sahip fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmeleri 
bulunmaktadır. Aşağıdaki Şekil 2’de TOCOM ve SHFE’de vadeli işlem gören orman ürünlerinin işlem hacmi yer 
almaktadır. 

 
Şekil 2. TOCOM ve SHFE’de vadeli işlem gören orman ürünleri (kauçuk) işlem hacmi (adet).   

Kaynak: TOCOM, 2016 ve FIA, 2016. 

4. Türk Ormancılık Sektörünün Makroekonomideki Yeri 

Ormancılık sektörünün endüstride faaliyet gösteren diğer sektörlerle etkileşiminin bilinmesi ve ara girdilerin 
bağlantı etkilerinin tahmin edilmesi; sektörle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik kararların alınmasında 
önemli bir paya sahiptir. Kayacan (2004) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada; ormancılık sektörünün ülke 
ekonomisi içerisindeki yeri ve diğer sektörler ile olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla 48 sektörlü bir girdi-
çıktı modeli oluşturulmuştur. Buna göre; ormancılık sektörünün doğrudan geri bağlantısı 0,13 düzeyinde olup 
45. sırada yer almıştır. Bu yönüyle ülke ekonomisinde en alt sektörlerden biri olarak göze çarpmaktadır. Çizelge 
4’de ormancılık sektörünün 1TL düzeyinde bir çıktı üretebilmesi için diğer sektörlerden 0,132TL’lik doğrudan 
girdi alması gerektiği görülmektedir. Diğer taraftan ormancılık sektörünün doğrudan ileri bağlantısı 0,794TL 
düzeyinde olup 48 sektör arasından 3. sırada yer almaktadır. Ormancılık sektörünün; 1TL’lik çıktısının yaklaşık 
0,80TL’lik kısmını diğer sektörlere ara girdi olarak verdiği görülmektedir. 

Ormancılık sektörünü ileri bağlantıları, geri bağlantılarına göre daha yüksek bir sektör olarak tanımlamak daha 
doğrudur. Ormancılık ürettiği odun hammaddesi ile orman endüstrisi yanında kağıtçılık, enerji, ulaştırma 
sektörlerine girdi sağlamaktadır. Odun dışı orman ürünleri ile gıda, boya, ilaç, kozmetik, hayvancılık 
sektörlerinin ihtiyaç duyduğu doğal ürünleri üretmektedir (OGM, 2010).  

Çizelge 4. Ormancılık, tomrukçuluk ve ilgili hizmet faaliyetleri sektör bağlantıları. 

Bağlantı Şekli Değer Sıra 

Geri Bağlantılı 0,132 45 
İleri Bağlantılı 0,794 03 

 Kaynak: Kayacan, 2004. 

5. Türkiye’de Odun Hammaddesine Dayalı Orman Endüstrisinde Gelişmeler 

Orman ürünleri sektörü, imalat sanayi yapılanması içerisinde birincil ve ikincil imalat sanayi grupları adı altında 
faaliyet yürütmektedir. Bunlardan birincil imalat sanayi, odunu doğrudan hammadde olarak kullanan; kereste 
ve parke, kaplama ve kontrplak, yonga ve lif levha endüstrisi ana başlıkları altında alt sektörlere ayrıldığı 
görülmektedir. İkincil imalat sanayi grubu ise, birincil imalat sanayi grubunun ürünlerini hammadde olarak 
kullanan; mobilya, doğrama, ahşap parke, prefabrik ev, palet, ambalaj v.b. gibi sanayi gruplarıdır (TOBB, 2012). 
Bu bölümde pazarda önemli ölçüde öne çıkan ve vadeli işlemler ve opsiyon piyasası için en uygun ürünler olarak 
değerlendirilen endüstriyel odun ve kereste imalat sanayi incelenmiştir.   
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5.1. Endüstriyel Odun Hammaddesi Üretimi 

Türkiye’de odun hammaddesi talebinin büyük bir bölümü, OGM tarafından karşılanmaktadır. OGM, üretimi 28 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 243 Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1406 Orman İşletme 
Şefliği ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de yapılan odun üretimdeki dikili damga miktarı 17 milyon m³ ile 21 
milyon m³ arasında gerçekleşmiştir. Endüstriyel odun üretimi içinde lif-yonga odunu başta olmak üzere ince ve 
nispeten düşük kalitedeki emval oranı hızla artmış, yakacak odun üretimi ise; sanayide değerlendirme 
alternatifinin artması ve kullanıcıların sosyal ve ekonomik yapılarındaki değişim sonucu tüketim tercihlerinin 
değişmesi nedenleri ile azalan bir eğilim sergileyerek ortalama 5,0 milyon ster düzeylerine inmiştir. 

Çizelge 5. OGM odun üretim miktarı( m3)(2009-2015) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tomruk 3.757.859 4.374.840 4.839.139 5.027.738 4.629.829 5.001.861 5.904.016 

Tel Direk 66.923 55.618 70.920 59.613 32.641 37.527 54.257 

Maden D. 502.406 576.790 685.744 692.944 541.771 570.156 663.690 

Sanayi Od. 657.531 787.562 874.108 874.793 701.688 728.972 764.010 

Kağıtlık Od. 2.432.602 2.145.606 2.383.329 2.333.651 2.196.434 1.966.963 2.375.172 

Lif  Y. Od. 4.033.257 4.608.171 4.662.578 5.424.794 5.551.397 6.608.416 6.866.355 

Sırık 12.503 19.932 16.644 10.832 14.227 9.314 10.098 

Endüstriyel 
m3 

11.463.081 12.568.519 13.532.462 14.424.365 13.667.987 14.923.209 16.367.598 

Yakacak 
(ster*) 

7.427.596 7.194.372 6.778.101 6.432.674 5.981.703 5.257.994 5.022.986 

Kaynak: OGM, 2015b 

*ster: yakacak odunların üretim ve satışlarında kullanılan ölçü birimi. 1m3 boşluk içerisine istif edilmiş odun miktarı.  

Her ne kadar, katma değeri yüksek mallara doğru bir yönelim bulunsa da, ormanda dikili halde bulunan bir 
ağacın kesilerek, doğrudan pazarlara sürülmesi, halen görülen ve büyük parasal değerlere karşılık gelen bir 
faaliyettir. Orman işletmelerinin satışlarının ve orman endüstri işletmelerinin hammadde tedarikleme 
faaliyetlerinin görüldüğü pazarı oluşturması bakımından endüstriyel odunların ayrı bir önemi bulunmaktadır 
( İlter ve Ok, 2012). Sektörün 29 milyon m3’e ulaşan yıllık odun talebinin 22 milyon m3’ünü (%76)  endüstriyel 
odun oluşturmaktadır. Endüstriyel odun talebinin yaklaşık olarak 16,6 milyon m3’ü devlet ormanlarından, 3,4 
milyon m3’ü özel sektör (kavak vb.) üretiminden karşılanmakta, 1,9 milyon m3’ü yuvarlak odun olarak ithal 
edilmektedir (OGM, 2016). 

Şekil 3. Yıllara göre ibreli ve yapraklı tomruk ortalama satış fiyatlarındaki değişim (TL/m3). 

Kaynak: OGM, 2015b 

İthalattaki artış trendine bakıldığında bunun ilk nedeni istenilen kalite ve miktarda ürün arz edilememesidir. 
Sektörün yıllık 500-600 Bin m3 civarı I. ve II. Sınıf  kalitedeki tomruk ihtiyacı bulunmaktadır. İç piyasa ancak 
bunun %35’ni karşılayabilmektedir. Kalite sınıfı odun üretimi 200 bin m3 dolayında bulunmaktadır. Yine yonga- 
lif levhadaki talep artışının bir bölümü ithalat ile karşılanmaktadır. Diğer yandan ithal artışının bir önemli unsuru 
da fiyatlardır. Ancak son yıllarda endüstriyel odun hammadde ithalatının mamul ürünlere doğru kaydığı bunda 
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ihracatçı ülkelerin daha yüksek katma değer yaratılması amacıyla işlenmiş ürünlere ağırlık verdiği görülmektedir 
(OGM, 2016).   
Yukarıdaki Şekil 3’den anlaşılacağı gibi, 2000-2015 yılları arasında ibreli tomruk fiyatları %561, yapraklı tomruk 
fiyatları %544 artmıştır. 2008-2009 döneminde tomruk fiyatları;  piyasalarda oluşan ve tüm dünyayı etkisi alına 
alan küresel krizden etkilenerek düşmüş, ancak uzun dönemde artış eğilimi göstermiştir. Fiyat değişkenliğinin 
ortaya çıktığı bu durum karşısında tomruk arz ve talebindeki istikrarın sağlanması ve üretim planlarında ileriye 
yönelik odun hammaddesi üretim stratejilerinin belirlenmesi açısından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 
etkili bir risk yönetim aracı olarak kullanılabilecektir.  

5.2. Kereste İmalat Sanayi 

Kereste, ormancılık işletmelerinin ürettiği değişik türde tomruklardan elde edilen ve orman endüstrisinin 
ürettiği ilk mallardan biridir. Kereste; inşaat keresteleri, doğramalık keresteler, mobilya ve paketleme gibi 
değişik amaçlara uygun keresteler şeklinde çok değişik kullanım alanlarına göre sınıflara ayrılabilmektedir (Juslin 
and Hansen, 2002; İlter ve Ok, 2012).  Kerestenin endüstriyel literatürde elde edilişine en uygun tanım “odunun 
biçilmesi kesilmesi ya da yontulmasıyla elde edilen birbirine paralel en az iki yüzü bulunan parçalar”dır. 
Endüstride bir yapı malzemesi olarak kullanılan keresteler teknik özellikleri ve kusurluluk durumuna göre; I., II. 
ve III. sınıf olmak üzere sınıflara ayrılırlar. 

I. Sınıf Kereste: Taşıyıcı özellikleri yüksek ve görünümleri düzgündür. Özel işlerde kullanılırlar. 

II. Sınıf Kereste: Taşıyıcılık özellikleri normaldir. Yapıda bu tip keresteler kullanılır. 

III. Sınıf Kereste: Taşıyıcılık özellikleri çok azdır. Yapının önemsiz kısımlarında kullanılır. (TOBB, 2013).  

Kereste endüstrisinde hammaddenin maliyete etkisi fazla olduğundan hammadde konusu önemli bir faktördür. 
Türkiye’de kereste maliyetinde odun hammaddesinin payı %80 dolayındadır. Bu nedenle, kereste endüstrisi 
hammaddeye yönelik endüstriler grubuna girmektedir. Kereste üretimi ile ilgili standartlar TS 52, TS 697, TS 
3277, TS 801, TS 820, TS 1264,  TS 1265, TS 5005 ve TS 5603 olup, diğerleri numune alma/hazırlama, tolerans 
sınırları, kurallar, istifleme, paketleme ile ilgilidir. Türkiye’de kereste sektöründe faaliyet gösteren ISO 9000 
veya ISO 14000 belgeli işletme bulunmamaktadır (Etki, 2013). 

Bu üretim kolu çok sayıda küçük işletmelerden oluşmaktadır. Türkiye’de 7.013 hızar-şerit atölyesi 
bulunmaktadır. Kereste ve parke üreten işyeri sayısı ise 3.469 olup toplam 15.405 kişi bu alanda istihdam 
edilmektedir. Üreticiler ulusal düzeyde örgütlenememiş, yeni ürünler geliştirememiş ve pazarlama çalışmalarını 
iyileştirememiştir. Bu alt sektörün gelişim sorunları arasında ikame mallarının hızlı gelişimi ve kerestelik 
tomrukta uygulanmakta olan %27 dolayındaki vergi ve fonların da payı büyüktür. OGM açısından durum 
değerlendirildiğinde, özellikle ithal ürünlerde uygulanmayan tellâliye ve fonların % 10 dolayında ek bir maliyet 
getirerek OGM satışlarını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle büyük firmalar ağırlıklı olarak ithal 
tomruk kullanmaktadır. Türkiye kereste ithalatı hızla artarken ihracatı düşmektedir. (Kalkınma Bakanlığı, 2014). 
Dünyanın en büyük kereste üreticisi ABD’dir. ABD’yi sırasıyla Kanada, Çin, Brezilya ve Almanya izlemektedir. 
2012 yılında Türkiye’de 6,35 milyon m³ 2013 yılında ise 6,5 milyon m³ ile dünya kereste üretiminde 166 ülke 
arasından 13. üretici olarak yerini almış ve dünya üretiminden %1,6 oranında pay almıştır (TOBB, 2015).  

6. Türkiye Odun Hammaddesine Dayalı Orman Ürünleri Dış Ticareti 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Sektörel Kırılım Projesi kapsamında hazırlanan 
Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü Proje Raporu (2010)’ nda orman ürünlerinde; 

1. Kâğıt ve Mamulleri, 

2. Mobilyalar, 

3. Ağaç ve Ağaç Mamulleri, 

4. Odun Dışı Orman Mamulleri şeklinde dört bölümleme kullanılmıştır (TİM, 2010).  

Şekil 4’de Türkiye Gümrük Tarife Cetvelinin 44. Fasıl olarak kodlanan ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü mal 
grubunda yer alan yakacak, yonga talaş ve diğer atıklar, endüstriyel odun, kereste, kaplama, yonga levha, lif 
levha, kontraplak ve daha ileri işlenmiş ürünleri toplamına ait ithalat ve ihracat durumu görülmektedir. 
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Şekil.4 Türkiye’nin gümrük tarife cetveli 44. Fasıl ürünleri (ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü) ithalat ve ihracat tutarları 
(milyon $). 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014.  

2000-2011 döneminde gerçekleşen ihracat değeri ortalama 325 milyon $/yıl, ithalat değeri ise 743 milyon $/yıl 
olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında en düşük (%19,5) düzeyde gerçekleşirken, 2009 yılında 
en yüksek seviyeye (%69,8) çıkmıştır. Genel eğilim dikkate alındığında, Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yükseldiği görülmektedir.  

Şekil 5. Ürün gruplarına göre Türkiye orman ürünleri dış ticareti (milyon $).  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014.  

Şekil 5’ten de anlaşıldığı gibi, Türkiye “diğer işlenmiş ürünler” alt grubunda ise ihracatçı bir ülke konumuna 
gelmiştir. Lif levha sektöründe gerçekleşen ihracat, neredeyse ithalatı karşılayabilecek (% 87,5) düzeye 
erişmiştir. Yonga levha sektöründe de % 72,2’lik bir ithalatı karşılama oranı yaşanmaktadır (FAO, 2010). Son 
dönemlerde ahşaba alternatif olarak piyasaya sunulan plastik ve metaller gibi ikame maddelerinin hızla gelişmiş 
ve yeni inşaat teknikleri oluşturulmasına rağmen bu ikame maddelerinin ağırlıkla kimyasal katkılı olması ve 
çevresel zararları olması nedeniyle  çevre dostu ahşap ürünlerinin tüketiminin her geçen gün daha da artış 
göstereceği beklenmektedir. Fosil yakıtların iklim değişimi üzerindeki olumsuz etkileri ve kaynağının sınırlı 
olması karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmede Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
biyokütle enerji üretimi hızla yayılmakta, bu durum da odun hammaddesine olan talebi daha da artırmaktadır 
(OGM, 2016). 
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7. Orman Ürünleri Satış Esasları 

7.1. Oduna Dayalı Orman Ürünleri Satış ve Esasları 

Orman ürünlerinin pazarlanmasını düzenleyen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2856 sayılı Kanun ile değişik 
30’ncu maddesi orman ürünlerinin piyasa koşullarında açık artırmalı satış usulünü ana ilke olarak kabul etmiş, 
özel durumları itibariyle de kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele 
olarak satış yapılmasını gerektiren durumlarda piyasa değeri üzerinden tahsisen satış yapılmasına olanak 
sağlamıştır. Orman Kanununun 30. maddesine dayanılarak 2015 yılında “ Orman Ürünlerinin Satış Usul ve 
Esasları hakkında Yönetmelik ” yayınlanmış olup, bu yönetmelik hükümlerine göre “Oduna Dayalı Orman 
Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları”na dair 303 sayılı tebliğ 22.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 
orman ürünlerinin satışları 3 ana başlıkta toplanabilir. 

1-Açık artırmalı satışlar  

2-Tahsisli satışlar 

3- Kanuni haklardan doğan indirimli satışlar 

Orman ürünleri satış gelirlerinin % 67’e yakını açık artırmalı satışlardan elde edilmekte olup, orman 
işletmelerinde yılda ortalama 3000’nin üzerinde satış ihalesi gerçekleştirilmektedir (OGM, 2016).  Geri 
kalan %26’sını tahsisli ve %7’sini de indirimli satışlar izlemektedir.  

7.1.1. Vadeli Açık Artırmalı Satışlar 

Piyasada görülen konjonktürel dalgalanma malın beğenirliği, aranırlığı, geçerliliği, devlet orman işletmelerinin 
stok durumu ve nakit sirkülasyonu dikkate alınarak vadeli açık artırmalı satışlarda uygulanacak vade ve peşinat 
miktarları ile faiz oranları OGM tarafından belirlenmektedir. Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun 
vadeli olarak yapılacak açık artırmalı ve tahsisli satışlarında 7 aya kadar vade süresi uygulanmaktadır. Merkezce 
belirlenen ve satış şartnamelerine de konulmakta olan vade ve peşinat miktarlarıyla faiz oranlarına göre mal 
tutar bedelinin vadeli bölümü ve vade faizi karşılığında limit dahili süresiz banka teminat mektubu, 
istenildiğinde nakde çevrilebilen devlet tahvilleri, hazine bonoları ve devlet bankalarına ait tahviller teminat 
olarak alınmak suretiyle vadeli satış yapılmaktadır. 

7.1.2. Odun Dışı Ürünlerin Satış Usul ve Esasları 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 30, 37 ve Ek-12 inci maddeleri ve “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”in 5 inci maddesi (OGM, 2015c) hükümleri odun dışı orman ürünlerinin satışının genel 
esas ve usullerini belirler. Odun dışı ürünlerde satış işlemleri ürünün, OGM döner sermaye bütçesi yıllık üretim 
programına alınmış ya da alınmamış oluşuna göre yapılır.  Yıllık üretim programına alınmış olan odun dışı 
ürünler; idare tarafından vahidi fiyat ya da taahhüt yolu ile üretimi yapılarak son depo ya da rampadan açık 
artırmalı satışa konu edilebileceği gibi üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satışa da konu 
edilebilir. Açık artırmalı satışlar “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü 
maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenecek olan uygun muhammen bedel ile Orman Kanunu’nun 
30. maddesi kapsamında yapılır. Yıllık üretim programına alınmayan odun dışı ürünler ise Orman Kanunu 37. 
maddesi ya da Orman Kanunu Ek-12. maddesi kapsamında toplattırılarak tarife bedeli karşılığında satışa konu 
edilir.  

8. Türkiye’deki Ticaret Borsalarında İşlem Gören Orman Ürünlerinin Analizi 

Toplumun orman kaynaklarına olan talebinin artması, orman ürünleri piyasasında istihdam edilen işgücü, 
özellikle odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) ihracat potansiyeli, ilaç, gıda ve kimya gibi stratejik sektörlere 
hammadde sağlaması bu sektörün gelişmesini gerekli kılan nedenler arasında yer almaktadır.  Bununla birlikte 
dünya ile serbest piyasa ekonomisi koşullarına göre rekabet edebilmek için orman ürünlerinin üretim ve 
pazarlama uygulamalarında bir takım değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla orman ürünlerinin 
sürdürülebilir ormancılık ilkeleri gözetilerek piyasanın talep ettiği standartlara göre üretilmesi ve pazarlanması 
gerekmektedir.  Türkiye’de özellikle ODOÜ’nün en fazla işlem gördüğü İzmir Ticaret Borsası kotasyon lisesi ve 
tescil bültenleri incelendiğinde: adaçayı, badem, bal, bal mumu,  defne yaprağı, ıhlamur, kekik,  mazı, meyan 
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kökü, mantar,  kestane,  keçi boynuzu, çam fıstığı kozalağı, badem, tıbbi bitkilerin yanında tomruk ve kerestenin 
de kotasyon listesine dahil olup işlem gördüğü belirlenmiştir. 2010-2016 yılları arasında İzmir Ticaret 
Borsası’nda işlem gören orman ürünlerinin işlem hacimleri Şekil 6’da verilmiştir.  

 

Şekil 6. İzmir Ticaret Borsası’nda işlem gören orman ürünleri işlem hacmi (000TL). 

Kaynak: İTB, 2017 

9. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde üreticiler vadeli işlem ve opsiyon borsalarında piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarına karşı 
kendisini korumak veya karşılaşacağı riski minimize etmek için işlem yapmaktadır. Bu organize borsalar son 
yıllarda fiyat riskini yönetmek için yaygın kullanılan ve önemi giderek artan bir araç konumuna gelmiştir. Vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarından alınan sözleşmelerle önceden belirlenen fiyat üzerinden üreticiler alım satım 
yaparak piyasada oluşacak aksaklık veya istikrarsızlık karşısında kendilerini garantiye almaktadır (Gökkaya ve 
Adanacıoğlu, 2016). 

Ormancılık sektöründe söz sahibi olan gelişmiş ülkelerde orman ürünleri üzerine gerçekleştirilen vadeli işlem 
sözleşmelerinin uzun yıllardır yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.  

OGM’nin gerek asli orman ürünlerine (tomruk, lif yonga, sanayi, kağıtlık odun vb.) gerekse odun dışı orman 
ürünlerine ilişkin maliyet, fiyat ve pazarlama politikalarında yöresel koşullara dayanmayan ve işletmeler arası 
karşılaştırmalara olanak vermeyen bir yapıda olduğu açıktır. Bu durum işletmelerin gelirleri ve giderleri arasında 
denge kurulmasını, rasyonel işletmecilik yapılmasını, çağdaş pazarlama anlayışının hakim kılınmasını ve 
işletmeler arasında rekabet ortamının yaratılmasını önlemektedir. Bu nedenle çağdaş pazarlama anlayışına 
uygun, esnek ve dinamik yapıda yeni maliyet ve fiyat politikalarının geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır 
(Daşdemir, 2003).  

Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar hizmet veren devlet orman işletmelerinin güçlü bir örgüt yapısının olması, 
kurum kültürünün yerleşmesi, sektör temsilcileri ile olan işbirliği, sertifikalandırma sistemlerinin artması ile 
birlikte kaliteli ve standart ürün üretimi için çaba gösterilmesi, toplumun orman ürünlerine olan talebinin 
artması ve sektörün uluslararası pazarlara açılması ormancılık sektörünün güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Bu 
güçlü yönler dikkate alındığında orman ürünleri için vadeli işlem sözleşmelerinin yapılması sektörün geleceğe 
ilişkin stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.  

Orman ürünlerine yönelik vadeli işlemler piyasasının oluşturulabilmesi için yurt dışındaki başarılı örnekler 
incelenmeli, konu ile ilgili olarak her türlü altyapı eksiklikleri giderilerek hukuki zemin oluşturulmalı ve Türkiye 
koşullarına uyumlandırılmalıdır. Bunun yanında sektörün finansal sorunları giderilerek yeni yatırımların önü 
açılmalı, standartlara göre üretim anlayışı yerleştirerek markalaşmaya gidilmeli, işletmelerin kurumsallaşması 
ve orman ürünlerine ilişkin piyasanın büyük ve rekabetin güçlü olduğu bir ortam oluşturulmalıdır.  

Giderek artan  rekabet ortamında piyasanın istediği kalite ve ölçüde ürünlerin üretilmesi vadeli işlem opsiyon 
borsaları ile sağlanarak, orman ürünlerinin gerçek değerini bulması ve pazarlama sorunlarının çözülmesi 
açısından önemli rol oynayacaktır. Orman ürünlerinin vadeli işlemler sayesinde ileriki bir tarihte teslimatı 
gerçekleştirmek üzere bugünden alım satımının yapılması ürünün geleceği ile ilgili bilgi vererek üreticileri, 
yatırımcıları ve sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak ve kamunun yükünü azaltacaktır.  Vadeli 
işlemler ve opsiyon piyasaları ile sektörü oluşturan tüm kesimler şeffaf ve net bir biçimde değerlendirme 
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yapabilecekleri bilgilere sahip olarak piyasa ile ilgili kararlarını daha sağlıklı verebileceklerdir. Bu nedenle orman 
ürünlerinin vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine dahil edilmesi ormancılık sektörünün gelişmesi ve daha da 
önemli bir konuma gelmesi için gereklidir. 

Kaynaklar 
Aydın, N., Kayacan, M., Sayılır, Ö., Taylan, A. S. ve Afşar, A., (2012), Borsaların yapısı ve işleyişi. (Editör: Ertuğrul, M.), T.C. 

Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2532, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1503, Eskişehir, 182s.  

CME Group, (2009). Agricultural products, an introductory guide to random length lumber futures and options, Chicago, 
46p.  

Çikot, Ö., (2010). Emtia borsaları. Sermaye Piyasasında Gündem, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Sayı:90, 
ISSN 1304-8151, İstanbul, s. 7-32.  

Daşdemir, İ. (2003). Asli orman ürünlerinde fiyat analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). Bartın Orman 
Fakültesi Yayınları, Fakülte Yayın No: 12. Bartın 

Etki, E., (2013). Endüstriyel orman ürünleri sektörel raporlar serisi ıv, TC. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce Yatırım 
Destek Ofisi, 44s.  

FAO, (2010). Global forest resources assessment 2010, Main Report, FAO Forestry Paper 163. Roma, ISBN 978-92-5-106654-
6, 378p. 

FAO, (2015a). Global forest resources assessment 2015,  ISBN 978-92-5-109283-5, Rome, 46p. 

FAO, (2015b). Fao yearbook of forest products 2013.  FAO Forestry Series No. 48, FAO Statistics Series, No. 204. ISBN 978-
92-5-008811-2 ISSN 1020-458X, Rome, 243p.  

FIA, (2016). Futures industry magazine. https://fimag.fia.org/ (Erişim tarihi: 18.08.2016).  

Gökkaya, G.S. ve Adanacıoğlu, H. (2016). Hayvancılıkta vadeli işlem ve opsiyon piyasaları: Türkiye açısından bir 
değerlendirme, Tarım Ekonomisi Dergisi, ISSN 1303-0183, s.77-86.  

Hasan, S. and MacDonald, J. H., (2012). Price convergence in the lumber futures market. The Journal of Global Business 
Management Volume 8, Number 2, August 2012, p.26-133.  

İlter, E. ve Ok, K., (2012). Ormancılık ve orman endüstrisinde pazarlama ilkeleri ve yönetimi (Örnek Olaylarla) III. Baskı, ISBN: 
978-975-96967-5-7, Ankara, 423s. 

İTB, (2017). İzmir Ticaret Borsası yıllık borsa bültenleri. http://itb.org.tr/YillikBultenler/9-tescil-bulteni (Erişim tarihi: 
02.02.2017 ).  

Juslin, H., Hansen, E., (2002). Strategic marketing in the global forest industries.  

Kalkınma Bakanlığı, (2014).  Onuncu kalkınma planı 2014-2018, sürdürülebilir orman yönetimi, özel ihtisas komisyon raporu, 
ISBN 978-605-4667-69-7 Yayın No: KB: 2872 - ÖİK: 722 Ankara, 86s.  

Kayacan, B., (2004). Orman kaynaklarına ilişkin mal ve hizmetler kapsamında ekonomik etki çözümlemesi, Doktora Tezi, İ.Ü. 
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

OGM, (2010). Sürdürülebilir orman yönetimi ve stratejik plan uygulamaları, hizmet içi eğitim semineri. Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı, Ankara, 30s.  

OGM, (2015a). Türkiye orman varlığı 2015. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 34s. 

OGM, (2015b). Ormancılık istatistikleri 2015. Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr, (Erişim tarihi: 06.09.2016).  

OGM, (2015c). Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Ankara, 6s.  

OGM, (2016). Oduna dayalı orman ürünlerinin üretim ve pazarlama faaliyetleri. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, 
Ankara, 80s.  

Saltukoğlu, B., (2014). Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., 
İstanbul, 168s.  

SHFE,(2016). Introduction, strategy. http://www.shfe.com.cn/en/aboutus/introduction/strategy/  (Erişim tarihi: 
18.06.2016). 

Steptoe, P. ve Johnson L.A., (2011). Understanding natural rubber price volality. Prepared for European Tyre and Rubber 
Manufactures Association (ERTMA). Brussels, 77p.  

TİM, (2010). Ağaç ve orman ürünleri sektörü proje raporu, Türkiye 2023 ihracat stratejisi sektörel kırılım projesi. İstanbul, 
167s.  

TOBB, (2012). Türkiye orman ürünleri meclisi sektör raporu 2011. ISBN: 978-605-137-188-7. TOBB Yayın Sıra No:2012/172, 
Ankara, 49s. 

TOBB, (2015). Türkiye orman ürünleri meclisi sektör raporu 2013. ISBN: 978-605-137-461-1. TOBB Yayın Sıra No: 2015/246, 
Ankara, 68s. 

TOCOM, (2016). Tokyo Commodity Exchange. Yearly trading volume. http://www.tocom.or.jp/historical/dekidaka.html 
(Erişim tarihi: 06.09.2016).  

VİOP, (2017). Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, vadeli işlem sözleşmeleri. 
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/urunler/vadeli-islem-sozlesmeleri (Erişim tarihi: 03.01.2017).  

 

https://fimag.fia.org/
http://itb.org.tr/YillikBultenler/9-tescil-bulteni
https://www.ogm.gov.tr/
http://www.shfe.com.cn/en/aboutus/introduction/strategy/
http://www.tocom.or.jp/historical/dekidaka.html
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/urunler/vadeli-islem-sozlesmeleri


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1478 
 

Sağlık Hizmetlerinde Reklam Faaliyetlerinin Pazarlama Üzerindeki Etkisinin 
Incelenmesi 

Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ1  Rifat BOZÇA2 

1Selçuk Üniversitei, fatma_cıftcı@hotmail.com.tr 

2Beykent Üniversitei, rifat.bzc@gmail.com 
 

Özet: Sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamında reklam faaliyetlerinin pazarlama üzerine etkisinin Sağlık Bilimleri 
Öğrencilerinin Bakış Açılarıyla incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak hazırlanmıştır. İşletmelerin kar rasyosunun yanında, 
sürdürülebilirliğinin, saygınlığının ve piyasa değerinin öneminin kavranmasına binaen, Pazarlama Biliminin 4P' si içerisinde 
yer alan Tutundurma (Promotion) faaliyetlerinde etkin bir noktada yer alan "Reklam" uygulamalarının, sağlık hizmetleri 
pazarlamasında ne oranda etkili olduğu, sağlık yöneticilerinin pazarlama faktörünü nasıl etkin olarak kullanabileceğinin 
yolunun belirtilmesi ve literatür oluşumuna katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Araştırma anketi Konya Selçuk 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 280 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak 25 soruluk 
anket düzenlenmiştir. Araştırma grubu, %61,5'lik bir skorla reklamı bir malı veya hizmeti tanıtmak olarak gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Reklam sizce niçin yapılıyor sorusuna araştırma grubu %72,2 ile reklamın amacının satışı artırmak ve müşteri 
çekmek için yapıldığını belirtmiştir. Hastaların hastane seçiminde kullandıkları bilgi kaynaklarından  %48,0 oranında arkadaş 
ve akraba tavsiyeleriyle önemli bir yer edindiği sonucuna ulaşılmıştır. Hastane veya hekimin unvanına dikkat eder misiniz 
sorusuna %96.3 oranında dikkat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. %62,3 oranında reklamın hastanın gideceği hastane hakkında 
ön bilgi verebileceği ama %46,9 oranında reklamların her zaman doğru bilgi vermeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Reklam, Tutundurma 

Investigation of the Effects of Advertising Activities on Marketing in Health Services 

Abstract: In the context of health services marketing, the effect of marketing activities on advertising is described as a 
descriptive point of view of students of health sciences. In addition to the profitability of businesses, the importance of 
"Advertising", which is an effective point in Promotion activities within the 4P of Marketing Science, with regard to 
sustainability, prestige and understanding of market value, how effective the applications of healthcare marketing are in 
marketing, How it can be used effectively and how it can contribute to the formation of the literature. The research 
questionnaire was applied to 280 students studying at Konya Selçuk University Faculty of Health Sciences. The research 
group stated that they saw the advertisement as promoting a good or service with a score of 61.5%. In response to the 
question of why the advertising is being done, the research group stated that the purpose of the advertisement was to 
increase sales and attract customers with 72.2%. 48.0% of the information sources used by the patients in the selection of 
the hospital were reached as a result of having an important place with friends and relatives. If you care about the title of 
the hospital or the physician, 96.3% of the patients have been attended to the result. 62.3% of the advertisements were 
able to provide preliminary information about the hospital where the patient was going, but 46.9% were the result that the 
advertisements would not always provide accurate information. 

Key Words: Health Services Marketing, Advertising, Promotion 

1. Giriş 

Sağlık kavramı negatif tanımlamasının aksine WHO' nun (World Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü) 1948 
yılında kabul edilen Anayasa'sının "Giriş" bölümünde "sağlık, yalnızca hastalıkların ve sakatlıkların olmayışı değil; 
fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir." şeklindeki tanımıyla sağlık tanımını; hastalık, rahatsızlık 
ifadelerinin ötesinde dışsal bir anlam katarak zenginleştirmiştir (Çınarlı, 2008:13). Bu tanımdan hareketle sağlık, 
sağlık hizmetlerinin etkisiyle geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Sağlık hizmetleri, dünyanın hemen hemen her ülkesinde başlıca üç sektörde verilmektedir.  

• Folk Sektör; Hastalık konusunda eğitim almamış çeşitli özellikleri nedeniyle toplumca uzman kabul 
edilen çare için başvurulan kişiler. Kırıkçı Çıkıkçı bel çekenler, v.s 

• Popüler Sektör; Hastalık konusunda eğitim almamış, yaşları ve hayata ilişkin bilgileri nedeniyle 
başvurulan kişiler. Ana, baba, yaşlı komşu, büyükbaba, nine, v.s 

• Profesyonel Sektör; Hastalık konusunda özel bir eğitim almış, uzman olmuş sağlık personeli kişiler. 
Hekim, Diş hekimi Eczacı, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe....v.s şeklinde ifade edilir (Ejder, 2014,ss.29-
30).  
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Bu tanımlamaların ötesinde sağlık hizmetleri, diğer hizmet sektörü gruplarından farklılık göstermektedir bu 
ayırım unsurları şunlardır; 

• Çıktının tanımlanması ve ölçümü zordur, 

• Çok sayıda meslek grubu birlikte hizmet verir, 

• Yapılan işler karmaşık ve değişkendir, 

• Yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenemeyecek özelliktedir, 

• Yüksek düzeyde uzmanlaşma vardır, 

• Sağlık kurumlarında işlevsel bağımlılık çok yüksektir 

• Çatışmaya yol açan ikili otorite yapısı vardır, 

• İnsan kaynakları ağırlıklı olarak, kurumsal hedeflerden çok mesleki hedeflerine öncelik veren 
profesyonellerden oluşur, 

• Hizmetin ve dolayısıyla gelirin belirleyici bölümünü oluşturan hekimlik fonksiyonları, tümüyle 
denetlenebilir özellikte değildir, 

• Yapılan işlemlerin yanlışlık ve belirsizliklere karşı toleransı dardır, 

• Sağlık hizmetlerinin birincil amacı kar etmek değildir, 

• Sağlık sektörü diğer sektörlere oranla çok hızlı değişip gelişen bir sektördür (Işık, 2012, ss.7-11). 

Hastanelerde pazarlama kavramı, toplum tarafından tanınmak ve güvenilir olmak, benzer standartlara sahip 
olan hastanelerle beklenti ve ihtiyaçlarını etkilemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Rekabetin olmadığı ortamda olan 
hastaneler, istisnai haller hariç, talebin arzı aştığı durumlarda tüketicilerine tatminkar olmayan hizmetler 
sunarlar. Bu nedenle, rekabetin gelişmesine paralel bir şekilde, sağlık sektöründe pazarlama fonksiyonunun 
önemi artarak, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin ölçülmesi ve tatmin edilmesi ön plana çıkmaya başlamıştır 
(Çiftçi, 2010, ss.77-78). 

Bu çalışmada sağlık kurumlarının yapıları ve sağlık hizmetlerinin özellikleri gereği pazarlama faaliyetleri 
sonucunda hastaların reklamı tanımlama biçimi, reklamın niçin yapıldığı, reklam yapılma amacı ve reklamla ilgili 
sakıncalı veya tartışmalı konularla ilgili bulgulara ulaşılması, hastaların bir kuruma başvurmadan önce 
kullandıkları bilgi kaynaklarının kullanım oranı ve hangi kaynakların olduğu gibi sonuçlara ulaşılması 
hedeflenmektedir. Çalışmamızda yataklı hastane kurumlarında tedavi altında olan hastaların  subjektif tavır 
sergileyebileceği düşünüldüğünden nesnellin sağlanması için örneklem grubu öğrencilerden seçilerek diğer 
çalışmalardan farklı bir yön oluşturulmaya çalışılmıştır. 

2. Araştırma Yöntemi 

2.1. Araştırmanın Alanı ve Evreni 

Araştırma Konya İli Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden 
280 öğrenciye uygulanmış, fakat ölçeğin doldurulma şartını sağlayamayan 7 veri araştırmaya dahil edilmeyerek 
273 örneklem alanına (S.Y 77, Hemşire 78, Ebelik 60, S.H 58)  ulaşılmış ve ölçek 10.04.2015- 15.04.2015 tarihleri 
arasında uygulanmıştır. 

2.2. Veri Toplama ve Değerlendirme  

Reklam etkisi ölçeği 13 soru, reklam görüş anketi 12 soru olmak üzere geliştirilen 25 soruluk ölçek 
geliştirilmiştir. 

2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma sonuçları Sağlık Bilimleri öğrencilerinin görüşleriyle sınırlıdır başka bir alana genellenemez. 
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3. Araştırmanın Bulguları 

Tablo1. Demografik veriler 

 

Tablo 1'e baktığımızda araştırmaya katılanların büyük çoğunluğun okudukları bölümleri de göz önüne alarak 
incelediğimizde %76,6 ile bayanlardan oluştuğunu görmekteyiz. Araştırmada bütün bölüm öğrencilerine 
kapladıkları evren oranında ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklem alanından %61,2' si birden fazla acil servise 
başvurduğunu belirtirken; %91,2' si ikiden fazla polikliniğe gittiğini belirtmiştir. 

Tablo 2. Reklamı tanımlama biçimi                  

 n % 

1.Bir malı veya hizmeti tanıtmaktır. 168 61,5 

2. Propagandadır  3 1,1 

3.İnsanı etkileme sanatıdır. 95 34,8 

4.Tüketiciyi kandıran sömüren şeydir. 7 2,6 

Toplam  273 100 

Tablo 3. Reklamın Yapılış Amacı 

 n % 

1.Satışı artırmak ve müşteri çekmek için 197 72,2 

2. Kalitesiz olduğu için 5 1,8 

3. Halka bilgi vermek, tanıtmak için 71 26,0 

Toplam  273 100 

Tablo 2'de  araştırma grubunun %61,5'lik bir skorla reklamı bir malı veya hizmeti tanıtmak olarak gördüklerini 
ifade etmişlerdir. %34,8 ise reklamın insanı etkileme sanatı olarak  gördüklerini ifade etmişlerdir. Tablo 3'de 
reklam sizce niçin yapılıyor sorusuna araştırma grubu %72,2 ile reklamın amacının satışı artırmak ve müşteri 
çekmek için yapıldığını belirtmiştir. %26,0 ile reklamın halka bilgi vermek gibi bir işlevinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tablo 4'de ki verilere göre hastaların hastane seçiminde kullandıkları bilgi kaynakları %48,0 oranında arkadaş ve 
akraba tavsiyeleriyle önemli bir yer edindiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine hastane seçiminde geçmiş 
deneyimlerin %39,6, tanıtıcı broşürlerinde %28,2 oranında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yine 
istatistiki bir sonuç olarak hastaların hastane veya hekim seçiminde; hastane veya hekimin unvanına dikkat eder 
misiniz sorusuna %96.3 oranında evet, dikkat ederim cevabının verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Cinsiyet n % 

Kadın 209 76,6 

Erkek  64 23,4 

Bölüm n % 

Sağlık Yönetimi 77 28,2 

Hemşirelik 78 28,6 

Ebelik 60 22,0 

Sosyal Hizmetler  58 21,2 

Toplam 273 100 

Bu zamana kadar kaç defa acil servise başvurdunuz n % 

Hiç  59 21,6 

Bir Kez 47 17,2 

Birden Fazla 167 61,2 

Bu zamana kadar kaç kez polikliniğe gittiniz? n % 

Bir kez 14 5,1 

 İki kez 10 3,7 

İkiden fazla 249 91,2 

Toplam 273 100 
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Tablo 4. Kullanılan Bilgi Kaynakları 

Bilgi kaynağı türü n % Bilgi kaynağı türü n % 

1.Tanıtıcı broşür 
Evet  
Hayır 

 
77 

196 

 
28.2 
71,8 

4.Arkadaş ve akraba  
tavsiyeleri 

Evet 
Hayır 

 
 

131 
142 

 
 

48,0 
52,0 

2. Reklamlar 
Evet 
Hayır 

 
51 

222 

 
18,7 
81,3 

5. Kurum doktoru 
Evet 
Hayır 

 
68 

205 

 
24,9 
75,1 

3.Geçmiş deneyimler 
Evet 
Hayır 

 
108 
165 

 
39,6 
60,4 

6. Medya 
Evet 
Hayır 

 
47 

226 

 
17,2 
82,8 

Tablo 5. Sağlık Sektöründe Reklam Yasağı  

 

Tablo 5'de ülkemizde sağlık sektöründe var olan reklam yasağı sorusuna Sosyal hizmet öğrencilerinin %62,1'i 
sağlık yönetimi öğrencilerinin de %58,4 ü kontrollü olarak serbest bırakılmalı demiştir. Sosyal hizmet 
öğrencilerinin %1,7'si, ebelik öğrencilerinin ise %8,3  reklam yasağı devam etmeli demiştir. Genel olarak tablo 
incelendiğinde ise öğrencilerin reklam yasağı devam etmemeli, fakat kontrollü olarak serbest bırakılmalı 
dedikleri sonucuna ulaşmaktadır. Bu kaygının sağlık hizmetlerinin diğer hizmet sektörlerinden ayrılan 
özelliklerinden ( rekabet etmeme, toleransının dar oluşu, hızlı değişim, hizmetlerin aciliyeti gibi) dolayı oluştuğu 
yargısını taşımaktayız. 

Tablo 6. Reklam Araçlarının Etkililiği 

 

Tablo 6'daki verilere göre sağlık hizmetlerinin reklamında kullanılacak bilgi kaynakları %41,8 ile gazete ve 
dergi, %48,4 ile tanıtıcı broşür ve %57,1 ile de televizyon kaynağının kullanımının reklamda etkili olacağını 
belirtmişlerdir %20'lik bir kısım ise diğer araçlar kısmında sosyal medya kullanımının tanıtımda önemli olacağı 
görüşünü belirtmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

Reklam Durumu Sağlık Yönt. Hemşirelik Ebelik Sosyal Hiz. 

 n % n % n % n % 

1.Reklam yasağı devam etmeli 8 10,4 9 11,5 5 8,3 1 1,7 

2. Kontrollü olarak serbest bırakılmalı 45 58,4 39 50,0 25 41,7 36 62,1 

Bilgi kaynağı türü n % Bilgi kaynağı türü n % 

1.Gazete ve dergi 
Evet 
Hayır 

 
114 
159 

 
41,8 
58,2 

4. Radyo 
Evet 
Hayır 

 
78 

195 

 
28,6 
71,4 

2.Tanıtıcı broşür 
Evet 
Hayır 

 
132 
141 

 
48,4 
51,6 

5. Açık hava reklamları 
Evet 
Hayır 

 
81 

192 

 
29,7 
70,3 

3.Televizyon 
Evet 
Hayır 

 
156 
117 

 
57,1 
42,9 

6. Hepsi 
Evet 
Hayır 

 
66 

207 

 
24,2 
75,8 
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Tablo 7. Hastaların Reklama İlişkin Görüş Yüzdeleri 

 

Tablo 7'de ki verilere göre; Eğilim %61,2 oranında reklamın sağlık hizmetlerinin tanıtılmasında hastaya rehberlik 
edeceğini yönündedir. %62,3 oranında reklamın hastanın gideceği hastane hakkında ön bilgi verebileceği 
ama %46,9 oranında reklamların her zaman doğru bilgi vermeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. %46,2 oranıyla 
reklamların örf ve adetlerle çelişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak reklamların hastaya rehberlik etme, 
kurum hakkında ön bilgi verme, hizmetlerin tanıtılmasında önemli bir rolü olduğu fikri mevcuttur. 
Reklamlarla  %51,6 ile hastaların aldatılabilmesinin mümkün olduğu düşünülse de %35,2 ile reklamların 
hastanelere gereksiz başvuru oluşturmayacağı görüşü hakimdir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerinin reklam yöntemiyle nasıl kullanıldığı ve sağlık 
bilimleri öğrencilerinin sağlıkta pazarlamaya olan tutumunu ölçmeye çalışmış bulunmaktayız. Çalışmamız sağlık 
kurumlarının yapıları ve sağlık hizmetlerinin özellikleri gereği pazarlama faaliyetleri sonucunda hastaların 
reklamı tanımlama biçimi, reklamın niçin yapıldığı, reklam yapılma amacı ve reklamla ilgili sakıncalı veya 

 
 
 

REKLAM GÖRÜŞ ANKETİ 
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 n % n % n % n % n % 

1. Reklamın kullanılması hastaya rehberlik 
eder. 

49 17,9 167 61,2 36 13,2 18 6,6 3 1,1 

2. Reklam hastaları istismar eder. 7 2,6 35 12,8 110 40,3 104 38,1 17 6,2 

3. Reklamın kullanılması örf ve adetlerle 
çelişir. 

7 2,6 32 11,7 89 32,6 126 46,2 19 7,0 

4. Reklamlarla hastaların aldatılabilmesi 
mümkündür. 

50 18,3 141 51,6 46 16,8 20 7,3 16 5,9 

5.Reklamlar her zaman doğru bilgi içerir. 6 2,2 24 8,8 45 16,5 128 46,9 70 25,6 

6. Reklamlar hastalara gideceği hastane 
hakkında ön bilgi verebilir. 

32 11,7 170 62,3 37 13,6 31 11,4 3 1,1 

7. Sağlık hizmetlerinde reklam ahlaken 
sakıncalıdır. 

5 1,8 31 11,4 87 31,9 134 49,1 16 5,9 

8. Reklam sağlık kuruluşları arasında haksız 
rekabet oluşturur. 
 
 
 
 oluşturur. 

18 6,6 77 28,2 76 27,8 93 34,1 9 3,3 

9. Sağlık hizmetlerinde reklam hastanelere 
gereksiz başvuru olmasına sebep olur. 

12 4,4 65 23,8 85 31,1 96 35,2 15 5,5 

10. Reklamlar hasta sağlığına zarar verir. 5 1,8 22 8,1 81 29,7 144 52,7 21 7,7 

11. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında reklam 
kullanılması maliyetleri artırır. 

26 9,5 127 46,5 75 27,5 42 15,4 3 1,1 

12. Sağlık kuruluşlarının (hastane, poliklinik, 
özel muayenehane vs.) hizmetlerinin 
tanıtımında reklamın kullanılması olumludur. 

23 8,4 157 57,5 64 23,4 25 9,2 4 1,5 
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tartışmalı konularla ilgili bulgulara ulaşılması, hastaların bir kuruma başvurmadan önce kullandıkları bilgi 
kaynaklarının kullanım oranı ve hangi kaynakların olduğu gibi sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu 
yönleriyle çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağı düşülmektedir. 

Araştırma grubu, %61,5'lik bir skorla reklamı bir malı veya hizmeti tanıtmak olarak gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Işık ise yaptığı bir çalışmada bu sonuca %77 oranında ulaşmıştır. Reklam sizce niçin yapılıyor 
sorusuna araştırma grubu %72,2 ile reklamın amacının satışı artırmak ve müşteri çekmek için yapıldığını 
belirtmişken Işık'ın çalışmasında %60 oranında bu soruya katılım sağlanmıştır  (Işık; 2012) 

Hastaların hastane seçiminde kullandıkları bilgi kaynaklarından  %48,0 oranında arkadaş ve akraba tavsiyeleriyle 
önemli bir yer edindiği sonucuna ulaşılmıştır. Ertürk' ün yaptığı bir çalışmada hastaneden memnun olanlar 
hastaneyi başkalarına tavsiye eder sorusuna %60,3' lük bir katılım gerçekleşmiştir (Ertürk; 2009). Bu da bizi 
hastanelerin tanıtılması noktasında ağızdan ağıza iletişimin hizmet pazarlamasında önemli bir çıktı olduğu 
sonucuna ulaştırmıştır.  

Çalışmamızda reklam sizce niçin yapılıyor sorusuna araştırma grubu %72,2 ile reklamın amacının satışı artırmak 
ve müşteri çekmek için yapıldığını belirtmiştir.  Yöneticiler üzerine yapılan bir çalışmada yöneticiler 
pazarlamanın amacı ne olmalıdır sorusuna %20.6 hasta sayısını ve gelirleri artırmak ve rakiplere avantaj 
sağlamak olarak cevaplandırmışlardır (Gümüş; 2005). Bu perspektifle baktığımızda hastane yöneticileri  ve  
hastalar açısından pazarlamanın amacı tek bir nokta üzerine yoğunlaşmıştır. 

Altunışık ve Bora'nın çalışmasında reklama olan güveni ölçmüşler ve %24 oranında güveniyor ve %35 oranında 
güvenmiyor sonucuna ulaşmışlardır (Altunışık ve Bora;213). Bizde yaptığımız çalışmada  %62,3 oranında 
reklamın hastanın gideceği hastane hakkında ön bilgi verebileceği ama %46,9 oranında reklamların her zaman 
doğru bilgi vermeyeceği sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. 

Sağlık hizmetlerinin reklamında kullanılacak bilgi kaynakları %41,8 ile gazete ve dergi, %48,4 ile tanıtıcı broşür 
ve %57,1 ile de televizyon  kaynağının kullanımının reklamda etkili olacağını belirtmişlerdir %20'lik bir kısım ise 
diğer araçlar kısmında sosyal medya kullanımının tanıtımda önemli olacağı görüşünü belirtmişlerdir. Yapılan bir 
araştırmada dergi ve gazete %63, broşür %43,2,  Tv %41 ve internet kaynakları %25  güvenilir kaynaklar olarak 
saptanmıştır (Altunışık ve Bora; 2013). 

Tutundurma ve reklam mesajları kontrol edilebilir mesajlardır. Sağlık hizmetlerinde reklamın kullanılması etik ve 
hukuki hassasiyetleri koruyabilecek kontrol mekanizmalarıyla mümkün olabilir böylelikle reklamlarda sunulan 
mesajların içeriği de kontrol edilecektir. Sağlık kurumları bu alt yapı oluşturulduktan sonra reklam planlaması 
kampanyası aşamasına geçmelidirler.  

Hastanelerde pazarlama konusunda deneyimli bir yönetici ile pazarlama departmanını içeren yeni bir 
organizasyon şeması kurulmalıdır. Kurulan bu departman hastanenin misyonunu, kaynaklarını, çevresini ve 
rekabet durumunu incelemeli aynı zamanda yapılan araştırma faaliyetleri göz önüne alınarak kurumun sağlık 
politikaları belirlenmelidir. 
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Özet: 

Amaç: İlgili mevzuatın incelenerek var olan durumun değerlendirilmesini, sürdürülebilirlik tartışması ekseninde tıbbi atık-
çevre sağlığı ilişkisini araştırmayı, bu ilişkiyi saptamak üzere konuyla ilgili bir alan araştırması yaparak uygulamayı belirlemeyi 
amaçlar. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde bir devlet hastanesinde 100 sağlık çalışanına anket yolu ile uygulanmıştır. Bu 
çalışmanın veri tabanı konuyla ilgili makale, dergi, resmi kurum kayıtlarının incelenmesi ve taranması ile elde edilmiştir. Bu 
araştırma betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Demet 
DOĞAN CANSARAN’ın geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Anket yoluyla elde edilen ham veriler araştırmacı tarafından 
bilgisayara aktarılmıştır. Her soruya verilen yanıtların frekansları ve geçerli yüzdelikleri tablolara yansıtılmıştır. 

Bulgular: Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, hastanede günlük üretilen atık miktarı 1500 kg civarındadır. Atık 
miktarının büyük çoğunluğunu evsel, enfekte, kimyasal ve kesici-delici nitelikteki atıklar oluşturmaktadır. Radyoaktif atık 
miktarı ise yok denecek kadar azdır. Hastanenin tek radyoaktif atığını röntgen banyo suları oluşturmakta ve bunlar da özel 
yapılmış bidonlara biriktirilerek Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu firmalara ücret karşılığı satılmaktadır. Ayrıca 
hastanenin ameliyathane ve diğer birimlerindeki sıvı atıklar da herhangi bir işlemden geçmeden doğrudan kanalizasyona 
boşaltılmaktadır. 

Sonuç: Bu çalışmada çevre sağlığı tıbbi atık ilişkisi kurularak, sürdürülebilir bir tıbbi atık yönetimi oluşturulmasıyla ilgili 
mevcut olan durum ve sorunlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Sağlığı, Tıbbi Atıklar, Sürdürülebilirlik, Sağlık Çalışanları 

Medical Waste Management in the Axis of Relationship between Environment and 
Health 

Abstract: 

Objective: It aims evaluating of an existing situation by reviewing related legislation, researching the relationship of medical 
waste-environment in the axis of sustainability discussion, determining application by doing a field research relating to 
subject to inspect this relationship.  

Materials and Method: The research was applied to 100 medical staffs at Beyhekim State Hospital in Konya with survey. The 
scale developed by Demet DOĞAN CANSARAN was used in collecting data. Raw data was acquired with the survey was 
transferred onto computer by the researcher. Given answers of each question and their valid percentages were reflected to 
tables.  

Findings: According to gotten information from the board of Beyhekim State Hospital, the amount of produced waste at 
hospital is daily about 1500 kg. Majority of amount of waste consists of household, infected, chemical and sharp wastes. 
Radioactive waste is minute amount. The hospital’s only radioactive waste is produced by x-ray bath and it is being sold 
firms determined by the Health Ministry by saving them in metal barrels. In addition, liquid wastes in the hospital’s 
operating rooms and other units are directly discharged to canalization without any processing.  

Result: In this study, the problems, relating to creating a medical waste management by establishing a relationship between 
environmental health and medical waste, are reviewed.  

Key Words: Environmental Health, Medical Wastes, Sustainability, Medical Staffs 

1. Giriş 

İnsanoğlu varoluşundan itibaren çevreyle doğrudan etkileşim içerisinde bulunmuştur. Uzun yıllar çevreyle 
uyumlu bir yaşam sürdürmüş, onun sağladığı kaynakların sınırsızlığına inanmıştır. Ancak zaman içerisinde hızlı 
nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi öğelerin etkisiyle başlarda göz ardı edilen, ikinci plana atılan çevre 
sorunları kümülatif bir etkiyle büyüyerek tüm dünyayı tehdit eder bir hal almaya başlamıştır(Aksu;2011:9). 
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Üretim ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan çeşitlilik, sürecin bir parçasını oluşturan atıklar konusunu da, 
değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak ön plana çıkarmaktadır(Yapıcı;2012:1). 

Toplum sağlığı üzerine olumsuz etki yapan atıkların sağlık kurallarına uygun olarak ve teknik koşullar altında 
toplanması, taşınıp yok edilmesi, zararsız hale getirilmesi gereklidir. Çünkü atıkların insan ve çevre sağlığına olan 
etkisi küçümsenemeyecek bir çapta, geniş ve süreklidir(Cansaran;2010:90). Katı atıkların sınıflandırılmasında 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında katı atık içeriğine göre sınıflandırma gelmektedir ki bunlar; evsel, 
endüstriyel, tıbbi, özel nitelikli atıklar ile arıtma tesisi atıkları olarak sınıflandırılabilir(Tekdemir;2011:34).  

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak 
toplanması, depolanması, taşınması ve nihai olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tıbbi atıkların en önemli 
mahzuru, bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli bir etken olmasıdır(Kemirtlek;2004,13). Hastane atıklarının 
hiç bir işlemden geçmeden depolanması ya da gelişigüzel bir alana yığılması, atılması çevre sorununa yol 
açar(Tutar;2004:2). 

Tıbbi atıklar, hastaneler, sağlık hizmetleri, araştırma tesisleri ve laboratuvarlar tarafından üretilen tüm atıkların 
yanı sıra küçük sağlık hizmetlerinden kaynaklanan atıkları da içerir. Tıp ve sağlık bakım atığı miktarı, gelişmiş 
kaliteli hizmetler, nüfus artışı, sağlık kuruluşlarının sayısı ve büyüklüğünün yanı sıra tek kullanımlık tıbbi ürünleri 
kullanması nedeniyle son yıllarda hızla artmıştır. (Prüss vd., 1999, Taghipour & Mosaferi;2009:1528,  Mohee; 
2004: 579 ) 

Tüm hastane atıklarının enfeksiyon iletme potansiyeline sahip olmadığını unutmamak önemlidir. % 80-85'inin 
bulaşıcı olmayan genel atık,% 10'u enfeksiyöz,% 5'i diğer tehlikeli atıklar olarak tahmin edilmektedir. Bununla 
birlikte, bulaşıcı bileşen genel bulaşıcı olmayan atıklarla karışırsa, hastane atıklarının tümü bulaşıcı olur (Nugget, 
2003). Böylece, hastaneler ve sağlık hizmetleri tarafından üretilen genel atıkların çoğu, düzgün bir şekilde 
ayrılmışsa, özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz ve mevcut belediye atık yönetim sistemi aracılığıyla atılabilir 
(Taghipour vd.,2014:15, Lee vd., 2004:58).  

Tıbbi atık, radyoaktif atıktan sonra ikinci en tehlikeli atıktır. Tehlikeli ve bulaşıcı olan tıbbi atıklar, havayı 
kirletebileceği ve toprak ve su kaynaklarını kirletebileceği için, kamu ve çevre sağlığına ciddi tehdit 
oluşturmaktadır (Dzekashu vd., 2017:2). 

Bununla birlikte, bulaşıcı atıklar, keskin iğneler, enjektörler, iğneler, bıçak ağızları, insan parçaları, kanla 
kirlenmiş atıklar, hastaların vücut dokuları, vücut salgısı ve kusmugu ve eğitimli kişiler tarafından uygun şekilde 
atılması gereken diğer bulaşıcı ve bulaşıcı maddeler gibi zararlı parçaları içermektedir (Lee vd., 2004: 145) 

Atık yönetimi, kapsamlı bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konudur. Burada önemli olan atık yönetiminin 
oluşum, toplama, işleme ve uzaklaştırma gibi temel öğeler yanında, çevre koruma, kaynakların korunması ve 
verimlilik artışı gibi konularla bütünlük içinde ele alınmasıdır. Yani, atıkların sadece insan çevresinden 
uzaklaştırılması değil, çevre ve insan sağlığının korunarak geliştirilmesiyle birlikte ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasına da katkı sağlamasıdır (Cansaran; 2010:1). 

Ülkemizde son yıllarda çevre konusundaki olumsuz gelişmeler, tıbbi atıklara "ne yapılmalıdır?" sorusunun 
cevabını arama ihtiyacını doğurmuştur. Bu sorunun, tıbbi atıkların yönetimi konusunda uluslararası standartlara 
uygun olarak çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin tam ve doğru olarak uygulanmasıyla cevap 
bulacaktır (Bayır; 2011). 

Türkiye’de tıbbi atıkların üretiminden toplanması, depolanması, taşınması, ortadan kaldırılmasına kadar geçen 
aşamalarda kurum ve kuruluşlara düşen görev yetki ve yükümlülükler 22.07.2005 gün ve 25883 sayılı RG’ de 
yayınlanan Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre atıkların en aza indirilmesi 
esastır. Atıkların karıştırılmaması gerekmektedir. Yönetmelikte evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve 
radyoaktif atıklar sınıflandırılmıştır. Tıbbi atıklar enfeksiyon atıklar, patolojik atıklar, kesici-delici atıklar olarak 
kendi içinde ayrılmaktadır(Çevre ve Orman Bakanlığı;2005). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı çevre, ekonomik, sosyo-demografik ve sağlık unsurlarını kapsamakta ve burada 
vurgulanan en önemli özellik de gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olmayacak şekilde mevcut 
nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır(Çelik;2006:27). 

Çevre sorunlarını bir bütün olarak ele alarak; çevreye zarar verilmeden, gelecekteki gelişmeler hesaba katılarak, 
çevrenin zarar görmesini önleme amacı taşıyan önleyici politikalar, günümüzde çevre ve kalkınma etkileşiminin 
belirleyiciliği temeline dayanan anlayış çerçevesinde daha da gelişerek "sürdürülebilir kalkınma" politikalarıyla 
güçlendirilmiştir(Eyyubi;2004:3). 
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2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma Konya ilinde Bir Devlet Hastanesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanarak 100 sağlık çalışanına 
uygulanmıştır. 

 Zaman kısıttı, sağlık işletmelerinde gerçekleştirilen işlerin çoğunun insan yaşamı ile ilgili olup, ivedilik 
gerektirmesi ve dolayısı ile sağlık çalışanlarının sözü edilen hizmetleri sunma konusundaki yoğunluğu 
nedenleriyle örneklem olarak sağlık çalışanlarından sadece hemşireler, tıbbi sekreterler, acil tıp teknisyen (att) 
ve hizmetliler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 100 kişi üzerine uygulanmıştır. 

Bu araştırma betimsel yöntem modeline göre desenlenmiştir. Deneklerin var olan özelliklerine hiçbir değişiklik 
yapılmaksızın veri toplanarak, var olan durum hakkında deneklerin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Betimleme 
yöntemi geçmişe ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır. Her soruya verilen yanıtların frekansları ve geçerli yüzdelikleri tablolara yansıtılmıştır. 

Araştırmaya katılan personele araştırma amaçları doğrultusunda bilgi toplamak amacıyla anket uygulanmıştır. 
Hazırlanan anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanlar ile ilgili kişisel ve mesleki bilgileri 
toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 4 soru yer almaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde 25 soru ile personelin “Tıbbi atıkların toplanması ve yok edilmesine ilişkin bilgi, tutum 
ve davranışları” belirlenmeye çalışılmıştır. Hazırlanan ankette 21 “kapalı uçlu” soru ve 4 “açık uçlu” soru 
kullanılmıştır. 

Araştırma için gerekli veriler deneklere (personele) uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. Anket yoluyla elde 
edilen ham veriler araştırmacı tarafından bilgisayara aktarılmıştır. 

3. Araştırmanın Bulguları ve Analizi  

Hastaneye İlişkin Veriler 

Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, hastanede günlük üretilen atık miktarı 1500 kg civarındadır. Atık 
miktarının büyük çoğunluğunu evsel, enfekte, kimyasal ve kesici-delici nitelikteki atıklar oluşturmaktadır. 
Radyoaktif atık miktarı ise çok minimal düzeyde kalmaktadır.  

Beyhekim Devlet Hastanesi de dâhil Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm sağlık 
kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, 
taşınması ve bertaraf edilmesi amacıyla 22.05.2007 tarihinde “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurdurularak 
Toplama ve İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi”nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalesi 
gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamında yüklenici firma tarafından kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 
22.07.2008 tarihinde işletmeye alınarak tıbbi atıkların toplanması ve taşınması işi de yükleniciye devredilmiştir. 

İhale kapsamında tıbbi atıklar lisanslı araçlarla sağlık kuruluşlarından belirlenen rota doğrultusunda günlük 
olarak toplanıp, sterilizasyon tesisine getirilmektedir. Tesise gelen atıklar sterilizasyon ünitesine girinceye kadar 
soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Sterilizasyon sonrası evsel atık niteliği kazandırıldıktan sonra 
Aslım Katı Atık Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir. 

Araştırma Problemine İlişkin Sonuçlar 

Araştırmaya katılan 100 personelin demografik özellikleri yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Buna göre 
çalışanların araştırmaya katılanlardan %60’ı hemşire, %26’sı tıbbi sekreter, %8’i att ve %6’sı hizmetlidir. 
Araştırmaya katılanlardan % 3’ü ilköğretim, % 27’si lise, % 27’i ön lisans, % 42’i lisans ve %1’i yüksek lisans 
mezunudur. Araştırmaya katılanlardan % 49’u erkek, % 51’i kadındır. Yaşları açık uçlu olarak sorulmuş ardından 
geniş bir aralıkta dağıldıkları için 4 gruba ayrılmıştır. Buna göre % 24’ü 18-25 yaş, % 39’u 26-33 yaş, % 26’sı 34-
41 yaş ve % 11’i 42-49 yaş aralığındadır. 
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Tablo1. Demografik Bulgular  

 Katılımcının Görevi N % Eğitim Durumu N % 

Hemşire  60  60,0 İlköğretim  3  3,0 

Tıbbi sekreter  26  26,0 Lise  27  27,0 

Att  8  8,0 Önlisans  27  27,0 

Hizmetli  6  6,0 Lisans  42  42,0 

Toplam  100  100,0 Lisansüstü  1  1,0 

 Yaş N % Toplam  100  100 

18-25  24 24,0   Cinsiyet N % 

26-33  39 39,0  Kadın  51  51,0 

34-41  26 26 Erkek  49  49,0 

42-49  11  11,0 Toplam  100 100,0  

Toplam  100  100,0    

 

Tablo2. Personelin tıbbi atıkların insan sağlığına yönelik etkilerinden korunma durumları ve personelin tıbbi 
atıkların sağlık risklerine maruz kalma sıklığı 

Personelin korunma durumu N % 
 

Personelin riske maruz kalma sıklığı N % 

Evet  99  99,0 
 

Hiç maruz kalmadım  20 20,0  

Hayır  1  1,0 
 

Haftada bir  2  2,0 

Toplam  100  100,0 
 

Ayda bir  32  32,0 
    

Yılda bir-iki  46  46,0 
    

Toplam 100  100,0 

 

 “Tıbbi atıkların insan sağlığına yönelik etkilerinden korunduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna 
çalışanların % 99’u evet, % 1’i ise hayır cevabını vermiştir. Bu cevap personelin tıbbi atıklara ilişkin hastane 
uygulamalarına ve kendilerine güvendiklerini göstermektedir. “Tıbbi atıkların sağlığınız için oluşturduğu risklere 
maruz kaldığınız oluyor mu?” sorusuna çalışanların % 20’si hiç maruz kalmadım, % 2’si haftada bir, % 32’si ayda 
bir ve %46’sı yılda bir-iki kez yanıtını vermiştir. “Yılda bir-iki” cevabının çoğunluğu oluşturması tıbbi atıkların 
toplanması ve taşınmasına gerekli özenin gösterilmediği anlamını taşımaktadır. 

Tablo3. Hastanedeki tıbbi atık uygulamalarının yeterliliği 

Tıbbi atık uygulamasının yeterliliği N % 

Evet  97  97,0 

Hayır   3  3,0 

Toplam  100  100,0 

 

Tablo4. Personelin tıbbi atıklarla ilgili eğitim alma durumları ve Personelin tıbbi atıklarla ilgili aldıkları eğitimi 
yeterli bulma durumları 

Personelin eğitim alma durumu N %  Aldıkları eğitimi yeterli bulma durumları N % 

Evet aldım  78  78,0 Evet yeterli 77  98,7 

Hayır almadım  22  22,0 Hayır, yeterli değil  1  1,3 

Toplam  100  100,0 Toplam 78 100,0 

 
“Tıbbi atıkların insan sağlığına etkilerinin giderilmesi için, hastanenizdeki tıbbi atık uygulamalarının yeterli 
olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna çalışanların % 97’si evet, % 3’ü hayır cevabını vermiştir. Personelin 
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büyük çoğunluğunun evet cevabını vermesi hastane yönetiminin tıbbi atıklar konusunda duyarlı davrandığına ve 
gerekli tedbirleri aldığına personelin inanmış olduğunun göstergesidir. 

 “Tıbbı atıklar ile ilgili bir eğitim aldınız mı?” sorusuna çalışanların % 78’i evet aldım, % 22’si ise hayır almadım 
demiştir. Çoğunluğun evet cevabı vermiş olması hastane personeli ile uygulama öncesi yapılan ön görüşmede 
belirttikleri “3 ayda bir konu ile ilgili eğitim alıyoruz” ifadelerini destekler niteliktedir. Tıbbi atıklar gibi çevre ve 
insan sağlığı için önemli boyutta tehdit içeren bir konuda, hastanenin yoğun çalışma koşulları altında 3 ayda bir 
eğitim veriliyor olması personelin tıbbi atık konusundaki bilgilerinin sıcak tutulmasını sağlayacak, işin 
yönetmelik kurallarına uygunluğunun devamlılığını sağlayacaktır. Bu soruya evet yanıtını veren 78 kişiye 
“Aldığınız eğitim sizce yeterli mi?” sorusu sorulmuş % 98,7’si yeterli bulmuş, % 1,3’ü ise yetersiz görmüştür. 
Yeterli cevabını verenlerin sayısının yüksek olması personelin kendilerine verilen eğitimi yeterli bulduklarını 
göstermektedir. 

Tablo5.Personelin hastane tıbbi atık sorumlusuna ilişkin düşünceleri 

 Personelin tıbbi atık sorumlusuna ilişkin düşünceleri N % 

Başhekim  20  20,0 

Hastane Müdürü  52  52,0 

Başhemşire  25  25,0 

Temizlik Sorumlusu  1  1,0 

Diğer  2  2,0 

Toplam  100  100,0 

Cevapsız  0  0 

 

“Hastanenizin tıbbi atık sorumlusunun kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 100 çalışanın % 
20’si Başhekim, % 52’si Hastane Müdürü, % 25 ’i Başhemşire, % 1’i Temizlik sorumlusu ve % 2’si diğer cevabını 
vermiştir. Yönetmeliğe göre hastane tıbbi atık sorumlusu hastane başhekimidir ve hastanelerde tıbbi atıklardan 
sorumlu bir birimin bulunması gerekir. Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre hastanenin tıbbi atık işleri için 
Hastane Müdürüne bağlı bir birim bulunmaktadır. Hastanede tıbbi atıkların düzenli toplanması ve taşınması 
işlerinden, personel eğitiminden sorumlu bu birimin varlığı yönetmeliğe uygundur. 

Tablo6.Personelin tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertaraf edilmesine verdikleri 
önemin derecelendirilmesi ve nedenleri 

 Tıbbi atıkların ayrı toplanmasının 
önemi 

N %  Tıbbi atıkların ayrı toplanmasının nedeni N % 

Çok önemli 93 93,0 
Hastane personelinin sağlığına zarar verme 
nedeni ile 

42  42,0  

Önemli 7 7,0 Hastalara zarar verme nedeni ile 1  1,0 

Bilmiyorum 0 0 Halk sağlığına zarar verme nedeni ile 32 32,0 

Önemsiz 0 0 Fiziksel çevreye zarar verme nedeni ile 21  21,0 

Toplam 100 100,0 Cevapsız 4   4,0 

   Toplam  100 100,0 

 

“Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertaraf edilmesi sizce ne kadar önemli?” sorusuna 
çalışanların % 93’ü çok önemli derken % 7’si önemli yanıtını vermiştir. Bilmiyorum veya önemsiz yanıtını veren 
olmamıştır. Tıbbi atıklar ile iç içe yaşayan personelin bu soruya “çok önemli” cevabını vermiş olması beklenen 
bir durumdur. Bu durum tıbbi atıklar konusunda dikkatli davranılması, gerekli önlemin alınması gerektiği 
konusunda bilinçli olduklarının da göstergesi sayılabilir. 

“Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertaraf edilmesi sizce önemli ve çok önemli ise 
nedeni nedir?” sorusuna çalışanların %4’ü yanıt vermemiş; %42’si hastane personelinin sağlığına zarar verme 
olasılığını, %1’i hastalara zarar verme olasılığını, %32’si halk sağlığına zarar verme olasılığını, %21’i ise fiziksel 
çevreye zarar verme olasılığını işaretlemiştir. Tıbbi atıklarla iç içe yaşayan ve atıkların tehlikelerinden doğrudan 
etkilenen personelin bu soruya en fazla hastane personeline zarar verme olasılığı nedeniyle demesi beklenen 
bir durumdur. Personelin “çevreye zarar verme” seçeneğini 3. sırada önemli görmesinde etken, hastane 
içindeki atıkların öncelikle hastanenin yakın çevresini etkileyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer 
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neden de kişilerin insan sağlığı-çevre sağlığı noktasında çevreyi insan merkezli bir bakış açısı ile ele almış 
olmalarıdır. 

Tablo7.Personelin evsel, tıbbi ve radyoaktif atıkların koyulduğu poşetleri bilme düzeyleri 

 Evsel Atık N % Tıbbi Atık  N % Radyoaktif Atık N % 

Mavi 16  16,0  Mavi 0  0  Mavi 0   0  

Kırmızı 1  1,0 Kırmızı 87 87,0 Kırmızı 33  33,0 

Siyah 77  77,0 Siyah 0  0 Siyah 1   1,0 

Cevapsız 6 6,0 Cevapsız 13  13,0 Cevapsız 66   66,0 

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

 

“Hastanenizdeki atıkları hangi renk poşetlere koyuyorsunuz?” sorusuna evsel atıklar için çalışanların %6’sı yanıt 
vermemiş; %16’sı mavi, %1’i kırmızı ve % 77’si siyah cevabını vermiştir. Yönetmeliğe göre evsel atıklar siyah 
renk poşetlere koyulmalıdır. Tıbbi atıklar biriktirildiği poşet renklerine göre işlem görmektedir. Bu nedenle bu 
atıkların doğru renk poşetlerde taşınması kuralına uygun işlem görmesi açısından önemlidir. Tıbbi atıklar için 
çalışanların %13’ü yanıt vermemiş, %87’si kırmızı cevabını vermiştir. Yönetmeliğe göre tıbbi atıklar kırmızı renk 
poşetlere koyulmalıdır. Tıbbi atıkların taşınması ve bertaraf edilmesinden önceki ilk ve en önemli sürecin doğru 
yerde biriktirilmesi olduğu düşünüldüğünde hastane personelinin çoğunluğunun tıbbi atıkların hangi renk 
poşette biriktirilmesi gerektiğini bilmesi zorunlu bir durumdur. Radyoaktif atıklar için çalışanların %66’sı yanıt 
vermemiş; %33’ü kırmızı, %1’i ise siyah cevabını vermiştir. Beyhekim Devlet Hastanesi’nde radyoaktif atıklar yok 
denecek kadar azdır. Bu nedenle personel radyoaktif atıklarla iç içe değildir. Buna rağmen yanıt verenlerin 
çoğunluğunun cevabının doğru olması önemlidir. 

Tablo8.Personelin kesici-delici atıkların nerede biriktirildiğini bilme düzeyleri ve personelin poşetlerdeki 
atıkların toplandığı yerle ilgili düşünceleri 

 Kesici-delici atıklar nerede biriktirilir N %  Poşetlerdeki atıkların toplandığı yer N % 

Poşetlerde 3 3,0  Geçici atık deposunda 49 49,0  

Karton kutularda 18 18,0 Konteynırlarda 29 29,0 

Plastik kutularda 79 79,0 Bilmiyorum 22 22,0 

Çift katlı poşetlerde 0  0 Toplam 100 100,0 

Diğer 0 0    

Toplam 100 100,0    

 

“Kesici-delici atıklar nerede biriktiriliyor?” sorusuna personelin %3’ü poşetlerde, % 18’i karton kutularda, % 79’u 
plastik kutularda yanıtını vermiştir. Yönetmeliğe göre doğru olan plastik kutularda biriktirilmesidir. Kesici-delici 
atıklar vücudun herhangi bir yerine battıkları anda kanla temas edip doğrudan hastalık bulaştırma özelliklerine 
sahiptir. Bu nedenle kesici-delici atıkların kaliteli kutularda dışına taşmadan taşınması çok önemlidir. 
Unutmamak gerekir ki, kesici-delici atık türü en çok hastalık bulaştıran atık türüdür.  “Poşetlerdeki atıkların 
nerede toplandığını düşünüyorsunuz?” sorusuna personelin % 49’u geçici atık deposunda ve % 29’u 
konteynırlarda cevabını vermiştir. % 22’si ise bilmiyorum demiştir. Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre 
atıklar yüklenici firma tarafından günlük belli bir rota doğrultusunda toplanıp sterilizasyon ünitesine girinceye 
kadar soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Hastane personelinin çoğunluğunun geçici atık deposu 
cevabını bilmesi verilen eğitimlerin bir sonucudur. 

“Tıbbi atıkların hastane bölümleri arasında toplanması, taşınması ve depolanması işlerini kim yapıyor?” 
sorusuna 100 personelden % 51’i özel temizlik elemanları, % 49’u hastane temizlik elemanları cevabını 
vermiştir. Hastabakıcı ve hemşire cevabını veren hiç kimse olmamıştır. Hastane yönetiminden de alınan bilgiye 
göre tıbbı atıkların toplanması, taşınması ve depolanması işlerini özel temizlik elemanları yapmaktadır. “Atık 
toplama ve taşıma sorumluları başka işlerden sorumlu mudur?” sorusuna % 55’i hayır, %25’i evet ve % 20’si ise 
bilmiyorum cevabını vermiştir. İşin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için atık toplama ve taşıma 
sorumlularının başka işlerden sorumlu olmamaları gerekir. 
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Tablo9.Personelin tıbbi atıkların hastane bölümleri arasında toplanması, taşınması ve depolanması işlerini kimin 
yaptığını bilme düzeyi ve bu kişilerin başka sorumlulukları bulunup bulunmadığının tespiti 

 Tıbbi atıklar işlemlerinden kimler sorumlu N % Başka sorumlulukları var mı? N % 

Özel Temizlik Elemanları 51 51,0  Evet 25  25,0  

Hastane Temizlik Elemanları 49 49,0 Hayır 55 55,0 

Hastabakıcılar 0 0 Bilmiyorum 20 20,0 

Hemşireler 0 0 Toplam 100 100,0 

Toplam 100 100    

 

Tablo10.Atık toplama ve taşıma sorumlularının denetlenme sıklıkları ve değişme sıklığı 
 Denetlenme sıklıkları N %  Değişme sıklıkları N % 

Günlük 13  13,0  Değişmiyor 88  88,0  

Haftalık 7 7,0 Günlük 0 0 

Aylık 66 66,0 Haftalık 0 0 

Diğer 14 14,0 Aylık 8 8,0 

Toplam 100 100,0 Diğer 4 4,0 

    Toplam 100 100,0 

 

 “Atık toplama ve taşıma sorumluları ne sıklıkla denetleniyor?” sorusuna %13’ü günlük, %7’si haftalık, %66’sı 
aylık ve %14’ü diğer yanıtını vermiştir. “Atıkların toplanması ve taşınması işlerini yapan görevliler ne sıklıkla 
değişiyor?” sorusuna %88’i değişmiyor, % 8’i aylık ve %4’ü diğer yanıtını vermiştir. Günlük veya Haftalık cevabını 
veren kimse olmamıştır. Çoğunluğun değişmiyor cevabını vermiş olması bu görevi tecrübe kazanmış kişilerin 
yaptığının göstergesidir. 

Tablo11.Atık toplama ve taşıma görevlilerin eğitime alınma durumları ve özel elbise giyme durumları 

 Eğitime alınma durumları N % Özel elbise giyme durumları N % 

Evet 82 82,0 Evet 89 89,0 

Hayır 0 0 Hayır 0  0 

Bilmiyorum 18 18,0 Bilmiyorum 11  11,0 

Toplam 100 10,0 Toplam 100  100,0 

 

“Bu görevliler belirli aralıklarla eğitime alınıyor mu?” sorusuna % 82’si evet, %18’i bilmiyorum yanıtını vermiştir. 
Hayır, yanıtını veren olmamıştır. Çoğunluğun evet cevabını vermiş olması hastane yönetiminin bu konuya 
vermiş olduğu önemin göstergesidir. Eğitim bilgilerin taze tutulması ve yeni gelişmelerin öğrenilmesi açısından 
da önemlidir. 

“Tıbbi atık toplama ve taşıma personeli özel elbiseler giyiyor mu?” sorusuna personelin % 89’u evet ve % 11’i 
bilmiyorum yanıtını vermiştir. Hayır, yanıtını veren olmamıştır. Yönetmeliğe göre, atık toplama ve taşıma 
personelinin özel elbiseler giymesi zorunludur. Çoğunluğun evet cevabı vermiş olması yönetmeliğe uygun 
hareket ettiklerinin göstergesidir. Sadece tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılan giysinin olması, 
atıklarla temas sırasında enfekte maddelerin kişinin kendisine ve çevresine hastalık bulaştırmasını önleyecektir.  

Tablo12.Tıbbi atıkların taşıyan kuruluşun tespiti ve tıbbi atıkların belediye ekiplerince düzenli alınma 
durumlarının tespiti 

 Tıbbi atıkları taşıyan kuruluş N % Düzenli alınma durumu N % 

Kurumun kendi aracı 16 16,0 Evet 83   83,0 

Belediye aracı 14 14,0 Hayır 3   3,0 

Özel şirket aracı 70 70,0 Bilmiyorum 14   14,0 

Toplam 100 100,0 Toplam 100   100,0 
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“Tıbbi atıklarınızın taşınması hangi kuruluşun araçları ile yapılıyor?” sorusuna personelin % 16’sı kurumun kendi 
aracı ile, % 14’ü belediye aracı ile ve % 70’i özel şirket aracı ile cevabını vermiştir. Yönetmeliğe göre tıbbi 
atıkların taşınmasından belediyeler sorumludur. Fakat Beyhekim Devlet Hastanesinde tıbbi atık toplanması, 
taşınması ve depolanması işleri özel temizlik personelleri ve özel şirket aracı ile yapılmaktadır. Çoğunluğun bu 
durumu biliyor olması eğitimlerin bir artısıdır. “Tıbbi atıklarınız belediye ekiplerince düzenli olarak teslim 
alınıyor mu?” sorusuna personelin % 83’ü evet, % 3’ü hayır ve % 14’ü bilmiyorum cevabını vermiştir. Beyhekim 
Devlet Hastanesinde tıbbi atıklar özel şirket ekiplerince teslim alınmaktadır. Buradan personelin bu konuda 
bilgisi olmadığını çıkartabiliriz. 

Anketin 4, 8, 24 ve 25. soruları deneklere açık uçlu olarak sorulmuştur. 

Araştırma kapsamındaki personelden (Hastanenizdeki tıbbi atık uygulamalarının yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz?) 3. soruya “hayır” yanıtını veren 3 kişiye 4.soruda “Uygulamada ne tür değişiklikler yapılmalıdır?” 
sorusu sorulmuş ve bu kişilerden 2’sinden yanıt alınamamıştır. Alınan 1 yanıt ise eğitim aralıklarının kısaltılması 
şeklinde olmuştur. 

Araştırma kapsamındaki personelden 7. soruya (Aldığınız eğitim sizce yeterli midir?) “yetersiz” yanıtını veren 1 
kişiye 8. soruda “hangi konuları içeren bir eğitim verilmelidir?” sorusu sorulmuş bu kişiden “ayrışım, korunma”  
yanıtı alınmıştır. 

Araştırma kapsamındaki personele 24. soruda “tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde yarattığı tehlikeler 
nelerdir?” denilmiştir. Yanıt veren personelin büyük çoğunluğu enfeksiyon yayılması derken diğerleri ise bulaşıcı 
hastalıkların yayılması ve toplum sağlığını etkilemesi cevaplarını vermiştir. Tıbbi atıkların en önemli riski 
enfeksiyon hastalıklarına doğrudan yakalanmaya yol açma riskidir.  

Araştırma kapsamındaki personele “sürdürülebilir atık yönetimi oluşturabilmek için neler yapılabileceği 
konusundaki önerileri” sorulmuştur. Araştırma kapsamındaki 9 personelin verdikleri yanıtlar çoğunlukla 
eğitimlerin artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması gerektiği şeklindedir. 

Yapılan anket sonuçları ve hastaneden elde edilen bilgiler ışığında Beyhekim Devlet Hastanesi’ndeki tıbbi atık 
uygulamaları için aşağıdaki saptamalar yapılmıştır: 

Hastane ile yapılan görüşmelerde özel olarak tıbbi atıklardan sorumlu Hastane Müdürüne bağlı bir biriminin 
bulunduğu görülmüştür. Bu birim üretilen tıbbi atıkların hastane içinde toplanmasından özel temizlik ekiplerine 
teslimine kadar geçirilen süreçte bir denetim görevi görmekte ve personel eğitimleriyle de doğrudan 
ilgilenmektedir. Türkiye’deki birçok hastanede yalnızca tıbbi atıklardan sorumlu birimler bulunmamaktadır. Bu 
birimlerin tüm hastanelerde olması doğru ve güvenilir tıbbi atık yönetiminin oluşturulması açısından önemli bir 
ayrıntıdır. 

Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafında çalışan personelin eğitimi ve sağlık kontrolleri düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Hastane içinde üretilen atıkların kaynağında ayrımı yapılmakta ve tıbbi atıklar lisanslı araçlarla sağlık 
kuruluşlarından belirlenen rota doğrultusunda günlük olarak toplanıp, sterilizasyon tesisine getirilmektedir. 
Personel çalışma sırasında yönetmeliğe uygun olarak özel koruyucu elbise, maske, şapka, eldiven ve çizme 
kullanmaktadır.  

Sağlık kuruluşlarından tartılarak alınan atıklar için takip formları düzenlenmektedir. Sterilizasyon sonrası evsel 
atık niteliği kazandırıldıktan sonra Aslım Katı Atık Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç  

Beyhekim Devlet Hastanesi’nde yapılan anket çalışmasının sonucunda sağlık personeline tıbbi atıkların sağlığı 
etkileyen risklerinin maruziyet sıklığı sorulduğunda en yüksek oran %46 ile yılda bir-iki kez yanıtı alınmıştır. 
Cansaran, D.D.(2010) ‘ın çalışmasına göre ise en yüksek oran % 41 ile hiçbir zaman maruz kalmadım yanıtı 
alınmıştır. Personelin hastane tıbbi atık sorumlusuna ilişkin düşüncesinde en yüksek oran %52 ile Hastane 
Müdürü yanıtı alınmıştır. Bunun sebebi tıbbi atık biriminin hastane müdürüne bağlı olmasıdır.  Cansaran, 
D.D.(2010) ‘ın çalışmasına göre ise en yüksek oran %38 ile diğer yanıtıdır. Bunun sebebi ise Cansaran’ın 
araştırma yaptığı hastanede enfeksiyon komitesi tıbbi atıklarla ilgilenmektedir. Personelin tıbbi atıkların kırmızı 
renkli poşete biriktirilmesini bilme düzeyi %87’dir. Cansaran, D.D.(2010) ‘ın çalışmasına göre ise %82’dir. 
Personelin tıbbi atıkların hastane bölümleri arasında toplanması, taşınması ve depolanması işlerini kimin 
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yaptığını bilme düzeyinde en yüksek oran %51 ile özel temizlik elemanlarıdır. Cansaran, D.D.(2010) ‘ın 
çalışmasına göre ise 69,7’si özel temizlik elemanlarıdır. Her iki hastanede de tıbbi atıkların hastane bölümleri 
arasında toplanması, taşınması ve depolanması işleri özel temizlik elemanlarına aittir. Çalışmamızda tıbbi 
atıkların sorumlu ekiplerce %83 oranında düzenli alındığı sonucuna varılmaktadır. Cansaran, D.D.(2010) ‘ın 
çalışmasına göre ise %76 oranında düzenli alındığı sonucu yer almaktadır. 

Yapılan araştırma sonucunda Beyhekim Devlet Hastanesi tıbbi atık uygulamalarında Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygun hareket etmektedir denilebilir. Yapılan çalışma özellikle hastane personelinin tıbbi atıklar 
konusunda bilinçli ve duyarlı olduğunu göstermektedir. Hastane yönetiminin de özellikle yönetmelik 
hükümlerini uygulamadaki kararlılığı bu hastanede diğer eksikliklerin tamamlanarak güvenilir bir atık yönetimi 
uygulanabileceği izlenimini yaratmaktadır.  

Anket uygulamasında personelin evsel, tıbbi ve radyoaktif atıkların koyulduğu poşetleri bilme düzeyini ölçen 
sorularda büyük çoğunluğun yönetmeliğe uygun cevapları bilmesini bilinçlilik ve duyarlılık olarak kabul 
edilebilir.  

Personelin tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve ortadan kaldırılması gerektiği konusunda 
dikkat çekici çoğunlukla “çok önemli” cevabını vermiş olması, personelin tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı 
toplanması ve ortadan kaldırılmasına verdikleri önemi ortaya koymaktadır. Bu biçimde bir bertarafın gerekçeleri 
olarak hastane personeli sağlığı ve halk sağlığı nedenlerini ilk sıralarda göstermesi, personelin çoğunluğunun, 
atıkları kişi sağlığı açısından bir tehdit kabul etmesi olarak değerlendirebiliriz. Yani çevre sağlığı ikinci planda 
görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için çevre sağlığı konusunda personellere eğitim verilebilir.  
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Makedonya’da Ohri Düzeni: Konsosyonel Model Uygulaması ve Sonuçları* 
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Özet: Etnik ayrımlarla bölünmüş toplumları yönetmede etnik grup kimliklerinin yapıtaşı olarak kullanılması suretiyle istikrarlı 
bir siyasi sistem yaratılabileceğini savunan konsosyonel demokrasi, çatışma sonrası toplumlarda yaygın olarak 
uygulanmaktadır. Ancak modelin uygulandığı ülkelerde ulus inşasına, demokrasiye ve siyasi sistemin işleyişine yönelik bir 
takım aksaklıklar doğmuştur. Makedonya Cumhuriyeti’nde Makedon çoğunluk ile Arnavut azınlık arasında Yugoslavya 
döneminden beri sorunlu seyreden ilişkiler, 2001 yılında bir silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Ancak uluslararası toplumun 
hızlı müdahalesi ile çatışma büyümeden sona erdirilmiş ve bir konsosyonel model örneği olan Ohri Çerçeve Anlaşması 
imzalanmıştır. Çalışmanın amacı, Ohri düzeninin ülkedeki etnik gruplar arası ilişkiler ve demokratik sistem üzerindeki 
etkilerini araştırmaktır. Çalışma, Ohri Çerçeve Anlaşması’nın etnik ayrımları kurumsallaştırmak suretiyle etnik gruplar arası 
entegrasyonu ve liberal ulus inşasını zorlaştırdığı; ayrıca anlaşmanın yetki paylaşımı konusundaki esnekliğinin ve getirdiği 
“Badinter çoğunluğu” prensibinin siyasi tıkanıklık yarattığı ve bu tıkanıklıkların ancak uluslararası toplumun arabuluculuğu 
ile aşıldığı sonucuna ulaşmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Ohri Çerçeve Anlaşması, konsosyonel demokrasi  

1. Giriş 

Kelime anlamı Fransızca’ da “karışık, türlü çeşitli parçalardan oluşan yamalı bohça, sebze ve meyve salatası” 
(Altıntaş, 2005, s.70) olan Makedonya,  bu tanımı haklı çıkaracak biçimde etnik, dilsel, dinsel ve kültürel 
bakımdan Balkanlar’ın en karışık bölgelerinden biridir. İkinci Balkan Savaşı’nı bitiren 1913 Bükreş Antlaşması 
tarihi Makedonya’yı üç komşu Balkan devletinin sınırları boyunca parçalamıştır. Pirin Makedonya’sı olarak 
bilinen en küçük parça Bulgaristan sınırlarına, kıyı Makedonya’yı ve Epir’in bir kısmını içeren Ege Makedonya’sı 
Yunanistan sınırlarına dâhil olmuştur. Vardar Makedonya’sı olarak bilinen bugünkü Makedonya Cumhuriyeti1, 
Sırbistan’a bırakılmış olan topraklardır. (Mandacı, 2012, s. 237) 

Makedonya’nın etnik tablosunda dört temel etnik grup ve birçok etnik azınlık yer alır. Bu dört temel grup Güney 
Slavlarını (Slovenler, Hırvatlar, Sırplar ve Bulgarlar), Romenleri, Yunanlıları ve Arnavutları kapsar. 14. Yüzyıldan 
itibaren Osmanlı’nın bölgeye girişi ile Türkler de bu tabloya eklenmiştir. Böylesine karmaşık bir etnik yapıya 
sahip olmasına rağmen, bölgenin bir erime potası olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu farklı etnik gruplar 
yüzyıllarca bir arada yaşamış; ancak kendi kimliklerini ve kültürlerini korumuşlardır. (Erol, 2013, ss. 281-282) Bu 
karmaşık etnik yapı, komşu ülkelerin Makedonya üzerindeki iddialarının temelini oluşturmuştur. 

Makedonya, Balkan savaşları ile Osmanlı’dan koparak üçe bölündüğünde, günümüz Makedonya Cumhuriyeti 
Sırbistan topraklarına dâhil olmuştur. Böylece önce Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan Sırp-Hırvat-
Sloven Krallığı’nın (1929 yılından itibaren Yugoslavya Krallığı) parçası olmuş (Mandacı, 2012, s. 238); ardından 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Tito önderliğinde kurulan Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’nin altı federal 
cumhuriyetinden biri haline gelmiştir. O dönemde Makedonya’nın nüfusu, Ortodoks Hristiyan Makedonlar ile 
Müslüman Arnavutlar ve Türkler olmak üzere iki büyük dini gruba bölünmüş durumdaydı. 1950’lerde Türklerin 
büyük çoğunluğu Türkiye’ye göç edince Arnavutlar ülkedeki en kalabalık azınlık haline geldi (Brunnbauer, 2004, 
s. 586). 

Yugoslavya döneminde Makedonya’daki Arnavutlar eğitimsel ve kültürel imtiyazlara sahiplerdi (Phillips, 2004, 
s.44). Anayasal statü olarak ise anavatanlarının, yani ulus devletlerinin Yugoslavya dışında olması nedeniyle 
kurucu millet olarak kabul edilmemiş; Yugoslav milliyetleri olarak Macarlar, Türkler ve başka grupların arasında 
sayılmışlardı (Gülboy, 2012, ss. 101-102). Ancak Yugoslavya tarihi boyunca Makedonya’daki etnik Makedonlar 
ile etnik Arnavutlar’ın birlikteliği sorunluydu (Phillips, 2004, s. 44). Poulton’un (2000, s. 133) ifadesiyle, 
“Komünist otoriteleri tarafından desteklenen ‘Kardeşlik ve birlik’ amacına rağmen, tablo Makedonlar ile 

 
* Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrasında Makedonya’da Ulus 

ve Devlet İnşası Sürecinde Avrupa Birliği’nin Rolü” başlıklı devam eden doktora tezinden üretilmiştir. 
1 Ülke 130’dan fazla devlet tarafından anayasal ismi olan “Makedonya Cumhuriyeti” olarak tanınmaktadır. Ancak 

Yunanistan’la yaşanan isim sorunu nedeniyle, Makedonya uluslararası örgütlere “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 
Makedonya” olarak üye olabilmiştir. 
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Sosyalist Makedonya Cumhuriyeti’nin hızla büyüyen Arnavut nüfusu arasında her iki tarafın şovenist tavırları ile 
günlük ilişkilere de yansımış olan güvensizliğin ve artan yabancılaşmanın tablosuydu”. 

Makedonlar, ülkedeki Arnavutların Avrupa’nın birçok ülkesindeki azınlıklardan daha fazla haklara sahip 
olduğunu iddia etseler de (Kim, 2001, s.4), Brunnbauer’e (2004, ss. 586-587) göre, etnik Arnavutlar devletin 
ekonomik ve sembolik kaynaklarına ulaşamamış, birçok bakımdan ayrımcılığa ve kültürel yabancılaşmaya maruz 
kalmış ve sonuç olarak endüstriyel ve kentsel toplumdan uzaklaşmışlardı. Öte yandan bu dönemde entelektüel 
açıdan Kosova’daki Priştine Üniversitesi’ne bağlı olan Arnavut elitler, Kosova’daki gelişmelerden direkt olarak 
etkilenmekteydi.  

Tarih boyunca komşularından ulusal varlığına karşı tehdit hisseden ve bu nedenle hassas olan Makedon 
yönetimi ülke bölünür endişesi ile Arnavutlara karşı özellikle eğitim alanında okul müfredatlarına müdahale 
etmek, Arnavutça sınıfları kapatmak gibi sert politikalar izleyebiliyordu (Phillips, 2004, ss. 45-46). Komünist 
dönemde Makedon devleti anayasada; “halkların kardeşliği temelinde Makedon halkının ulus devleti ve 
buradaki Arnavut ve Türk milliyetlerinin devleti” olarak tanımlanmaktaydı. 1989’daki yeni anayasaya: 
“Makedonya Cumhuriyeti Makedon halkının ulus devletidir” tabiri koyuldu. Daha önceki anayasada yer alan “ve 
Arnavut ve Türk milliyetlerinin” tabiri kaldırıldı. Vatandaşlığın bu şekilde tanımlanması Arnavutları huzursuz 
etmişti. (Koppa, 2001, s. 43) 

Makedonya’nın 1991 yılında Yugoslavya’dan sorunsuz ve kansız biçimde ayrılması, ülkenin “barut fıçısı”  
Balkanlar’da bir istisna teşkil ettiği düşüncesini yaygınlaştırmıştı (Ilievski & Taleski, 2009, s. 355). Ancak 
Makedonya gerçekte birtakım dış politika meseleleri, ciddi ekonomik zorluklar ve büyük oranda bunların 
yansıması olan iç politika sorunlarıyla karşı karşıyaydı. 2.022.547’lik toplam nüfusunun 1.297.981’i Makedon; 
509.083’ü Arnavut; 77.959’u Türk; 53.879’u Roman; 9.695’i Ulah; 35.939’u Sırp; 17.018’i Boşnak ve 20.993 
diğer etnik kökenlilerden (Makedonya Devlet İstatistik Kurumu, 2002) oluşan ülkedeki bu etnik heterojenlik ve 
Arnavut nüfus oranının yüksekliği etnik dengeleri hassaslaştırmıştı. 

Ülkenin batısında ve kuzeybatısında Arnavutluk ve Kosova sınırı boyunca yoğunlaşmış olan ve ülke 
nüfusunun %25’ini oluşturan Arnavut azınlık ülkenin bağımsızlığından itibaren, anayasada devletin tanımlanış 
biçimi başta olmak üzere birçok konuda devlete karşı memnuniyetsizlik ve güvensizlik içerisindeydi. Arnavutlar, 
Makedonya bağımsızlığını ilan ettikten sonra, özerklik için referandum gerçekleştirmek, özerk İlirida 
Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etmek (İşyar ve Ahmed, 2005, s. 220), nüfus sayımını boykot etmek, nüfus 
sayımı sonuçlarını kabul etmemek (Daskalovski, 2004, s. 58) gibi devletin meşruiyetini sorgulayan eylemler 
gerçekleştirmişlerdi. Sorunlu seyreden ilişkiler Aralık 1992’de Makedon Parlamentosu’nun Makedon 
vatandaşlığı alabilmek için ülkede 15 yıl yasal ve aralıksız olarak yaşamış olmayı zorunlu tutan vatandaşlık 
yasasını geçirmesiyle daha da gerildi. Arnavutlar yasanın 1977’den beri ülkeye yerleşmiş olan on binlerce 
Kosovalıyı dışarıda bırakmasına tepki göstermekteydi. (Koppa, 2001, s. 44; Daskalovski, 2004, s. 57) 
Arnavutların 1994 yılında Tetovo Üniversitesi’ni kurmaları, ardından 1997’de Tetovo ve Gostivar’ın Arnavut 
belediye başkanlarının belediye binalarının önüne Makedon bayrağının yanısıra Arnavut ve Türk bayraklarını 
asmaları Makedon hükümetinin sert tepkisiyle karşılanmış ve çıkan olaylar ilişkileri daha da bozmuştu (Hislope, 
2003, s. 136). Ancak bağımsızlıktan beri yaşanmakta olan gergin sürece rağmen 2001 yılına gelene dek, 
Makedonya genel olarak Balkanlar’ın yaşadığı kaderden kaçabilmiş ve ciddi bir silahlı çatışma yaşanmaksızın on 
yılı geride bırakmıştı.  

2. 2001 Çatışması ve Ohri Çerçeve Anlaşması’nın İmzalanması 

Makedonya Cumhuriyeti, 1990’lı yılarda Bosna ve Kosova’nın yaşadığı kaderden kaçabilmiş ancak 
bağımsızlığının onuncu yılında iç savaşın eşiğinden dönmüştür. Çatışmanın nedenlerini içsel ve harici nedenler 
olarak ikiye ayırmak mümkündür. 1991 anayasasının ülkedeki Arnavutların statüsünü düşürmesi, anayasanın 
başlangıç kısmında Makedonya Cumhuriyeti için “Makedon halkının ulus devleti” yazması, Arnavutların kamu 
yönetiminde yetersiz istihdam edilmeleri, Arnavut toplumunda Arnavutça eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarının olmayışından kaynaklanan eğitim seviyesi düşüklüğü ve işsizlik gibi sosyo-ekonomik problemler 
Arnavutların devlete karşı hoşnutsuzluklarını beslemişti (Ilievski, 2007, s. 18). Arnavutlar, kendilerine uygulanan 
“baskı ve ayrımcılığa” karşı isyan ettiklerini belirtiyorlardı (Grillot ve diğerleri, 2004, ss. 6-7). 

Öte yandan Makedonya ancak 1940’ların sonlarından itibaren ulus inşa etmeye başlamıştı ve Makedonlar hala 
zayıf olan ulus kimliklerini sürekli tehdit altında hissediyorlardı. Brunnbauer’e (2004, s.566) göre, bu durum 
Makedon hükümetinin Arnavut azınlığın taleplerine aşırı tepki göstermesine yol açmaktaydı. Etnik 
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Makedonların devleti kendi ulus devletleri olarak görmeleri Arnavutlar’ı yabancılaştırmış ve marjinalleştirmişti. 
İki toplum arasında tarihsel kaynaklı sosyal, ekonomik ve demografik derin ayrımlar vardı.  

Tüm bu iç sorunlar çatışmaya zemin hazırlamış, Kosova’da yaşanan gelişmeler ise olayları tetiklemişti. İlievski’ye 
(2007, s.18) göre, 1997’de Arnavutluk’tan, 1999’dan sonra Kosova’dan kaçırılan silahlar, oradan gelen örgütsel 
ve lojistik destek ve Kosova sınırının geçişkenliği gibi  “kolaylaştırıcı” etkenler içeride Arnavutların yoğun desteği 
ile birleşince çatışma çıkarmak kolaylaşmıştı. Hislope’a (2003, s.130) göre, milli bilinçleri güçlü olan Arnavutlar 
kendilerini temsil eden siyasi partilerin ülkedeki mevcut koşulları iyileştirememeleri üzerine daha radikal 
seçeneklere başvurmuşlar, böylece ONA (Ulusal Kurtuluş Ordusu) Makedonya sahnesine çıkmış ve isyanı 
başlatmıştı. 

2001 Krizi, 21 Ocak’ta ONA’nın Tetovo Tearçe’deki polis karakoluna saldırması ile başladı (Grillot ve diğerleri, 
2004, s.6). Saldırıdan sonra ONA tarafından yayınlanan bildiri, Makedon devletinin gereken reformları 
gerçekleştirmemesi neticesinde ONA’nın güç kullanmak zorunda kaldığını açıklıyordu (Rusi, 2001, s. 2). 27 Nisan 
2001’de kent merkezinde iki Arnavut, polis kontrolü sırasında ONA militanı oldukları gerekçesiyle öldürüldü. İki 
gün sonra Makedonya-Kosova sınırındaki Veyçe köyünde güvenlik güçlerine bağlı 16 kişiyi taşıyan askeri araç 
ONA militanlarının saldırısına uğradı. Olaylar kısa süre içinde Manastır, Üsküp, Kumanova gibi şehirlere sıçradı 
(İşyar ve Ahmed, 2005, s.226). 500 kişilik bir ONA birliğinin başkent Üsküp yakınlarındaki Aracinovo’ya 
girmesiyle Kosova’daki uluslararası misyonun (KFOR) ikmal yolunun tehlikeye girebileceğinden endişe eden 
uluslararası toplum (Ackermann, 2002, s. 72) Makedon hükümetinin olayları bastıramayacağına kanaat 
getirmiştir (Kim,  2001, s.9). 

Bunun üzerine başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası toplum çatışmayı durdurmak ve iki etnik grup arasında 
arabuluculuk yapmak üzere harekete geçmiştir. Haziran ve Temmuz aylarında bir yandan çatışmalar sürerken 
diğer yandan barış arayışları devam etmiştir. Temmuz sonunda Solana ve Robertson, beraberinde o dönem 
AGİT başkanı olan Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana olmak üzere Üsküp’e giderek AB, NATO ve AGİT’in 
bir barış anlaşmasının hayata geçirilmesine destek olacağını belirtmişlerdir (Ackermann, 2002, s. 74). 28 
Temmuz’da görüşmeler Ohri’de kaldığı yerden devam etmiştir. (Kim, 2001, s.10) Meclisteki iki etnik Makedon 
partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya’nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (The Internal Macedonian 
Revolutionary Organization-Democratic Party for Macedonian National Unity/VMRO-DPMNE) ve Makedonya 
Sosyal Demokratlar Birliği (Social Democratic Union of Macedonia/SDSM) ile iki etnik Arnavut partisi Arnavut 
Demokratik Partisi (Democratic Party for Albanians/DPA) ve Demokratik Refah Partisi (Party for Democratic 
Prosperity/PDP), Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski’nin, AB’nin Makedonya özel temsilcisi Francois Leotard’ın ve 
ABD özel elçisi James Perdew’in 13 Ağustos 2001’de temel bir çatışma çözümleme belgesi olan Ohri Çerçeve 
Anlaşması’nı (OÇA) imzalamaları ile kriz sona ermiştir (Grillot ve diğerleri, 2004, s. 6; Ilievski, 2007, s.20).  OÇA 
(Giriş, 2001), “ülkede demokrasinin geleceğini garanti eden, ülkenin Avro-Atlantik kurumlarla entegrasyonunu 
güçlendiren, barışçıl ve uyumlu bir sivil toplumun gelişimini destekleyen, aynı zamanda Makedon 
vatandaşlarının etnik kimliklerine ve çıkarlarına saygı gösteren bir çerçeve anlaşma” olarak düzenlenmiştir.  

3. Ohri Çerçeve Anlaşması ve Konsosyonel Demokrasi 

Konsosyonel demokrasi etnik grup kimliklerinin “temel yapıtaşı” olarak kullanılması yoluyla istikrarlı bir siyasi 
sistem inşa edilebileceğini (Taylor, 2009, Giriş, s.4) ve “etnik, dini ya da dilsel olarak bölünmüş halklara sahip 
coğrafyaların en etkili, ihtiyatlı ve ideal biçimde konsosyonel prensiplerle yönetilebileceğini” savunur (McGarry 
ve O’Leary, 2009, s. 43). Lijphart’ın ortaya koyduğu söz konusu konsosyonel prensipler çoğulcu bir toplumda yer 
alan tüm önemli büyüklükteki kesimlerin siyasi liderlerinin oluşturduğu büyük koalisyon hükümetleri (yetki 
paylaşımı); toplumdaki azınlıklara hayati çıkarlarını ilgilendiren konularda müdahale etme hakkı tanıyan karşılıklı 
veto/azınlık vetosu; siyasi temsilde, kamu memuriyeti atamalarında ve kamu fonlarının paylaştırılmasında 
orantısallık; ve toplumdaki kesimlere kendi içişlerinde özerklik sağlayan kesimsel otonomi prensipleridir 
(Lijphart, 1977, s. 25). Söz konusu konsosyonel prensipler bazı küçük farklılıklar bulunmakla birlikte, OÇA 
metnine yansıtılmıştır.  

Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiğinden beri, ülkedeki Arnavutlar’ın önemli bir demografik ve 
siyasi unsur olduğunun bilinciyle hareket eden Makedon siyasi partileri, bu yönde bir anayasal veya yasal kural 
bulunmadığı halde, topluluklar arası bir hükümetin istikrar ve demokrasiyi güçlendireceği düşüncesiyle, etnik 
Arnavut partileri ile koalisyon hükümetleri kurmuşlardır. Ancak Bosna ve Kuzey İrlanda gibi konsosyonel 
demokrasi örneklerinde yürütme erkindeki yetki paylaşımı çatışma sonrası imzalanan barış anlaşmalarının bir 
getirisiyken, Makedonya’da resmi olmayan liberal bir uygulama niteliğindedir. (McEvoy, 2014, s. 180) Hatta 
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2001 yılı Mayıs ayında daha çatışmalar sürerken bile Trajkovski’nin öncülüğünde tüm ana (major) partileri 
içeren bir milli birlik hükümeti kurulmuştur (Perry, 2001, s.9). Bu bakımdan Lijphart’ın konsosyonel 
demokrasilerin en önemli niteliği olarak kabul ettiği büyük koalisyon hükümetlerinin, Makedonya’da OÇA’dan 
çok daha önce uygulanageldiği, OÇA’nın bu konuda bir düzenleme yapmadığı görülmektedir. 

Bağımsız oluşundan beri yürütme yetkisinin iki büyük etnik grup arasında paylaşıldığı Makedonya’da yaşanan 
2001 çatışması, istikrar ve demokrasinin yürütme yetkisinin paylaşımından çok daha fazlasını gerektirdiğini 
ortaya koymuştur. Bu nedenle çatışmadan sonra imzalanan OÇA, yetki paylaşımını yürütmenin ötesine 
geçirmek suretiyle genişletmiş ve güçlendirmiştir. OÇA ile değişiklik yapılması öngörülen anayasa maddelerinin 
birçoğunda (7, 8, 69, 77, 78, 86, 109, 114, 131) konsosyonel demokrasinin orantısallık, kesimsel otonomi ve 
azınlık vetosu prensipleri uygulanmıştır. 

Konsosyonel model toplumda nisbi büyüklükteki grupların parlamentoda, yürütmede ve devletin diğer 
noktalarında nüfusları oranında temsil edilmelerini, böylece toplumdaki etnik grupların adil temsil edilme 
haklarının tanınmasını öngörür. Makedonya’da kamu yönetiminde, polis örgütünde, orduda ve üniversite 
eğitiminde Arnavutların sayılarının azlığı Arnavutların temel şikâyetlerinden olmuştur. Bu nedenle OÇA (4.1, 
4.2) “ayrımcılık yapmama ve adil temsil” başlığı altında kamu yönetimi ve kamu teşebbüslerindeki istihdamlarda 
ve kamu fonlarının tahsisinde ayrımcılık yapılmamasını ve tüm merkez ve yerel yönetim kurumlarında, özellikle 
de polis teşkilatında, adil temsil prensibinin uygulanmasını öngörmüştür. Anlaşma (4.3) ayrıca Anayasa 
Mahkemesi ve Yargıtay üyelerinin ve Ombudsman’ın seçiminde söz konusu prensibin dikkate alınması 
gerektiğini belirtmiştir. Ancak OÇA azınlıkların adil temsili hedefini gerçekleştirmek üzere, Bosna’daki Dayton 
Barış Antlaşması gibi belli kotalar koymamış olması bakımından Dayton’a kıyasla daha esnektir (Lyon, 2011, s. 
102).  

Orantısallık prensibi çerçevesinde, anayasanın 8. maddesine kamu kurumlarının her seviyesinde bütün topluluk 
mensuplarının adil temsil edilmesi hükmü, 77. maddeye Ombudsman’ın ayrımcılık yapmama ve ülkedeki 
toplulukların adil temsil edilmelerine özel önem atfetmesi hükmü getirilmiş;  86. Madde ile Cumhurbaşkanı’nın 
Güvenlik Konseyi’nin üç üyesini atarken halkın kompozisyonunun adil bir biçimde yansıtılmasını dikkate alması 
istenmiştir. 1991 anayasasının 78. maddesine getirilen değişiklik ile Topluluklararası İlişkiler Komitesi’nin de 
ülkedeki belirgin etnik grupların oranları ölçüsünde temsil edilmelerini sağlaması şartı getirilmiştir. (Makedonya 
Cumhuriyeti Anayasası, Değişiklik VI, XI, XII, XIII, XIV, XV) 

Kesimsel otonomi prensibini savunan konsosyonel model karar alma yetkisinin mümkün olduğunca toplumun 
farklı kesimlerine devredilmesini ve ortak çıkara ilişkin konularda kararların (orantısallık gözetilerek) ortak 
biçimde alınmasını; ancak diğer tüm konularda her bir kesimin kendi kararlarını vermesini destekler (Lijphart, 
1979, ss. 500-501). OÇA “Temel prensipler” başlığı altında belirtildiği üzere, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
yoluyla vatandaşların demokratik yaşama katılmalarını ve topluluk kimliklerinin korunmasını amaçlamıştı (OÇA, 
2001, 1.5). Anlaşma Yerel Yönetimler Kanunu’nun gözden geçirilmesini, anayasaya ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na uygun olarak ve AB yetki ikamesi prensibi çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin 
genişletilmesini ve yerel yönetim birimlerindeki seçilmiş yetkililerin gücünün artırılmasını öngörmekteydi.  
(OÇA, 2001, 3.1)  

İlk ve orta öğretimde anadilde eğitim hakkı verilmesini (6.1), ülke nüfusunun %20’si tarafından konuşulan 
dillere yükseköğretimde devlet fonu sağlanmasını (6.2), devlet üniversitelerinde azınlık topluluklara mensup 
öğrencilerin sayısını artırmak için onlara pozitif ayrımcılık uygulanmasını (6.3) öngören OÇA, diğer yandan 
devletin resmi dilinin Makedonca olduğunu vurgulamaktaydı (6.4). Bu çerçevede Anayasanın 7. Maddesinde 
yapılan değişiklik ile Yerel yönetim birimlerinde de nüfusun en az %20’si tarafından konuşulan dil ve alfabe 
Makedoncanın ve Kiril alfabesinin yanı sıra resmi dil ve alfabe olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Makedonya 
Cumhuriyeti Anayasası, Değişiklik V). 

OÇA’nın yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla etnik grupların kimliklerinin korunmasını ve demokratik 
haklarının karşılanmasını öngören bu düzenlemeler konsosyonel modeldeki kesimsel otonomi prensibine 
yaklaşmakta ancak birebir karşılık gelmemekteydi. Çünkü OÇA ile belediyelere yeni yetkiler2 verilse de, asıl 
amaç etnik gruplara öz yönetim hakkı tanımak değil, Avrupa standartlarını ve yetki ikamesi prensibini hayata 
geçirmekti  (Lyon, 2011, s. 98). Makedonya’daki belediyelerin etnik farklılığı özerklikte olduğu gibi açıkça 
tanınmamış, belediyeler yalnızca bir alt yönetim birimi olarak tanımlanmışlardı. Devletin üniter yapısının 

 
2 Kamu hizmetleri, şehir ve kırsal planlama, çevre koruma, yerel ekonomik kalkınma, kültür, yerel finansman ilk ve orta 

öğretim, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri. 
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korunması hususunda çok hassas olan Makedonlar, anlaşmaya da etnik sorunlara bölgesel çözümler 
aranmayacağı maddesini eklemişlerdi. (Lyon, 2011, ss. 90-100)  

Anlaşmanın Ohri sonrası düzeni en çok etkileyen prensibi ise “Badinter çoğunluğu” olarak da adlandırılan “çifte 
çoğunluk” prensibi olmuştur (McEvoy, 2014, s. 168). Anayasanın 69. Maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen 
Badinter çoğunluğu prensibi, kültür, dillerin kullanımı, eğitim, kimlik belgeleri ve sembollerin kullanımı 
konularını doğrudan etkileyen yasalarda, gereken oy çoğunluğunun aynı zamanda azınlık topluluklara mensup 
vekillerin oy çoğunluğunu da içermesi şartını getirmekteydi  (Bieber, 2008, s. 24). 

OÇA, 77. Maddeye getirdiği değişiklik ile Ombudsman’ın, 104. Maddeye getirdiği değişiklik ile Yargıtay’ın üç 
üyesinin ve 109. Maddedeki düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’nin üç üyesinin seçiminde Badinter 
çoğunluğunun sağlanmasını zorunlu tutmuştu. 114. maddedeki düzenlemeye göre yerel yönetimleri düzenleyen 
yasanın kabul edilmesinde ve yerel finansman, yerel seçimler, belediye sınırları, Üsküp şehri ve yerel yönetimler 
kanunlarının kabulünde de Badinter çoğunluğunun sağlanması gerekli görülmüştü. (Makedonya Cumhuriyeti 
Anayasası, Değişiklik XIV, XV, XVI) 

Anlaşma ayrıca 131. Maddede yaptığı düzenleme ile anayasanın giriş kısmını, yerel yönetimlere ilişkin 
hükümleri, 131. maddenin kendisini, topluluk üyelerinin haklarını ilgilendiren konuları, özellikle de 7, 8, 9, 19, 
48, 56, 69, 78, 86, 104 ve 109. maddeleri değiştirmek ve bu maddelere ilişkin konularda yeni hüküm eklemek 
için de Badinter çoğunluğunun sağlanmasını şart koşmuştu (Makedonya Cumhuriyeti Anayasası, Değişiklik 
XVIII). 

Ancak Makedonya’da Badinter prensibi ile azınlıklara, Dayton Antlaşması’nın Bosna’daki kurucu halklara 
sağladığı gibi doğrudan değil, dolaylı bir veto hakkı verilmişti. Dolayısıyla OÇA’daki “Badinter çoğunluğu” tam bir 
veto gücü içermediğinden Lijphart’ın azınlık vetosundan daha zayıf bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca Badinter çoğunluğu aranacak konularda kısıtlamaya gidilmesi, tüm karar alma sürecinin tıkanmasının 
önüne geçmeyi hedeflemiştir. (Lyon, 2011, s. 102; McEvoy, 2014, s. 172) 

4. Ohri Düzeni ve Konsosyonel Modelin Yarattığı Sonuçlar 

1990’lardan bu yana konsosyonel demokrasi, etnik çatışmalarla bölünmüş olan toplumları yönetmede en sık 
başvurulan modellerden biri olmuştur (Taylor, 2009, Giriş, ss. 1-2; Bogaards, 2006, s. 119). Öte yandan, modelin 
kavramsal açıdan bulanık olduğu, demokrasiyle çelişen yönleri bulunduğu, kısıtlı sayıda örnek üzerine inşa 
edildiği, self-determinasyon tartışmalarına değinmediği ve büyük oranda siyasi kurumların düzenlenmesine 
odaklandığı eleştirileri yapılmıştır (Lustick, 1997; McGarry& O’leary, 2009). Teorinin özüne yönelik bu eleştiriler 
kadar uygulamada yarattığı sonuçlara yönelik iddialar da dikkat çekicidir. Çalışma, konsosyonel modelin 
uygulandığı örneklerde ulus inşasının darbe aldığı, siyasi tıkanıklık yaşandığı ve söz konusu ülkelerin dışarıdan 
müdahaleye bağımlı hale geldiği eleştirilerinin (Ehrlich, 2000; Horowitz, 2014) Makedonya örneğinde de 
tecrübe edilip edilmediğini araştıracaktır.  

4.1. Ulus inşasını zorlaştırması3 

Bieber’a (2011, ss. 14, 16) göre, bir barış anlaşmasının başarısı çatışmanın ya da yeniden çatışma ihtimalinin 
olmayışı; anlaşmanın öngördüğü yasal düzenlemelerin hayata geçirilmiş olması ve anlaşmanın temelinde yatan 
devlet ve topluma ilişkin varsayımlara ulaşılması olmak üzere üç farklı bakış açısıyla değerlendirilebilir. Bu bakış 
açısına göre toplumdaki sorunların çözümüne katkıda bulunamayan bir barış anlaşması başarılı olarak 
nitelendirilemez.   

OÇA ülkedeki etnik çatışmayı bitirmiş; Arnavutlar’ın şimdiye kadar dile getirdikleri şikâyetlerini ele alan 
düzenlemeler öngörmüştür. Her ne kadar bu düzenlemelerin uygulamadaki yansıması her zaman kâğıt 
üzerindeki gibi olmamışsa da,4 AB entegrasyon süreci etkisinde olan ve OÇA’yı temel alarak anayasayı, devlet 

 
3 Bu çalışmada ulus inşası, homojenleştirici bir anlam yüklenmeden, çatışan tarafların birbirlerini düşman olarak değil de 

siyasi muhalif olarak algıladıkları, çoklu kimliklere aidiyet besleyebildikleri, şiddete başvurmadan bir arada yaşadıkları ve 
ortak gelecek ülküsüne sahip oldukları bir süreci ifade etmektedir. 

4 Ülkedeki azınlıkların adil temsili konusu bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. Azınlıkların kamu kurumlarındaki 
sayılarının artırılması uygulamada çoğu kez sadece kâğıt üzerinde kalmış, liyakat sistemiyle çelişerek işe alım sürecinde 
partizanlığın önünü açmıştır (Kacarska, 2011, s. 128). 
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kurumlarını, ekonomik ve sosyal politikaları, insan hakları ve azınlıklara ilişkin yasaları yeniden oluşturma ya da 
reforme etme çabasında olduğu ve birçok alanda önemli ilerlemeler sağladığı açıktır.  

Ancak Makedonya’da etnik Arnavutlarla etnik Makedonlar arasındaki ilişkilerin ‘kırılgan’ olduğu, çeşitli 
provokatif olayların ilişkileri hızla gerebildiği ve iki etnik grubu kolayca karşı karşıya getirebildiği yadsınamaz bir 
gerçektir. 2009 yılının Eylül ayında Makedon Bilim ve Sanat Akademisi tarafından bağımsızlıktan sonraki 
yayınlanan ilk ulusal ansiklopedide Arnavutlar’ın ülkeye 16. yyda gelen dağ çiftçileri olduklarının yazması 
sonrasında yaşanan kültürel ihtilaf,(McEvoy, 2014, s.198) 2012 yılının Ocak ayında geleneksel Vevcani 
karnavalında Ortodoks Hristiyan bir grubun yerel vatandaşın Kur’an’a hakaret etmelerinin ardından Sveti-Nikola 
Kilisesi’nin yakılması (Express, 2012, Ocak 31), önce Vodno Dağı’na ardından Üsküp Aerodrom belediyesine 
büyük haç sembolleri inşa edilmesi (Marusic, 2013, Kasım 11), 2015 Mayıs ayında Kosova sınırında Arnavutlar’ın 
yoğun olarak yaşadığı Kumanova’daki etnik çatışmalar (Cerni&Savic, 2015, Mayıs 13) ve son olarak başkenti 
önemli tarihi figürlerin heykel ve büstlerini inşa ederek ve isimlerini kullanarak yenilemeyi hedefleyen Üsküp 
2014 projesi etnik hassasiyetleri artırmıştır (McEvoy, 2014, s.194). 

Tüm bu olaylar ülkede çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir. Bu da ulus inşasında 
yaşanan sorunlara işaret etmektedir. OÇA, ülkede etnik Makedonlar ile etnik Arnavutlar arasında yaşanan 
çatışmayı durdurabilmiş ancak iki toplum arasındaki güven duygusunu geliştiremediğinden temeli istikrarsız 
olan bir süreci başlatmıştır (Koppa, 2001, s.38). OÇA’nın iki etnik grup arasındaki iletişim ve diyaloğu 
artıramamış ve etnik gruplararası entegrasyonu sağlayamamış olması,  anlaşmanın ülkenin 2001 yılı sonrasında 
sürdürdüğü ulus inşası sürecindeki etkisini de sorgulatmıştır. Armakolas ve Feta’ya (2012, s.2) göre, ülkede iki 
grup arasındaki toplumsal temas giderek azalmaktadır ve iki etnik grup arasındaki güven duygusu “dibe 
vurmuş” durumdadır. 

Barış Fonu Kırılgan Devletler İndeksine (2016) göre, Makedonya’daki etnik grup memnuniyetsizliği hem 2006 
yılında hem de 2016’da 7,1 olarak ölçülmüştür.  2006 yılında devlet meşruiyet puanı 7,2; insan hakları puanı 5,3 
iken; bu oranlar 2016 yılında sırasıyla 6,0 ve 4,0 olmuştur.5 Dolayısıyla geçen on yıl içerisinde ülkede devlet 
meşruiyeti ve insan hakları alanlarında iyileşme gözlenirken, grup bazındaki şikâyet ve endişelerde azalma 
olmadığı görülmektedir.  

Macedonian Center for International Cooperation’ın 2011 yılı Mart ayında yayınladığı “Discrimination in FYROM 
on the Grounds of Ethnic Origin” adlı rapora göre, toplumda ayrımcılığın en çok hissedildiği alan %89.9 ile parti 
üyeliği, ikinci alan ise %67.7 ile etnik köken olmuştur. Arnavut katılımcıların %84.7’si; Makedon katılımcıların 
ise %60.4’ü etnik aidiyetin ayrımcılık nedeni olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanlardan 2011 yılı ve 5 yıl 
öncesini ayrımcılık algısı bakımından kıyaslamaları istendiğinde, Arnavutlar’ın %51’i, Makedonlar’ın ise %35’i 
olmak üzere toplamda katılımcıların %38’i ayrımcılığı daha çok hissettikleri yanıtını vermiştir. (Krzalovski, 2011, 
ss. 10-11)  

Etnik gruplararası entegrasyonun en önemli göstergelerinden biri de etnik gruplararası evlilik oranlarıdır. 
Pecijareski’nin Makedonya’daki etnik Arnavut ve Makedonlar arasında yaptığı ankete katılanların %81’i diğer 
etnik gruptan bir bireyle yakın aile ilişkileri kurmayı kabul etmediğini belirtmiştir (Pecijareski, s. 157). 
Makedonya Devlet İstatistik Kurumu (2013, s. 15) verilerine göre 2012 yılında Makedon ve Arnavutlar arasında 
146 evlilik yapılmıştır. Bir Makedon ile Arnavut’un evlendiği örneklerin çoğunda ise, bireylerin aile rızasını 
almadan evlendikleri görülmektedir. Ancak buradaki asıl engelin etnik farklılıktan çok din kaynaklı olduğunu da 
vurgulamak gerekmektedir. (Bocevski, 2009, Ocak 22) 
Ohri düzenlemelerinin bir yandan devlet kurumlarında ve kamu teşebbüslerinde adil temsil gibi uygulamalarla 
çok etnikli devlet oluşturmaya yönelik adımlar atarken diğer yandan yerinden yönetimler ve Arnavutça 
yükseköğretim gibi reformlarla etnik uzaklıkları pekiştirdiği, etnik gruplar arasındaki ilişkilerin genel olarak iş 
ilişkisi düzeyinde kaldığı anlaşılmaktadır (Ragaru, 2008). Anlaşmanın grup bazında kaynaştırma öngörmesi siyasi 
partileri güçlendirirken vatandaşların katılımı ve kaynaştırılması yeterince desteklenmemiştir (Bieber, 2008, s. 
9). Öte yandan etnik gruplar arası entegrasyon eksikliğini sadece OÇA’nın yarattığı bir başarısızlık olarak görmek 
doğru değildir. Çünkü etnik gruplar arasında ülkenin bağımsızlığından itibaren süregelen bir entegrasyon sorunu 
vardır. Bu bakımdan OÇA’yı sorunun kaynağı olarak değil, sorunun düzelmesine katkı yapamamış bir çözüm 
önerisi olarak yorumlamak daha doğru olacaktır. (Bieber, 2011, s.21) 

 
5 Söz konusu endeksteki puanlandırmaya göre, istikrarlı ülke kategorisine doğru puanların düşmesi gerekmektedir. Örneğin 

istikrarlı ülke sınıflandırmasındaki Finlandiya’da grup memnuniyetsizliği, devlet meşruiyeti ve insan hakları notları sırasıyla 
2,0; 0,6 ve 1,0 iken Somali’de söz konusu başlıklarda bu notlar 9,4; 9,5 ve 9,7’dir.   
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Sürdürülebilir ve istikrarlı toplumlar yaratmak için toplumdaki farklı grupların birbirleriyle bütünleşmesi çok 
önemlidir.  Bunun için de gruplar arası işbirliğini ve güveni artıracak etkili sosyal kurumlar gereklidir. Sivil 
toplumun güçlendirilmesi, medyanın bağımsız ve tarafsızlığının korunması, eğitim sisteminin tecride ve etnik 
önyargıların gelişmesine izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi, gruplararası iletişimin artırılması için ortak dilin 
güçlendirilmesi, siyasi partilerin tüm halkın çıkarlarını temsil edecek şekilde reforme edilmesi ve Avro-Atlantik 
kurumlarla entegrasyonun geliştirilmesi ülkedeki sorunların çözümüne katkı yapacak öneriler olarak 
sıralanabilir. (Ackermann, 2002, s. 81; Vasilev, 2011, ss. 702-703) 

4.2. Siyasi Tıkanıklık Yaratması  

Makedonya Cumhuriyeti 2004 yılının Mart ayında AB üyeliği için başvuruda bulunduğunda, çatışmadan çıkalı 
henüz üç yıl olmuş; uluslararası toplumun ülkenin istikrarına yönelik endişeleri henüz dinmemişti. Ancak Avrupa 
Komisyonu, Makedonya’nın başvurusuna ilişkin 9 Kasım 2005 tarihinde yayınladığı görüşte,  ülkenin Kopenhag 
siyasi kriterini karşılama yolunda başarıyla ilerlediğine dikkat çekmişti. Ayrıca Üsküp’ün OÇA’nın gerektirdiği 
yasal düzenlemeleri başarıyla uygulayarak ülkedeki siyasi ve güvenlik ortamının iyileşmesini sağladığı 
belirtiliyordu. (Panagiotou, 2008, s. 62) 

Komisyon’un Makedonya’nın işleyen bir demokrasiye sahip olduğunu belirttiği 2005 yılındaki görüşünden bu 
yana Makedon demokrasisi sık sık siyasi krizlerle ve beraberinde gelen parlamento boykotlarıyla sınandı. 2006 
seçimlerinden önce VMRO-DPMNE parlamentoyu Seçim Yasası’ndaki değişiklikler nedeniyle boykot etti. 2007 
yılında Demokratik Bütünleşme Birliği’nin (Democratic Union for Integration/DUI) dört aylık meclis boykotu, 
ancak Ahmeti ve Gruevski arasındaki Mayıs Anlaşması ile sonlandı. 2008 yılında SDSM partinin başkan 
yardımcısı Zoran Zaev’in tutuklanmasına meclisi boykot ederek karşılık verdi. 2009 yılının Ağustos’unda DPA 
hükümetin Arnavutça’yı ülkenin ikinci resmi dili olarak kabul etmemesini gerekçe göstererek 2011 yılı Mart 
ayına kadar boykot kararı aldı. Ocak 2011’de ise ana muhalefet partisi SDSM’nin lideri Crvenkovski 
Makedonya’nın antidemokratik, otoriter bir rejimle yönetildiği eleştirisiyle partisinin parlamentoyu boykot 
ettiğini duyurdu. SDSM seçimlerden önce gerçekleşen boykotun sona ermesi için seçim yasasının gözden 
geçirilmesini, seçmen listelerinin güncellenmesini ve A1 TV’nin banka hesaplarının dondurulmasını talep 
etmekteydi. SDSM’nin ortaya koyduğu konular üzerinde VMRO-DPMNE ile anlaşamaması Haziran 2011 erken 
seçimlerini getirdi. (McEvoy, 2014, ss. 185-186) 

OÇA’nın öngördüğü anayasa değişiklikleri sadece azınlıkların kültürel çıkarlarını korumaya değil, aynı zamanda 
onları siyasi olarak güçlendirmeye de yaramaktaydı (Daskalovski, 2002, ss. 23-24). Özellikle Badinter çoğunluğu 
prensibi, azınlık gruplara bir veto gücü kadar müdahale imkânı tanımasa da, kendilerini ilgilendiren yasaların 
onaylanmasında söz sahibi olmalarını sağlamaktaydı. Ancak azınlıklara verilen bu hak, kimi zaman siyasi 
sistemin işleyişini tıkayan bir uygulama haline geldi. Milli sembollerin ve bayrakların kullanımı konusunda 
sorunsuzca uygulanan prensip, özellikle azınlık dillerinin kullanımına ilişkin yasalar mevzubahis olduğunda, ciddi 
tartışmalar yarattı (Ordanoski ve Matovski, 2007, s. 58). Sistemi zaman zaman tıkayan Badinter prensibinin 
yanısıra, OÇA’nın Bosna’daki Dayton gibi yetki paylaşımına ilişkin kesin kurallar içermemesi sisteme belli bir 
esneklik sağlarken kimi zaman da siyasi krizleri tetikledi. Anlaşmanın esnek yapısından kaynaklanan sorunların 
yol açtığı siyasi krizler ise, son tahlilde yine OÇA’nın uygulanmasını zorlaştırdı. (McEvoy, 2014, s. 186)  

2006 seçimlerinde en çok oyu alan parti olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen VMRO-DPMNE’nin yine en 
çok oyu alan etnik Arnavut partisi DUI ile değil de, başka bir etnik Arnavut partisi DPA ile koalisyon kurmayı 
tercih etmesi yazılı bir kural olmasa bile o güne dek sürdürülegelen bir geleneği yıkmıştır. Bu durum DUI’nın 
parlamentoyu boykot etmesine neden olmuş ve iki parti arasındaki anlaşmazlıklar ancak uluslararası toplumun 
arabuluculuğu ile sona ermiştir. Bu durum OÇA’nın esnek yapısını sorgulatarak yürütmede yetki paylaşmının 
resmen kurumsallaştırılması gerektiği tartışmalarını doğurmuştur. (McEvoy, 2014, ss. 25, 28) 

2006-2007 yıllarında Makedonya siyasetinde yaşananlar Ohri düzeninin devam etmesi için temel aktörlerin 
uzlaşı içinde olması gerektiğini, aksi halde kurumsal blokajların yaşanabileceğini kanıtlamıştır (Ordanoski ve 
Matovski, 2007, s. 56). Yaşananlar konsosyonel teorinin siyasi elitlerin aralarındaki sorunları çözme yetenek, 
kapasite ve isteklerinin olduğunu öngören hipotezlerini de test etmiştir. Etnik grupların sorunlarını etkili 
biçimde tartışma ve pazarlık etme kapasitelerinin olduğu varsayımının geçerliliği Makedonya özelinde 
zayıflamaktadır. Çünkü etnik grupların bütüncül olduğunu ve siyasi partilerin bu bütüncül grubun temsilcisi 
olduğunu varsayan konsosyonel teorinin tersine, Makedonya’da aynı etnik grubu temsil etme iddiasında olan 
siyasi partiler arasında bile ciddi bir rekabet ve birçok konuda grup içi anlaşmazlık vardır. Bu rekabetin başlıca 
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nedenlerinden biri sosyal yaşamın parti egemen olması ve siyasi liderlerin işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik 
problemleri oy kazanmak amacıyla kullanmalarıdır.  

Makedonya, 2016 Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinden sonra yine bir siyasi krize sürüklenmektedir. 
11 Aralık 2016 seçimlerinde VMRO-DPMNE 120 koltuktan 51’ini kazanmış ve hükümeti kurmakla 
görevlendirilecek ilk parti olmuştur. Etnik Makedon partisi SDSM, seçim kampanyasında etnik Arnavut seçmene 
hitap eden bir program hazırlaması neticesinde 49 koltuk kazanarak önemli bir başarı elde etmiş ve etnik 
Arnavut partilerinin bir miktar oy kaybetmelerine yol açmıştır. Seçimlerde DUI mecliste 10 koltuk, yeni kurulan 
Besa Partisi 5 koltuk, Alliance for Albanians 3 koltuk, DPA ise 2 koltuk kazanmıştır. Siyasi partilerin yalnızca 
kendi etnik tabanından oy almaya çalıştığı Makedonya siyasetinde, bir etnik Makedon partisinin Arnavut 
seçmen kitlesinin desteğini hedeflemesi ve elde etmesi uluslararası toplumda Makedon siyasetinin etno-
milliyetçi yapısının değişeceği ümidini yaratmıştır. (Sekularac ve Casule, 2016, Aralık 12) 

Ancak bu iyimserlik hükümetin bir türlü kurulamaması üzerine yerini endişeye bırakmıştır. Etnik Arnavut parti 
temsilcileri Makedon partilerle koalisyon kurabilmek için Makedonlarla eşit statüde olmak, Arnavutça’nın da 
Makedonca’yla birlikte ülkenin resmi dili olması, toplulukların haklarına saygı gösterilmesi ve coğrafi bölgeler 
arasındaki sosyo-ekonomik farkların azaltması için yeni bir bakanlık kurulması, etnik Arnavutlar’ın yargılandığı 
davalarda bağımsız uluslararası kurumların gözlemci olması ve duraklamış Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin 
yeniden canlandırılması gibi şartlar öne sürmüşlerdir (Mejdini, 2016, Ocak 8).  Ülkede yaşanan güncel 
gelişmeler yıllardır süregelen etnik gruplararası koalisyon geleneğinin ve yetki paylaşımı düzenlemelerinin risk 
altında olduğunu göstermektedir (Less, 2017, Ocak 16). 

4.3. Dışarıdan Müdahale Gerektirmesi 

Konsosyonel model ve diğer yetki paylaşımı düzenlemeleri hemen hemen tüm çatışma sonrası toplumlarda, 
üçüncü tarafların barış inşası girişimlerinin bir parçası haline gelmiştir. Ancak çatışma sonrası toplumlarda ele 
alınması gereken çok fazla konu olması, bu yerlerde modelin uygulanması ve sürdürülebilmesini uluslararası 
toplumun çabasına bağlı hale getirmiştir. Ayrıca konsosyonel modelin eksiklikleri nedeniyle yaşanan siyasi 
tıkanıklıkların yalnızca uluslararası aktörlerin arabuluculuğu ile aşılıyor olması modelin dışarıdan müdahaleyi 
zorunlu hale getirdiği eleştirilerine neden olmuştur. 

Ohri Çerçeve Anlaşması’nın müzakere edilmesi ve imzalanmasında kilit rol oynayan AB ve ABD (ve NATO ve 
AGİT); Ohri sonrası düzende de önemli rol üstlenmiştir. Özellikle AB, tarafları anlaşmanın uygulanmasını 
sürdürmeye ikna eden ve ülkeye yönelik genel uluslararası çabaların koordinasyonunda rol oynayan temel aktör 
olmuştur. Her ne kadar AB Özel Temsilcisi’nin Bosna’daki Yüksek Temsilci (Office of High Representative) gibi 
ülke idaresinde doğrudan bir söz hakkı yoksa da, süreç boyunca uyguladığı baskı, tarafların OÇA’nın 
uygulanmasında ve AB entegrasyon sürecinde ilerlemelerini sağlamıştır (McEvoy, 2014, s. 224). 

2004 yılında çıkarılan Belediye Sınırları Kanunu, uluslararası toplumun Makedonya’daki müdahalesine yönelik 
önemli bir örnektir. 2002 yılında yapılan nüfus sayımı ve kabul edilen Yerel Yönetimler Kanunu’nun ardından, 
2004 yılında “Belediye Sınırları Kanunu” çıkarılarak belediye sınırlarının yeniden çizilmesi ve belediye sayısının 
120’den 84’e düşürülmesi (Lyon, 2011, s. 103) büyük tartışmalara ve etnik gerginliğe neden olmuştur. Sınırların 
coğrafi ve ekonomik kriterler dikkate alınarak değil, Arnavutlar’ın özelikle Struga, Kicevo ve Üsküp gibi önemli 
kentlerde %20’lik nüfus kriterini karşılamaları için ayarlanmış olduğunu iddia eden Makedonlar, Dünya 
Makedon Kongresi aracılığıyla yeni yasanın referanduma sunulması için bir imza kampanyası başlatmışlardır 
(Lesnikovski, 2011, ss. 68-69). Yaklaşık 180.454 imzanın toplanmasının ardından, söz konusu yasanın 7 Kasım 
2004 tarihinde referanduma sunulması kararlaştırılmıştır (Ilievski&Taleski, 2009, s. 362). 

Etnik Makedonların çoğunluğunun yasaya karşı oy vermesinden ve her ne kadar muhalefet referanduma hayır 
demenin OÇA’ya hayır demek olmadığını belirtse de, OÇA’nın uygulanmasının tehlikeye girmesinden korkan 
hükümet, vatandaşları referandumu boykot etmeleri yönünde ikna etmeye çalışmıştır (Ilievski&Taleski, s. 362; 
Leskinovski, s. 70). Buna rağmen, yapılan anketlerde referanduma %60’a varan bir destek çıkması üzerine ABD 
hükümeti önemli bir caydırıcı adım atarak, ülkenin istikrarı için Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıdığını 
açıklamıştır. Makedonların ontolojik güvenliğine katkı yapan bu adım referandumun başarısız olmasında başlıca 
rolü oynamıştır (Lesnikovski, 2011, ss. 70-71). 

Uluslararası toplumun müdahalesine bir başka örnek de en büyük etnik Arnavut partisi olan DUI’nın 26 Ocak 
2007’de “Badinter çoğunluğu” gerektiren yasaların partinin oyları olmadan geçtiğini söyleyerek meclisi boykot 
etmesi olmuştur. DUI ancak Badinter çoğunluğuna tabi olacak yasaları tespit eden ve 2001 çatışmasına dâhil 
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olmuş güvenlik güçlerine uygulanan hakların, çatışmaya katılmış etnik Arnavut isyancılar için de tanınmasına 
izin veren yasaların çıkarılması gibi düzenlemeler karşılığında parlamentoya geri dönebileceğini açıklamıştır. 
(Ilievski& Taleski, 2009, s. 362)  

NATO ve AB’nin taraflara sürekli siyasi diyalog telkininde bulunması ve DUI geri dönmeden ülkenin NATO’ya 
davet edilmeyeceğini ve AB ile katılım müzakerelerinin başlamayacağını hatırlatmaları üzerine, koalisyon ortağı 
DPA’nın yetkisini devrettiği VMRO-DPMNE ile muhalefetteki DUI arasında müzakereler başlamıştır (Ilievski& 
Taleski, 2009, ss. 362-363). Uluslararası toplumun baskısıyla sonunda taraflar “Mayıs Anlaşması” olarak da 
bilinen bir anlaşmaya varmıştır (McEvoy, 2014, s.184).  

2015 yılı Şubat ayında SDSM lideri Zoran Zaev dönemin Başbakanı Nikola Gruevski’nin aralarında yargıç, polis, 
büyükelçi ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 20.000 kişiyi usulsüz dinlediğine ilişkin kayıtları açığa 
çıkarmasıyla ülkenin 2001 yılından beri yaşadığı en ciddi siyasi krizi başlatmıştır. Olayların büyümesi ve krizin 
aşılamaması üzerine AB’nin arabuluculuğuna ihtiyaç duyulmuştur. AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu 
üyesi Johannes Hahn siyasi lider arasında çok sayıda görüşme yapmış ve sonunda bir anlaşmaya varılmasını 
sağlamıştır. (Coalson ve diğerleri, 2016, Nisan 15)  

2 Haziran 2015’te dört ana siyasi partinin liderleri bir anlaşma imzalamış; 15 Temmuz’da ise “Przino Anlaşması” 
adı verilen ek bir protokole imza atmışlardır. Söz konusu anlaşmalar Genişlemeden Sorumlu Komiser Hahn ve 
Avrupa Parlamentosu üyeleri Ivo Vaigl, Richard Howitt ve Eduard Kukan’ın yanısıra AB ve ABD Üsküp 
Büyükelçileri’nin arabuluculuğu ile imzalanmıştır. Taraflar SDSM’nin meclise dönmesi, 2016 yılı Nisan ayında 
seçimlerin yapılması ve usulsüz dinleme iddialarını araştıracak özel bir savcının atanması üzerinde mutabakata 
varmıştır. (Avrupa Komisyonu, 2015, Temmuz 15) Ancak alınan kararların uygulanması kolay olmamış, 24 
Nisan’da yapılmak üzere anlaşılmış olan seçim tarihi SDSM’nin seçimleri boykot edeceğini açıklaması üzerine 5 
Haziran’a ertelenmiştir (Euractiv, 2016, Şubat 24).  

Ancak 11 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilebilen seçimlerden sonra bu kez de hükümetin kurulmasına ilişkin 
bir siyasi kriz patlak vermiştir. Seçimlerde VMRO-DPMNE 120 koltuktan 51’ini kazanmış ve hükümeti kurmakla 
görevlendirilecek ilk parti olmuştur (Sekularac&Casule, 2016, Aralık 12). Etnik Arnavut parti temsilcileri 
Makedon partilerle koalisyon kurabilmek için Makedonlarla eşit statüde olmak, Arnavutçanın da 
Makedonca’yla birlikte ülkenin resmi dili olması, ülkedeki tüm bölgelerin ekonomik ve sosyal eşitliğinin 
sağlanması, toplulukların haklarına saygı gösterilmesi ve coğrafi bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farkların 
azaltması için yeni bir bakanlık kurulması, etnik Arnavutların yargılandığı davalarda bağımsız uluslararası 
kurumların gözlemci olması ve duraklamış Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin yeniden canlandırılması gibi 
şartlar öne sürmüşlerdir (Mejdini, 2016,  Ocak 8). 9 Şubat 2017 itibariyle hala hükümet kurulamamıştır. Söz 
konusu hükümet krizinin yine AB’nin müdahalesi ile aşılacağı tahmin edilmektedir.  

Ülkede yaşanan güncel gelişmeler yıllardır süregelen etnik gruplararası koalisyon geleneğinin ve yetki paylaşımı 
düzenlemelerinin risk altında olduğunu göstermektedir (Less, 2017, Ocak 16). Makedonya, konsosyonel teorinin 
siyasi elitlere atfettiği yapıcı rolü sorgulatır biçimde, siyasi elitler arasındaki diyalog eksikliğinin ve sürekli 
tıkanan siyasetin ancak dışarıdan müdahale ile aşılabildiğinin açık bir örneği olmuştur. 

5. Sonuç 

Konsosyonel modelin uygulanma sürecinde demokrasiyle çelişen, ulus inşasını zayıflatan, siyasi işleyişi bozan ve 
sıklıkla dışarıdan müdahaleyi gerekli kılan bir takım problemler ortaya çıkmaktadır. Bir konsosyonel düzenleme 
örneği olan OÇA’nın uygulanma sürecinde, ülkenin söz konusu sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığı incelenmiş ve 
bu sorunların hepsinin Makedonya örneğinde de tecrübe edildiği ortaya konmuştur. Bu eksikliklerine rağmen 
uluslararası toplumun her çatışma sonrası topluma benzer reçeteleri sunmasının doğruluğu tartışılmalıdır. 
Sadece Makedonya’da değil Bosna’da yaşananlar da göstermiştir ki, her ne kadar konsosyonel düzenlemeler 
başlangıçta çatışmayı sonlandırmak ve etnik talepleri karşılamak suretiyle yaşanan sorunları kısa vadede çözse 
de, uzun vadede sorunun kendisi haline gelebilmektedir. Bu bakımdan söz konusu düzenlemelerin belli bir 
zaman zarfı boyunca uygulanması, ancak daha sonra uygulamada yaşanan aksaklıklar ve ortaya çıkan olumsuz 
sonuçlar dikkate alınarak güncellenmesi yerinde olacaktır.  
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Yeşil Otelcilik Uygulamalarının Pazarlama Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul 
Örneği 

Gül Nihan GÜVEN YEŞİLDAĞ 

Yrd. Doç. Dr., T.C. Beykent Üniversitesi, gulnihanguven@beykent.edu.tr 
 

Özet: Müşterinin memnun olması günümüz pazarlaması için çok önemli bir yerdedir ve bu memnuniyet sadece kullanılan 
ürün veya hizmettin ihtiyacı karşılama ve müşteriyi memnun etme sınırını aşmış, daha keyifli bir tüketim için çevre duyarlılığı 
da önemli bir etken haline gelmiştir. Çevre ile etkileşim turizm sektöründe diğer sektörlere nazaran önemi daha önde olan 
bir durumdur. Keza turizmin kaynağı çevredir ve çevrenin korunması turizm işletmelerinin devamlılığını sağlaması için 
şarttır. Bir başka deyişle sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilmesi hizmet veren işletmelerin çevre yönetim sistemi kurması 
ile yakından ilintilidir. 

Tüm bu faktörler ışığında özellikle 2000’li yıllarda sıklıkla duyulan turizmde yeşil işletmecilik anlayışı önemli bir nokta olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Literatürde otelcilikte yeşil işletmecilik ile ilgili birbirine yakın pek çok tanım olsa da bu 
tanımlamaların ortak paydası, yeşil işletmecilikle anlayışını benimsemiş bir otelin, zorunlu ve gönüllü çevre yönetimi 
belgelerinin bulunduğu yanı sıra enerji, su tüketimi, gürültü kirliliği ve katı atık yönetimi gibi konularda özenli davrandığı 
şeklindedir.   

Çalışmamızda öncelikle otel işletmelerinde çevre yönetimi, pazarlama performansı, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir 
turizm üzerine literatür tarama yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama bölümünde ise,  İstanbul’da bulunan 18 yeşil otel 
yöneticisi ile birebir görüşme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yeşil otelcilik uygulamalarının otel 
işletmelerinin pazarlama performansı üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Otelcilik, Müşteri Memnuniyeti, Pazarlama Performansı, Sürdürülebilir Turizm.  

The Green Hotel Management Practices’ Effect on the Marketıng Performance: 
Istanbul Case 

Abstract: Satisfaction of the customer is a very important place for today's marketing and this satisfaction has only 
exceeded the limit of satisfying customer and customer satisfaction of the used product or service and environmental 
sensitivity for more enjoyable consumption has become an important factor. The interaction with the environment is a 
priority in the tourism sector compared to other sectors. Also, the source of tourism is transformed and protection of the 
environment is essential for the sustainability of tourism enterprises. In other words, the realization of sustainable tourism 
is closely related to the establishment of the environmental management system of the service providers. 

In view of all these factors, especially in the 2000s, green management concept in tourism is an important point. Although 
there are many similarities in green management in hospitality in the literature, the common motive of these definitions is 
that a hotel that has adopted green management understanding is in a position to have compulsory and voluntary 
environmental management documents as well as being attentive in matters such as energy consumption, noise pollution 
and solid waste management . 

In our work, firstly, the literature on environmental management, marketing performance, customer satisfaction and 
sustainable tourism in the hotel enterprises was searched. In the data collection section of the survey, interviews were held 
with 18 green hotel managers in Istanbul. In the light of the results obtained, it is seen that green hotel management 
practices have positive effects on the marketing performance of the hotel companies. 

Keywords: Green Hotel Management, Customer Satisfaction, Marketing Performance, Sustainable Tourism. 

1. Giriş 

Son yıllarda konaklama işletmeleri çevresel sorunlara duyarlı olmadan pazarda uzun süreli varlıklarını 
sürdüremeyeceklerinin farkına varmışlardır. Özellikle turizm sektörü için çevrenin korunması çok önemli bir 
kriter olduğundan konaklama işletmelerinin bu konuya ilişkin daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle 
konaklama işletmeleri yeşil otelcilik uygulamalarına duyarsız kalamamakta ve yeşil otel olma yolunda 
faaliyetlerde bulunmaktadır. 
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2. Turizm ve Çevre Yönetimi 

Her yıl pek çok insan, yaşadıkları yerlerden ayrılarak başka şehir veya ülkelere gitmekte, gezip görüp 
dinlenmektedir. Bu olaylar ekonomik-sosyal anlamda geniş etkiler yaratmakta ve günümüz yaşam şekillerinin 
temel özelliğini oluşturmaktadır (Uçkun, 2004:28). 

Turizm; dinlenme, eğlenme, doğanın ve sanatın güzelliklerini tanıma, sanayinin ve ulaşımın gelişmesine etken 
ve ulusların kaynaşmasına olanak veren olayların bütünüdür (Bezirgan,  2008:5). Başka bir tanıma göre turizm; 
istihdam yaratan, ekonomiye katkısı olan, toplumsal ve kültürel iletişimi sağlayan, bütünleyen ve dünya barışını 
korumayı hedefleyen bir olgudur (Çuhadar, 2006:1). 

Bu tanımlarına göre, turizmin temel özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler; 

*Konaklama geçicidir ve turistler belli süre sonra yaşadıkları yere dönerler 

*Turistler konaklama sırasında bulundukları bölgenin mal veya hizmetinden yararlanırlar 

*Turizm, geçici yaşanılan yerlerde, turistlerin gereksinimlerini karşılar (Aktaş, 2002:1). 

Turizm sektörünü en çok ilgilendiren bir diğer konu ise çevre yönetimidir. Çevre yönetimi; insan ve doğanın 
oluşturduğu etkileşimi inceleyen bilim dalıdır (Bedük, 2004:20). Genel bir tanıma göre çevre yönetimi; insan ve 
doğanın çevreye oluşturduğu sorunları bulmak ve bu sorunlara çözüm üretmektir (Tokoğlu, 2013:9). 

Çevre; doğal ve yapay olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal çevre, doğanın oluşması sırasında insanların 
katkısı bulunmazken; yapay çevre, insanlar tarafından yaratılmaktadır (Tokoğlu, 2013:9). 

3. Yeşil Yıldız 

3.1. Yeşil Yıldız Tanımı ve Özellikleri 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlatmış olduğu, çevreye duyarlı konaklama tesisleri projesi ve 
sürdürülebilir turizm kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerinin yıldızlarının ‘yeşil’ gösterildiği çevre 
etiketidir (tuyup.turizm.gov.tr). Ayrıca, yeşil yıldız; otelin çevreye duyarlı olarak tasarlanması, planlanması ve 
işletmenin açılmasını sağlamasıdır (Giritlioğlu ve Güzel, 2015:890). 

Yeşil Yıldız’ın insanlara, otellere ve çevreye yararlı olan bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bunlar; 

• Çevre dostudur 

• Su israfını önler 

• Otellerin kârlarını arttırır 

• Ülkede tasarrufu sağlar 

• Bireylerin sağlıklarına önem verdiği için çevrede oluşan atık miktarını azaltır 

• Ekolojik mimariye ve çevreye duyarlıdır 

• Halkı çevre konusunda bilinçlendirir (Özçoban, 2010:73). 

3.2. Yeşil Yıldız Sertifikası Almanın Amacı ve Kriterleri 

Yeşil yıldız sertifikasını almak için, öncelikle oteller çevreye zararlı madde üretmemeli, çevreyi kirletmemeli, atık 
miktarlarını azaltmalı, çevreye duyarlı olmalı, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik edilmelidir (Kızılırmak, 
2011:9). 

Yeşil Yıldızın esas amacı müşteri memnuniyetini sağlayarak karlı bir kazanç elde etmektir. Bununla birlikte; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Yeşil Yıldız Sertifikası’ almak isteyen oteller için oluşturmuş olduğu belli amaçlar 
vardır. Bu amaçlar; 

• Otellerin enerji verimliliğini arttırmaya ve su tasarrufu sağlamaya yönelik amaçlar 

• Otelleri yenilenebilir enerji kaynakları kullandırmaya yönelik amaçlar 
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• Çevreyi güzelleştiren etkinliklere yönelik amaçlar 

• Çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik amaçlar 

• Bilinçlendirme ve personel eğitimi aldırmaya yönelik amaçlar (Özçoban, 2010:69). 

Yukarıda gösterilen amaçlar doğrultusunda otellerin kârı olacaktır. Bu kârlar; 

• Avrupalı turistler tarafından otelleri tercih edilecek ve otellerin karları artacak 

• ”Çevre Eylem Planlaması” yapılacak, enerji harcamaları azalacak ve karları artacak 

• Personel eğitilecek ve çalışanlar bilinçlendirilecek (Yıldız, 2012:29). 

Otellerin amacı ve kârının olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu belli kriterlere sahip 
olmaları gerekmektedir. Bunlar; 

• İlk olarak oteller eylem ve politika planları oluşturmalıdır 

• Eylem planlarını uygulayabilmek için “özel bir yetkili” olmalıdır 

• Oteller çevre bilincini arttırmalı, eylem planlarını uygulayabilmek için personeli eğitmelidir 

• Kirli suyu atabilmek için atık su planı bulundurmalıdır 

• Otel yöneticileri su ve enerji tüketimi, ısıtma, kimyasal maddelerin kullanımı ve atık miktarı konusunda 
veriler toplayıp bu verileri izlemelidir (Atay ve Dilek, 2013:212). 

4. Yeşil Otelcilik 

4.1. Yeşil Otelcilik Tanımı ve Tarihçesi 

Yeşil otelcilik; çevre imajı oluşturma çabası içinde olan oteller doğayı korumak adına zorunlu ya da gönüllü 
olarak belgelere sahip olmak, enerji ve su tasarrufu sağlamak istemeleri şeklinde tanımlanmaktadır (Yıldız, 
2012:1). Başka bir tanıma göre yeşil otel; katı atık, enerji kullanımı gibi çevreye yararlı olacak politika ve planlar 
uygulayan, belgeler satın alan ve yeşil yıldız hedefine yönelik değişiklikler yapan otellerdir (Ayala, 1995: 351). 

Yeşil otelcilik; asgari oranda tüketilecek enerjiyi, atık miktarının azaltılmasını, verimin arttırılmasını, otel 
işletmelerinin karlılığının artırılmasını, otel işletmelerinin çevreye duyarlı olmasını, ekolojik mimarinin 
yapılanmasını ve bilinçli bireyler yetiştirmesini kapsamaktadır (http://yesilyildizlioteller.com.tr). 

Çevre bilinci gelişen ülkeler yeşil yıldız almayı ve çevreyi korumayı amaçlamışlardır. Dünyada ilk olarak 
Avustralya “Çevresel Uygulama Standardı” oluşturmuştur (Yıldız, 2012:29). 

Türkiye’de “Kültür ve Turizm Bakanlığı” 2008 yılında “yeşil yıldız” projesini başlatmıştır (Yıldız, 2012:29). 

4.2. Yeşil Otelciliğin Dünyadaki Adı ve Türkiye’de Örnekleri 

Dünya, doğanın kirlenmemesi için “yeşil yıldız” projelerine olumlu bakmaktadır. Bu kapsamda, “Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” için Kyoto Protokolü 1997 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme 
2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu protokol çerçevesinde toplam 160 ülke bulunmaktadır. Günümüzde ise, 
dünyaca bilinen LEED ve BREEAM kuruluşları çevre ve enerji verimliliğini arttırmak için çalışmalar yürütmektedir 
(Tutar, 2015:337). 

Yeşil oteller projesi; otellerin enerji ve su tasarrufunu ölçmek ve çevre dostu olarak duyarlı tüketici karşısında 
otellerin ayrıcalık kazanmasını amaçlamaktır. Yeşil Oteller projesi kapsamında, Türkiye’deki beş yıldızlı oteller 
sıralamasında; Polat Renaissance Hotel İstanbul ilk sırada yer almaktadır. İlk sırada yer almasının nedeni; 
doğalgaz motoru, buhar ve sıcak su üreterek otel maliyetini azaltmasıdır (Atay, 2013:207). Fakat Türkiye’de 
yeşil yıldız alan ilk otel; “Calista Luxury Resort Hotel”dir (Seyhan ve Yılmaz, 2010:71). Ayrıca, Türkiye’de 2016 
verilerine göre toplam 357 adet “Yeşil Yıldız”lı tesis bulunmaktadır. Bunların içerisinde ilk üç sırayı 186 yeşil otel 
işletmesi ile Antalya, 49 yeşil otel işletmesi ile İstanbul ve 33 yeşil otel işletmesi ile Muğla oluşturmaktadır 
(http://www.turizmdatabank.com). 
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5. Yöntem 

5.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacını çevreye duyarlı işletme sertifikasına sahip olan otellerdeki yeşil yıldız faaliyetlerinin 
pazarlama performansına etkisini ortaya koymak oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmaya katılan yeşil yıldıza 
sahip otel yöneticilerine sorular sorulmuş ve elde edilen veriler ışığında sonuçlara ulaşılmıştır. 

5.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini yeşil yıldız sertifikasına sahip konaklama işletmeleri, örneklemini ise T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 2016 yılı verilerine göre İstanbul’da faaliyet gösteren 49 yeşil yıldızlı konaklama işletmesi 
oluşturmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. İstanbul’da Bulunan Yeşil Yıldızlı Konaklama Tesislerinin Bulundukları İlçelere Göre Dağılımı 

İlçe Konaklama Tesisi Sınıfı Konaklama Tesisi Sayısı 

Ataşehir Otel 3 

Bağcılar Otel 1 

Bakırköy 
1 Otel 

1 Özel Konaklama Tesisi 
2 

Başakşehir Otel 1 

Bayrampaşa Otel 1 

Beşiktaş Otel 6 

Beykoz Otel 1 

Beyoğlu 
5 Otel 

2 Özel Konaklama Tesisi 
7 

Büyükçekmece Otel 1 

Eminönü Özel Konaklama Tesisi 1 

Esenler Otel 1 

Fatih 
3 Otel 

1 Butik Otel 
4 

Kadıköy Otel 4 

Küçükçekmece Otel 3 

Pendik Otel 3 

Şişli 

7 Otel 
1 Özel Konaklama Tesisi 

1 Butik Otel 
1 Turizm Kompleksi 

10 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ( 2016 Aralık verileri) 

5.3. Verilerin Toplanması ve Analiz 

Verilerin toplanma aşamasında gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen ve İstanbul Avrupa Yakası’nda 
bulunan 18 yeşil otel yöneticisi ile birebir görüşme sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yeşil otel 
yöneticilerine yarı yapılandırılmış dört açık uçlu sorulmuş ve elde edilen veriler raporlama tekniği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Yeşil otel yöneticilerine yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir. 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak pazarlama maliyetlerinizi nasıl etkiledi? 

• Yeşil yıldız belgesine sahip satışlarınızı nasıl etkiledi? 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak müşteri talebini ve memnuniyetini nasıl etkiledi? 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak rekabet gücünüzü nasıl etkiledi? 
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5.4. Bulgular 

Araştırmada Avrupa Yakası’nda bulunan yeşil otel işletmelerinin 18 yöneticisine yöneltilen beş açık uçlu 
sorulardan elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir. 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak pazarlama maliyetlerinizi nasıl etkiledi? 

sorusuna yeşil otel yöneticilerinin verdikleri cevaplar; genel olarak pazarlama maliyetlerinin önemli ölçüde 
düştüğü yönündedir. 

• Yeşil yıldız belgesine sahip satışlarınızı nasıl etkiledi?  

sorusuna yeşil otel yöneticilerinin verdikleri cevaplar; satışlarının artığı ve bunun için ekstra bir faaliyet 
gerekmediğini belirtmişlerdir. Özellikle seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından ayrıcalıklı olarak talep 
gördüklerini ifade etmişlerdir. 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak müşteri talebini ve memnuniyetini nasıl etkiledi? 

sorusuna yeşil otel yöneticilerinin verdikleri cevaplar; müşteri sayılarının ve memnuniyet derecelerinin artığı 
yönündeydi. Özellikle yeşil otel konsepti ile yeni bir hedef kitlesi oluşturduklarını ifade etmişlerdir. 

• Yeşil yıldız belgesine sahip olmak rekabet gücünüzü nasıl etkiledi?  

sorusuna yeşil otel yöneticilerinin verdikleri cevaplar; pazarda önemli ölçüde rekabet avantajı elde ettikleri 
yönündedir. Bu rekabet avantajının otelin sürdürülebilirliğini de önemli ölçüde artırdığını ifade etmişlerdir. 

6. Sonuç  

Yeşil yıldız belgeli otellerin önemi ve farkındalığı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Otel işletmeleri yeşil yıldız 
belgesine sahip olmanın pazardaki avantajlarının farkına varmakta ve gün geçtikçe daha fazla sayıda yeşil otel 
işletmesine dönüşüm sağlanmaktadır. Araştırmada yeşil otelcilik uygulamalarının pazarlama performansını 
olumlu yönde etkilediğini, pazarlama maliyetlerinde azalma sağlarken; satışları, müşteri sayısı ve 
memnuniyetini ve rekabet avantajını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Kaynakça 
Aktaş, A. (2002), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Detay Yayıncılık (2.Baskı),  Antalya. 

Atay, L., Dilek, S E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibıs Otel Örneği, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1). 

Ayala, H. (1995). Ecoresort: A gren Master Plan for the İnternational Resort Industry. International Journal of Hospitality 
Management, 14. 

Bedük, F. (2004). Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Karaman İli İçin Bir Örnek Uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya. 

Bezirgan, M. (2008). Türk Turizminde İtici Bir Güç Olarak İç Turizm ve Altınoluk Yöresinde İç Turizme Katılanlara Yönelik Bir 
Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 
Balıkesir. 

Çuhadar, M. (2006). Turizm Sektöründe Talep Tahmini İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılmalı 
Analizi (Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta. 

Giritlioğlu, İ., Güzel, M O. (2015). Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları: Gaziantep ve Hatay Bölgesinde Bir Araştırma, 
Uluslar arası Sosyal Araştırma Dergisi, 8(40). 

Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi, 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2. 

Özçoban, E. (2010). Türkiye’de Turizm Endüstrinde Sosyal Sorumluluk Kampanyaları: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yeşil 
Yıldız Uygulaması ve Calista Otel Örneği Üzerinde Amprik Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Seyhan, G., Yılmaz B S. (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calısta Luxury 
Resort Hotel, İşletme Fakültesi Dergisi, 11(3).  

Tokoğlu, H. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Yönetimi Açısından Yeşil Bütçelemeye İlişkin Türkiye’deki Uygulamalar, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar. 

Tutar, F. (2015). Yeşil Ekonomi, Yeşil Turizm: Türkiye’de Turizm Sektöründe Yeni Trend Yeşillenen Oteller Projesi, Akademik 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(3). 

Uçkun, S. (2004), İşletme ve İşletme Türleri,  Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1509 
 

Yıldız, A. (2012). Çevre Yönetimi Uygulayan Yeşil Otel İşletmelerinde Yeşil Müşteri Deneyimi Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. 

http://www.turizmdatabank.com 

http://tuyup.turizm.gov.tr/Yayinlar 

http://yesilyildizlioteller.com.tr  

http://yigm.kulturturizm.gov.tr 

 

http://yesilyildizlioteller.com.tr/


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1510 
 

Doğrudan Pazarlama Stratejisinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği 

Hakan ADANACIOĞLU           

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova/Izmir, Türkiye 

hakan.adanacioglu@ege.edu.tr        
 

Özet: Son yıllarda, üreticilerin daha karlı bir alternatif pazar arayışı ve tüketicilerin ise yerel gıda beklentileri doğrudan 
pazarlamanın ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştur. Bazı istatistiki veriler, tarımda doğrudan pazarlamanın öneminin 
giderek arttığını ortaya koymaktadır. 2012 yılında, ABD’de 144.530 adet tarım işletmesi tarafından doğrudan tüketicilere 1.3 
milyar dolar ($) değerinde taze yenilebilir tarımsal ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Son yirmi yılda, Avrupa Birliği (AB) üyesi 
olan ülkelerde de doğrudan satış faaliyetinde bulunan tarım işletmelerinin sayısının arttığı belirtilmektedir. Toplam 
üretiminin %50’den daha fazlasını doğrudan tüketicilere satan tarımsal işletmelerin oranı AB’de ortalama %15’dir. Bu 
çalışmada tarımsal üreticilerin doğrudan pazarlama stratejilerini kullanmaları durumunda geleneksel pazarlamaya göre bir 
avantaj sağlayıp sağlayamayacakları sorusuna yanıt aranmıştır. Bu kapsamda, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde kiraz üreticileri 
üzerine yapılmış bir anket çalışmasından elde edilen verilerden yararlanılarak, olası bir doğrudan pazarlama seçeneğinde 
kiraz üreticilerinin pazarlama etkinliği bir senaryo analizi ile incelenmiştir.  

Bu çalışmadaki bulgular, kirazın doğrudan pazarlanması durumunda üreticilerin pazarlama etkinliğinin en az 10 kat arttığını 
ortaya koymaktadır. Görüşme yapılan kiraz üreticilerinin doğrudan tüketicilere satış yapması durumunda tercih 
edebilecekleri olası pazarlama stratejileri incelendiğinde, en fazla ilgi gören seçeneğin toplum destekli tarım  modeli olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kiraz üreticilerinin işletmelerinin bulunduğu konumu, üretim miktarını, ürün çeşidini, ürün 
kalitesini ve doğrudan pazarlama için sahip olduğu altyapı imkanlarını göz önüne alarak kullanabileceği doğrudan pazarlama 
stratejilerini belirlemesi önemli görülmektedir. 

Anahtar sözcükler:  Doğrudan Pazarlama, Stratejiler, Pazarlama Etkinliği, Kiraz 

 

Marketing Efficiency of Cherry Growers in Direct Marketing Strategies 

 

Abstract: In recent years, producers’ renewed search for more profitable alternatives to sell their crops and 
consumers' expectations towards local foods are pushing interest in direct marketing. Some statistical data reveal that the 
importance of direct marketing for farm products has steadily increased in recent years. Throughout the United States, 
144,530 farms sold $1.3 billion in fresh edible agricultural products directly to consumers in 2012. The number of farms 
engaged in direct sales across the European Union (EU) has also increased in last twenty years. On average, about 15% of 
farms in the EU sell more than 50% of their production directly to consumers. This study attempts to answer the basic 
question: whether the cherry growers can take an advantage over traditional marketing in cases of selling directly to 
consumers. Using data from a survey of cherry growers engaged in direct marketing in the Kemalpaşa district,  Izmir 
Province of Turkey, this study examines the marketing efficiency of cherry growers through a scenario analysis in cases of a 
possible direct marketing. 

Based on the findings, the growers’ marketing efficiency in cherry marketing through direct-to-consumer channels 
increases at least 10 times, compared to indirect marketing channel. In examining the possible direct marketing strategies 
that the cherry growers may prefer to use in the future in cases of selling directly to consumers, community-supported 
agriculture (CSA) emerged as having drawn the most attention. However, when selecting direct marketing strategies, the 
cherry growers should consider farm location, product volume, variety and quality of product, and infrastructure facilities 
for direct marketing.  

Keywords: Direct Marketing, Strategies, Marketing Efficiency, Cherry 

1. Giriş 

 
Son yıllarda tarımda doğrudan pazarlamaya ilginin arttığı görülmektedir. Bunun nedenleri incelendiğinde öne 
çıkan ilk neden, tarımsal emtia fiyatlarının düşük olması sebebiyle ortaya çıkan memnuniyetsizliktir. Üretici satış 
fiyatları genellikle perakende fiyatların sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Birçok gelişmiş ekonomide, 
tüketicilerin ödediği gıda fiyatının (ya da maliyetinin) %80’ini işleme, taşıma ve pazarlama masraflarının 
oluşturduğu vurgulanmaktadır. Bu da bir üreticinin ortalama olarak perakende gıda fiyatının sadece %20’sini 
aldığını göstermektedir (Fehér, 2012). Doğrudan tüketicilere satılan ürünlerin fiyatları, tipik toptan satış 
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fiyatlarından büyük ölçüde daha yüksek olabilmektedir. Doğrudan pazarlamaya artan ilginin bir diğer nedeni; 
üreticilerin tüketicilerle ilişkileri geliştirmeye önem vermesi, bunun yanında ürünler ile ilgili geri yansımaları 
anında tüketicilerden alma fırsatına sahip olmasıdır. Tüketicilerin ise taze ve kaliteli ürünlere oldukça değer 
vermesi ve yerel üreticileri desteklemek için bir fırsat arayışı içinde olması tarımda doğrudan pazarlamaya olan 
ilginin artmasında etkili olmuştur. Tarımda doğrudan pazarlama, kentsel tüketiciler ile kırsal gıda üreticileri 
arasında bir bağlantının kurulmasını sağlamakta olup, aynı zamanda alternatif pazarlama kanalları sunarak 
kırsal ekonomiye katkıda bulunmaktadır (Alberta Ag-Info Centre, 2009). Tarımda doğrudan pazarlama kavramı, 
bu konuda yapılan çalışmalarda farklı tanımlamalarla belirtilmektedir. Bu çalışmalarda en yaygın kullanılan 
tanım “doğrudan üreticiden tüketiciye satış” şeklinde iken, bazı çalışmalarda bu tanıma tüketiciler yanında 
spesifik satış yerleri (restoran, hastane, okul, marketler, diğer perakende satış yerleri, vb.) de dahil edilmiştir 
(Uva, 2002). 

Yukarıda da belirtildiği gibi, üreticilerin daha karlı bir alternatif pazar arayışı ve tüketicilerin ise yerel gıda 
beklentileri doğrudan pazarlamanın ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştur. Ulaşılabilen sınırlı veriler 
çerçevesinde, çeşitli ülkeler için incelenen istatatistiklerden bunu görmek mümkündür. Örneğin; doğrudan 
satışların yaygın olarak kullanıldığı ABD’de 2012 yılı itibariyle 144.530 adet tarım işletmesi doğrudan satış 
yapmakta olup, bu işletmelerin ABD’deki toplam tarım işletmesi sayısına (2.1 milyon) oranı %6.9’dur. ABD’de 
doğrudan tüketicilere satılan taze yenilebilir tarımsal ürünlerin değeri 1.3 milyar dolar ($) olarak 
belirtilmektedir. Tarımsal işletme başına düşen doğrudan satışların değeri ise 9.063 $’dır (USDA, 2014). Son 
yirmi yılda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde de doğrudan satışlara olan eğilimin arttığı belirtilmektedir. Toplam 
üretiminin %50’den daha fazlasını doğrudan tüketicilere satan tarımsal işletmelerin oranı AB’de 
ortalama %15’dir. Üye ülkelere göre değişmekle birlikte, bu oran %25 ile en yüksek Yunanistan’dadır (EC, 2013). 

Çeşitli ülkelere yönelik incelemelerde, tarımsal doğrudan satışlarda genelde sebze ve meyve ürünlerinin hakim 
olduğu görülmektedir. Fransa’da sebze-meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı küçük ölçekli işletmelerin (market 
gardeners) %46’sının, meyve yetiştiricilerinin üçte birinin doğrudan pazarlamayı uyguladığı saptanmıştır. 
Hollanda’da ise doğrudan pazarlama yapan tarım işletmelerinin yaklaşık %90’ının meyve ve sebze satışı yaptığı 
belirtilmiştir (Dockès ve diğerleri, 2008).   

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, tarımsal ürünlerde doğrudan pazarlama dünyada bir gelişim 
trendi içindedir. Diğer yandan, önemli bir tarımsal üretim potansiyeli Türkiye’de tarımsal üreticilerin geleneksel 
veya dolaylı pazarlama kanallarına bağımlı kalmaya devam ettiği görülmektedir. Halbuki, Türkiye’de birçok 
tarımsal ürünün pazarlanmasında üreticilerin doğrudan pazarlama stratejilerini kullanması mümkün 
görülmektedir. Doğrudan pazarlama özellikle de belli lokal alanlarda üretilen ve tüketiciler üzerinde yüksek 
kalite algısına sahip olan yöresel nitelikli ürünlerde üreticiler için daha fazla avantaj sağlayabilir. Örneğin; 
“Kemalpaşa Kirazı”, belirtilen niteliklere sahip olması yönüyle doğrudan pazarlama potansiyeli yüksek olan 
ürünlerden birisidir. Bununla birlikte, kiraz gibi ürünlerde tarımsal üreticilerin doğrudan pazarlama stratejilerini 
kullanmaları durumunda geleneksel pazarlamaya göre bir avantaj sağlayıp sağlayamayacakları önemli bir 
araştırma sorusudur. Bu çalışma ile söz konusu soruya cevap verilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen amaç 
doğrultusunda çalışmada, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde kiraz üreticileri üzerine yapılmış bir anket 
çalışmasından elde edilen verilerden yararlanılarak, olası bir doğrudan pazarlama seçeneğinde kiraz 
üreticilerinin düşündükleri fiyatlar çerçevesinde geleneksel pazarlama kanalları ile karşılaştırmalı olarak bir fiyat 
analizi yapılmış, daha sonra ise hem doğrudan hem de geleneksel pazarlama kanallarında kiraz üreticilerinin 
pazarlama etkinliği ve karlılığı bir senaryo analizi ile incelenmiştir.  

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Bu çalışmanın ana materyalini, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu ve Ören beldeleri ile Yiğitler 
köyündeki toplam 102 kiraz üretimi yapan işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anket 
çalışması, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştilmiştir. Çalışmanın ikincil veri kaynakları ise, 
ağırlıklı olarak yurtdışında yapılmış çalışmalardan elde edilmiştir. 
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2.2. Yöntem 

Kemalpaşa ilçesinde görüşülen kiraz üreticilerinin sayısının belirlenmesinde oransal örnekleme yönteminden 
yararlanılmıştır. Bu yönteme göre, N büyüklüğündeki sonlu bir anakitle için belli bir özelliği taşıyanların bilinen 
veya tahmin edilen oranına (p) göre örnek hacmi formülü aşağıda belirtilmiştir (Newbold, 1995). 

 

 

 

n= Örnek hacmi 

N= Toplam kiraz üretimi yapan üretici sayısı (2157) 

p= Kiraz üretimi yapan üreticilerin oranı. Maksimum örnek hacmine ulaşmak için p = 0.50 alınmıştır. 

px
2

 = Oranın varyansı 

İncelenen işletmeler kiraz üretimi yaptıkları arazinin büyüklüğüne göre küçük, orta ve büyük işletmeler olmak 
üzere 3 gruba ayrılmıştır. Bu kapsamda; kiraz üretim alanı 10 dekardan küçük  olan işletmeler 1. grup, 10-20 
dekar arasında olanlar 2. grup ve 20 dekardan daha büyük olanlar ise 3.grup olarak sınıflandırılmıştır. 

Bu çalışmada, doğrudan ve dolaylı pazarlama koşullarında kiraz üreticilerinin pazarlama marjları ve etkinliği için 
bir analiz gerçekleştirilmiştir. Pazarlama marjları, mutlak (the total price spread) ve nisbi marj (the percentage 
total gross margin) olarak hesaplanmıştır. Tüketicilerin satın aldığı son ürüne ödeyecekleri fiyat ile üreticilerin 
ürettikleri hammaddeler için elde ettikleri fiyat arasındaki fark mutlak pazarlama marjı olarak tanımlanmaktadır 
(İnan, 2006). Pazarlama marjları, genellikle üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farklılıkları incelemek için 
kullanılmaktadır. Bu marj;  satın alma, paketleme, ulaşım, depolama ve işleme gibi hizmetler için aracılar 
tarafından istenilen fiyatı temsil etmektedir (Zeb ve diğerleri, 2007). Nisbi marj ise, tüketicilerin ödediği fiyatın 
oransal olarak ne kadarının aracılarda kaldığını göstermektedir. Nisbi marj hesaplanırken aşağıdaki formül 
kullanılmıştır: 

Nisbi marj = [(perakende fiyat – üreticinin eline geçen fiyat) / (perakende fiyat) x 100] (Smith, 1992) 

Perakende fiyat içindeki üretici payı (üretici marjı) ise aşağıda belirtilen formül ile hesaplanmıştır: 

Üretici marjı = (üreticinin eline geçen fiyat / perakende fiyat) x 100 

Pazarlama marjları yanında, kiraz üreticilerinin dolaylı ve doğrudan pazarlama koşullarındaki pazarlama etkinliği 
hesaplanmıştır. Pazarlama etkinliği, en genel anlamıyla, pazar çıktısının (fayda), pazarlama girdisine (kaynakların 
maliyeti) oranı olarak tanımlanmakta olup, bu orandaki artış etkinlikte iyileşme olduğunu göstermektedir 
(Hussein ve diğerleri, 2013; Adanacıoğlu, 2014). Pazarlama etkinliği hesaplanırken, en yaygın kullanılan 
ölçülerden birisi olan aşağıda belirtilen Acharya’nın modifiye edilmiş pazarlama etkinliği (Acharya’s Modified 
Marketing Efficiency) formülünden yararlanılmıştır: 

MME = NPF/(MC+NMM+ML) (Murthy ve diğerleri, 2007;  Adanacıoğlu, 2014).  

Bu formülde; MME: modifiye edilmiş pazarlama etkinliği ölçüsünü; NPF: çiftçilerin eline geçen net fiyatı 
(NPF=üretici eline geçen brüt fiyat - üreticilerin pazarlama masrafı – üretimden sonra pazara ulaşıncaya kadar 
fiziksel ürün kaybı değeri {Lüretici*Püretici}); MC:  üreticiler ve aracılar tarafından yapılan toplam pazarlama 
masrafını (paketleme, taşıma, işçilik, vb) (MC=Cüretici+Ctoptancı/tüccar+Cperakendeci); NMM: aracılar 
tarafından elde edilen toplam net pazarlama marjını (örneğin; toptancı net marjı=satış fiyatı – satın alma fiyatı- 
pazarlama masrafı – satış sırasındaki fiziksel değer kaybı {Laracı*Paracı},…), ML ise, tüketiciye ulaşıncaya kadar 
üründe meydana gelen fiziksel kayıpların değerini (ML=her aşamada oluşan ürün kaybı miktarı * her aşamadaki 
brüt fiyat {Lüretici*Püretici+…….}) ifade etmektedir. Ancak; çalışmada, aracıların olduğu aşamadaki fiziksel ürün 
kayıplarının değerinin belirlenmesindeki zorluk nedeniyle, literatürde yaygın olarak kullanılan  
MME=NPF/(MC+NMM) formülü esas alınmıştır. Bir işletmenin kullandığı pazarlama kanalında etkin olabilmesi 
için pazarlama etkinliği indeksi katsayısının 1’den büyük olması gerekmektedir. Bu katsayı, 1’den ne kadar 
büyük olursa işletmenin pazarlama kanalındaki etkinliği de o derece artmaktadır. Söz konusu katsayının 1’den 
küçük olması ise, işletmenin kullandığı pazarlama kanalının etkin olmadığını ortaya koymaktadır (Longwe ve 
diğerleri, 2010). 
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3. Tarımsal Ürünlerde Doğrudan Pazarlama Stratejileri 

Tarımsal üreticilerin kullanabileceği çok sayıda doğrudan pazarlama stratejisi bulunmaktadır. Bunlar arasında en 
yaygın olanları; kendi ürününü kendin topla (u-pick veya pick-your-own), yol kenarında kurulan standlar ve 
pazarlar (roadside stands and markets), üretici pazarları (farmers’ markets), internet ve posta siparişi (internet 
and mail order), doğrudan restoranlara ve kurumlara satış, toplum destekli tarım (community supported 
agriculture) ve agro-turizm faaliyetlerine katılım yolu ile satış’tır (Burt ve diğerleri, 2008; Adanacıoğlu, 2013; 
Adanacıoğlu, 2014).  

Kendi ürününü kendin topla seçeneğinde; tüketiciler tarım işletmesine gelerek talep ettiği ürünün (meyve veya 
sebze) hasadını yapmakta, hasat edilen ürünün bedelini nakit olarak üreticiye ödemekte ve ürünün evlerine 
kadar taşınmasını bizzat gerçekleştirmektedir. Yol kenarı standları, genellikle tarımsal işletmelerin bitişiğinde 
veya bu işletmelere yakın bir yerde kurulmakta olup, taze ürünler doğrudan tüketicilere satılmaktadır. Ürün 
satışları, hasat zamanına denk getirilerek mevsimsel olarak yapılmaktadır. Üretici pazarları, üreticilerin taze 
meyve-sebze ile diğer tarımsal ürünleri birbirinden bağımsız standlarda doğrudan tüketicilere sattığı ortak 
alanlardır. Yeni Hal Kanununda ise üretici pazarları, “üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak 
doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerleri” şeklinde tanımlanmaktadır. Üreticiler tarafından 
yaygın olarak kullanılan doğrudan pazarlama stratejilerinden birisi de internettir. İnternet, zamanını online 
(internete bağlı) olarak geçiren nüfusun büyük  çoğunluğuna erişmek için etkili bir yol olarak görülmektedir. En 
azından internet, potansiyel tüketicilere işletmenin tanıtılmasını sağlayacak bir araç olarak kullanılabilmektedir. 
Özellikle tarımsal işletmelerin bulunduğu yerel veya kırsal alanların dışında, internetin satışları arttırıcı bir etkisi 
olduğu ifade edilmektedir. ABD’deki birçok üreticinin web sitesi ile satış yapmayı işlevsel bulduğu dile 
getirilmiştir. Online satış yapan üreticiler, genellikle web sitelerinde sipariş formlarını bulundurmaktadır. Bu 
formlar, tüketiciler tarafından doldurulduktan sonra ya elektronik olarak ya da normal posta ile geri 
gönderilmektedir. Doğrudan restoranlara ve kurumlara (otel, okul, yiyecek hizmeti sağlayan firmalar, vb.) 
yapılan satış faaliyeti de doğrudan tüketicilere satış yapılıyormuş gibi değerlendirilmektedir. Nitekim, bu 
pazarlama stratejisi ile bir veya iki aracı elimine edilmektedir. Ancak; üreticilerin bu stratejiyi uygulayabilmesi 
için aracıların yaptığı hizmetleri sağlamasının gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

Toplum destekli tarım sisteminde ise, bir üretici, işletmesinde ürettiği taze ürünler ile diğer gıda ürünlerinin 
(yumurta, et, çiçek, bal, süt, vb.) doğrudan satışını gerçekleştirmek için ortak, üye veya paydaş olarak 
nitelendirilen bir tüketici grubu ile belirli bir fiyat üzerinden anlaşma yapmaktadır.  Toplum destekli tarım 
sistemi programlarının organizasyonu; tek bir işletme ile yapılabildiği gibi, tarımsal kooperatifler ve çeşitli 
ortaklıklar (birkaç işletme, vb.) ile de gerçekleştirilebilmektedir. Tarımsal üreticilerin doğrudan pazarlamada 
kullanabileceği en yaygın strajilerden birisi de agro-turizm faaliyetleridir. Kentlerde yaşayan insanların dinlenme 
ve eğlence imkanı sağlayan ve aynı zamanda eğitici nitelikte (eğitim amaçlı alan gezileri) olan kırsal alanlara 
gitmek için yer arayışı içinde olduğu görülmektedir. Bir üreticinin işletmesini insanları çekebilecek bir biçime 
dönüştürmesinin kısa sürede mümkün olamayacağı, ancak yapacağı bazı faaliyetlerle bu amaca ulaşabileceği 
dile getirilmektedir. Yol kenarında kurulan standların yanına gölge bir piknik alanı oluşturulması, belirli bir 
temayı göstermek veya hikayeleri anlatmak için labirent şeklinde oluşturulan mısır tarlaları, ekmek fırınları, 
restoranlar, yarışmalar, çocuklar için evcil hayvan çiftlikleri, saman arabası ile yapılan kır gezintileri, tarımsal 
işletmerde tatil yapma seçeneği ve el ile yapılan işlemeler gibi bazı girişim ve faaliyetlerin yeni müşterileri kırsal 
alana çekecebileceği ifade edilmektedir (Adanacıoğlu, 2013). 

4. Araştırma Bulguları 

4.1. Üreticilerin ve İşletmelerin Genel Özellikleri 

Görüşülen üreticilerin genel özellikleri incelendiğinde, genel ortalama itibariyle üretici yaşının 50.35 yıl, eğitim 
süresinin 7.97 yıl, tarımsal deneyim süresinin yaklaşık 28.64 yıl ve kiraz üretimindeki deneyim süresinin 21.08 yıl 
olduğu belirlenmiştir. İşletme başına düşen ortalama nüfusun 4.07 kişi olduğu işletmelerde, ortalama arazi 
parsel sayısı 4.09 ve arazi büyüklüğü 32 dekar’dır. İşletmelerdeki kiraz üretiminin yapıldığı arazi parsel sayısı 
2.47 adet olup, işletme büyüklüğüne göre 5.91 ile 29 dekar arasında değişen kiraz arazisi büyüklüğü ortalama 
15.04 dekar’dır. Görüşme yapılan kiraz üreticilerinin %80.39’u sadece kendi mülkiyetinde olan 
arazilerde, %15.69’u kendi mülkü yanında ortakçılık yoluyla elde ettiği arazilerde ve %3.92’si sadece ortakçılık 
yoluyla işlettiği arazilerde kiraz üretimi yapmaktadır. Özellikle büyük işletmeler olarak nitelendirilen 3. gruptaki 
işletmelerde ortakçılığın yaygın olduğu saptanmıştır.  
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İncelenen işletmelerdeki üretim desenine bakıldığında, ürün çeşitliliğinin çok fazla olmadığı görülmektedir. 
İşletme gruplarına göre değişmekle birlikte, genel olarak işletme arazisinde kiraz dışında diğer meyvecilik üretim 
dallarına (şeftali, zeytin, üzüm, erik, armut, ayva ve karpuz) yer verildiği saptanmıştır. Toplam işletme arazisi 
alanı içinde kiraz arazisi %47’lik pay ile önemli bir yer tutmakta ve ilk sırada yer almaktadır. Kirazdan sonra 
işletme arazisinde en fazla yer verilen ürün %23.94’lük oran ile şeftali olup bunu %10.13 ile zeytin ve %5.44 ile 
üzüm izlemektedir. Tüm işletme gruplarında da işletme arazisinde en fazla yer verilen ilk üç üretim dalı sırasıyla 
kiraz, şeftali ve  zeytindir. Bitkisel üretimin yaygın olduğu işletmelerde, işletmelerin sadece %6.86’sında 
hayvancılık yapılmaktadır. İşletme başına düşen ortalama yıllık gelirin 59869 TL olduğu işletmelerde (işletme 
büyüklüğüne göre 35656-102842 TL arasında değişmekte), gelirin yaklaşık %48.57’si kiraz üretiminden elde 
edilmektedir.  

4.2. Üreticilerin Kiraz Pazarlama Kanalları  

Üreticilerin kullandığı pazarlama kanalı sayısı ise ortalama 3’tür. Üreticilerin kiraz pazarlama kanalları içerisinde 
tüccar, ihracatçı firma, seyyar satıcı, komisyoncu, tüketici, işleyici ve manavdan oluşan 7 adet kanal üyesi 
bulunmaktadır (Şekil 1). Ancak, kullanım (satış) sıklığı ve yapılan satışların dağılımı açısından tüccar, ihracatçı 
firma, seyyar satıcı ve komisyoncular kiraz üreticilerinin kullandığı başlıca pazarlama kanalları olarak göze 
çarpmaktadır. Nitekim, kullanım sıklığı itibariyle yapılan satış sayısının %98.34’ü ve toplam kiraz satış 
miktarının %97.91’i söz konusu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanım sıklığı yönünden, üreticiler 
daha çok tüccarlara (%30.21) satış yapmakta olup, bunu sırasıyla ihracatçı firmalar (%25.83), seyyar satıcılar 
(%21.30) ve komisyoncular (%21) izlemektedir. Diğer yandan, yapılan kiraz satış miktarının dağılımı açısından bir 
inceleme yapıldığında, toplam satış miktarının %41.49 gibi önemli bir kısmının ihracatçı firmalara 
gerçekleştirildiği, bunu %26.81 ile tüccarların, %18.14 ile komisyoncuların ve %11.47 ile seyyar satıcıların izlediği 
belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. Kiraz Pazarlama Kanalları (Adanacıoğlu, 2013) 

4.3. Üreticilerin Doğrudan Pazarlama Seçeneklerini Kullanma Durumu  

Görüşülen kiraz üreticilerinin doğrudan pazarlama seçeneklerini kullanma durumu incelendiğinde, sadece iki 
üreticinin doğrudan pazarlama yaptığı görülmektedir. Birisi 2. grupta, diğeri ise 3. grupta yer alan iki üreticinin 
kullandığı doğrudan pazarlama seçeneğinin ise üretici pazarları olduğu saptanmıştır. Genel olarak; 2. gruptaki 
üretici toplam kiraz satış miktarının %30’unu tüketicilere yaparken, bu oran 3. gruptaki üretici için %35’dir.  

Mevcut durumda sadece iki üretici tüketicilere doğrudan satış yaptığı halde, görüşülen üreticilerin önceki 
yıllarda çok az da olsa tüketicilere doğrudan satış girişimlerinin olduğu belirlenmiştir. Kullanılan doğrudan satış 
seçeneklerinin kullanım sıklığı çok düşük düzeyde olmakla birlikte, en sık kullanılan doğrudan satış seçeneğinin 
üreticilerin kendi kiraz bahçelerinden gerçekleştirdikleri satış (1.25) olduğu, bunu İzmir’de kurulan semt 
pazarları (1.17), çevredeki komşulara veya tanıdıklara satış (1.17) ve ilçede kurulan semt pazarlarının (1.14) 
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izlediği görülmektedir (Çizelge 1). Üreticilerin tüketicilere satışta hemen hemen yok denecek düzeyde kullandığı 
diğer doğrudan satış seçenekleri ise sırasıyla; yol kenarında satış, sipariş üzerine kargo ile tüketiciye kiraz satışı, 
internet (elektronik posta) üzerinden satış, kendi özel aracı (traktör, kamyonet, vb.) ile yolda dolaşarak satış, 
kiraz festivali sırasında ve özel günlerde satış olarak saptanmıştır.   

Çizelge 1. Üreticilerin Önceki Yıllarda Doğrudan Tüketicilere Yaptığı Satışlarda Kullandığı Seçenekler 

Doğrudan tüketicilere satış seçenekleri 
1. Grup (34) 2. Grup (40) 3. Grup (28) Genel (102) 

    
Kiraz bahçesinden satış 1.12 1.43 1.18 1.25 
İzmir'de kurulan semt pazarları 1.00 1.25 1.25 1.17 
Çevredeki komsulara/tanıdıklara satış 1.09 1.30 1.07 1.17 
İlçede kurulan semt pazarları 1.03 1.25 1.11 1.14 
Yol kenarında satış 1.00 1.23 1.00 1.09 
Sipariş üzerine kargo ile tüketiciye kiraz gönderilmesi 1.00 1.08 1.04 1.04 
İnternet üzerinden satış 1.00 1.10 1.00 1.04 
Kendi özel aracı (traktör, kamyonet, vb.) ile yolda 
dolaşarak satış 

1.00 1.05 1.00 1.02 

Kiraz festivali sırasında veya özel günlerde satış 1.00 1.03 1.00 1.01 

: likert ölçek ortalaması;   1)hiç satış yapmadım      2)çok az satış yaptım       3)ne az ne çok        4)oldukça satış yaptım      
5)kesinlikle çok önemli düzeyde satış yaptım 

4.4. Kirazın Doğrudan Tüketicilere Pazarlanması Durumunda Üreticilerce Tercih Edilebilecek 
Olası Pazarlama Stratejileri  

Görüşme yapılan kiraz üreticilerinin doğrudan tüketicilere satış yapması durumunda tercih edebilecekleri olası 
pazarlama stratejileri incelenirken, öncelikle söz konusu seçenekler ayrıntılı olarak üreticilere açıklanmıştır. 
Yapılan görüşme sonusunda, en fazla ilgi gören seçeneğin toplum destekli tarım (4.25) olduğu ortaya çıkmıştır 
(Çizelge 2) (Adanacıoğlu, 2016). İncelenen farklı büyüklükteki tarım işletmeleri için de en önemli seçenek 
toplum destekli tarım’dır.  Özellikle; 2. gruptaki orta büyüklükteki işletmelerin (4.58), 1. grup (4.03) ve 3. grup 
(4.04) işletmelere göre bu sisteme daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir. Bu farklılık istatistiksel olarak da 
anlamlı bulunmuştur.  

Kiraz  bahçesinden satış yapma (3.31), üreticilerin doğrudan satış stratejisi olarak önem verdiği en önemli ikinci 
seçenektir. Kirazın çabuk bozulabilir bir ürün olması ve bir an önce pazara sunma ihtiyacının duyulması 
nedeniyle, üreticilerin bu seçeneğe önem verdiği düşünülmektedir. Ancak, bunu “kendi ürününü kendin topla” 
seçeneği içinde değerlendirmemek gerekmektedir. Nitekim, görüşülen üreticilerin kendi bahçesini kiraz 
toplamak için tüketicilere açmaya pek eğilimli olmadığı belirlenmiştir. Belki bu seçeneği, toplum destekli tarım 
sistemi içinde değerlendirmek daha uygun olacaktır. Örneğin; üreticilerin önceden anlaştığı tüketicilere ürün 
teslimini kiraz bahçesinde yapması gibi bir seçeneği düşünmek mümkündür.           

İnternet üzerinden satış, önem düzeyi düşük olmasına rağmen (2.35) üreticilerin üçüncü sırada yer verdiği 
pazarlama stratejisidir. Görüşmenin başlangıcında; yurt dışında internet üzerinden üreticilerin önemli miktarda 
satış yaptıklarının anlatılması, üreticilerin bu seçeneğe ilgi göstermesinde etkili olmuştur. Bununla birlikte, gerek 
kiraz gerekse diğer ürünler için önemli bir pazar potansiyeli imkanı sunan internetin üreticilerce pek 
değerlendirilemediği belirlenmiştir. Daha öncede ifade edildiği gibi, üreticilerin online satış yapmamasının en 
önemli nedeni olarak bilgi eksikliği görülmektedir. Nitekim, bu çalışma kapsamında görüşülen kiraz üreticilerinin 
yaklaşık %61’inin bilgisayarının olduğu, bilgisayarı olan işletmelerin de yaklaşık %92’sinin evinde internet 
bağlantısı bulunduğu saptanmıştır. Ancak, üreticilerin hiç birinin interneti pazar araştırması veya pazarlama 
amaçlı kullanmadığı tespit edilmiştir.   

İzmir ve Kemalpaşa ilçesinde kurulan semt veya üretici pazarları üreticilerin dördüncü (2.15) ve beşinci (2.14) 
sırada yer verdiği doğrudan pazarlama seçenekleri olarak dikkati çekmektedir. Ölçek ortalamasına göre; 
üreticilerce tercih edilme olasılığı az görünen semt veya üretici pazarı seçeneğinin, sadece üreticilere hitap eden 
“üretici pazarları” şeklinde olmadığı sürece doğrudan pazarlama için etkin olmayacağı düşünülmektedir. 
Nitekim, yeni hal yasasında semt pazarlarındaki mevcut satış yerlerinin en az %20’sinin üreticilere ayrılabileceği 
belirtilmektedir. Bu çerçevede “üretici pazarı” niteliğindeki pazarların arttılması önemli görülmektedir. 
Üreticilerin tercih etme olasılığı çok az görünen doğrudan pazarlama seçeneklerini ise sırasıyla; çevredeki 
komşulara/tanıdıklara satış (1.77), yol kenarında satış (1.32), kiraz festivali sırasında veya özel günlerde satış 
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(1.21) ve kendi özel aracı (traktör, kamyonet, vb.) ile yolda dolaşarak satış (1.18) şeklinde belirtmek 
mümkündür.  

Çizelge 2.  Üreticilerin Doğrudan Tüketicilere Kiraz Satışı Yapması Durumunda Tercih Edebilecekleri Olası 
Pazarlama Stratejileri  

  
Doğrudan Pazarlama Stratejileri  

1. Grup (34) 2. Grup (40) 3. Grup (28) Genel (102) 
Kruskal 
Wallis 
Değeri 

 
p 

değeri 
 

    

Tüketicilerle önceden bağlantı kurularak 
satış (toplum destekli tarım) 

4.03 4.58 4.04 4.25 7.292 *0.026 

Kiraz bahçesinden satış 3.09 3.65 3.11 3.31 2.985 0.225 
İnternet üzerinden satış 2.24 2.45 2.36 2.35 0.439 0.803 
İzmir'de kurulan semt/üretici 
pazarlarında satış 

1.94 2.53 1.86 2.15 3.840 0.147 

İlçede kurulan semt/üretici pazarlarında 
satış 

2.09 2.43 1.79 2.14 2.711 0.258 

Çevredeki komşulara/tanıdıklara satış 1.82 1.93 1.50 1.77 1.336 0.513 
Yol kenarında satış 1.29 1.48 1.14 1.32 2.893 0.235 
Kiraz festivali sırasında veya özel 
günlerde satış 

1.21 1.35 1.00 1.21 6.694 *0.035 

Kendi özel aracı (traktör, kamyonet, vb.) 
ile yolda dolaşarak satış 

1.26 1.23 1.00 1.18 4.155 0.125 

: likert ölçek ortalaması; 1)hiç tercih etmem 2)çok az tercih ederim 3)kararsız 4)oldukça tercih ederim  5)kesinlikle çok 
tercih ederim; *Kruskal Wallis testine göre α < 0.05 için anlamlıdır. 

4.5. Doğrudan ve Dolaylı Pazarlama Kanallarında Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği: Örnek 
Bir Senaryo Analizi  

Bu bölümde olası bir doğrudan pazarlama seçeneğinde kiraz üreticilerinin düşündükleri fiyatlar çerçevesinde 
dolaylı pazarlama kanalları ile karşılaştırmalı olarak bir fiyat analizi yapılmış, daha sonra ise hem dolaylı hem de 
doğrudan pazarlama kanallarında kiraz üreticilerinin pazarlama etkinliği ve karlılığı bir senaryo analizi ile 
incelenmiştir.  

Fiyat analizi kapsamında öncelikle, görüşülen üreticilerin perakende kiraz fiyatları hakkındaki bilgi düzeyi ortaya 
konulmuştur. Genel olarak, üreticilerin yaklaşık %43’ünün az da olsa perakende kiraz fiyatları hakkında bilgi 
sahibi olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda üreticilerin pazara sunduğu üç ana çeşidin perakende 
fiyatları tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra, görüşülen üreticilere doğrudan tüketicilere kiraz satması 
durumunda düşündüğü fiyatlar sorulmuştur. Bu fiyatlar, tüm çeşitler için ayrı ayrı belirlenmiş olup, burada 
sadece E.Burlat, Napolyon ve Salihli çeşitlerinin fiyatları verilmiştir (Çizelge 3). Elde edilen sonuçlara göre; 
üreticilerin doğrudan tüketicilere satması durumunda, mevcut perakende fiyatlarına göre daha düşük düzeyde 
bir fiyat düşündükleri saptanmıştır. Üreticilerin doğrudan pazarlama durumunda E.Burlat’da %24, 
Napolyon’da %20 ve Salihli’de %31 oranında daha az fiyat talep edecekleri belirlenmiştir. Doğrudan pazarlama 
seçeneğinde üreticilerin düşündükleri fiyatlar ise, işletme grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir.    

Üreticilerin doğrudan tüketicilere kiraz satmadığı dolaylı (geleneksel) pazarlama koşullarında nisbi marj 
incelendiğinde, üretici ile tüketici fiyatları arasında oluşan mutlak marjın %50’den fazlasının aracılarda kaldığı 
görülmektedir. Bu oran, E. Burlat’de %57.48, Napolyon’da %51.92 ve Salihli’de %57.46’dır. Halbuki, olası bir 
doğrudan pazarlama seçeneğinde üretici ile tüketici arasında bir fiyat marjı söz konusu değildir. Doğrudan 
pazarlama seçeneğinde, hem üreticilerin hem de tüketicilerin fiyat yönünden avantaj sağlayacağı 
görülmektedir. Görüşülen kiraz üreticileri öngördükleri fiyatlardan doğrudan tüketicilere kiraz satması 
durumunda, E. Burlat’de %80, Napolyon’da %68.06 ve Salihli’de %62.77 oranında dolaylı pazarlamaya göre 
daha fazla fiyat elde edeceği ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler ise, doğrudan üreticilerden kiraz satın alması 
durumunda hem daha kaliteli kiraz alma imkanına sahip olacak hem de perakende satıcılara göre daha düşük 
fiyattan kiraz satın alma fırsatını yakalayacaktır. Görüşülen üreticilerin öngördükleri fiyatlar çerçevesinde, 
tüketicilerin E.Burlat’de %23.46, Napolyon’da %19.20 ve Salihli’de %30.76 oranında fiyat avantajı elde edeceği 
belirlenmiştir.  
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Çizelge 3. Dolaylı Pazarlama Kanallarındaki Pazarlama Marjları, Olası Bir Doğrudan Pazarlama Seçeneğinde 
Sağlanacak Fiyat Avantajı 

  
1. Grup 2. Grup 3. Grup Genel 

E.B. Nap. Sal. E.B. Nap. Sal. E.B. Nap. Sal. E.B. Nap. Sal. 

Dolaylı Pazarlama                         

Üretici satış fiyatı 
 (TL/kg) (1) 

3.28 2.87 5.33 2.97 2.82 4.91 3.09 3.02 5.22 3.10 2.88 5.13 

Perakende satış 
fiyatı (TL/kg) (3) 

8.22 6.00 11.82 6.42 5.53 11.92 8.10 6.80 12.55 7.29 5.99 12.06 

Mutlak marj (TL/kg) 
(3-1 =4) 

4.94 3.13 6.49 3.45 2.71 7.01 5.01 3.78 7.33 4.19 3.11 6.93 

Nisbi marj (%) 
(4/3*100) 

60.10 52.17 54.91 53.74 49.01 58.81 61.85 55.59 58.41 57.48 51.92 57.46 

Üretici marjı (%) 
(1/3*100) 

39.90 47.83 45.09 46.26 50.99 41.19 38.15 44.41 41.59 42.52 48.08 42.54 

Doğrudan Pazarlama                         

Üretici olası satış 
fiyatı* (TL/kg) (2) 

5.57 4.70 8.44 5.47 4.89 8.51 5.80 4.93 7.98 5.58 4.84 8.35 

Üreticilerin fiyat 
avantajı (%) 
(2-1/1)*100 

69.82 63.76 58.35 84.18 73.40 73.32 87.70 63.25 52.87 80.00 68.06 62.77 

Tüketicilerin fiyat 
avantajı (%)  
(3-2/3)*100 

32.24 21.67 28.60 14.80 11.57 28.61 28.40 27.50 36.41 23.46 19.20 30.76 

*E. Burlat:KW=0.700, p=0.705; Napolyon: KW=0.871, p=0.647; Salihli:KW=0.536, p=0.765 

Dolaylı ve doğrudan pazarlama koşullarında kiraz üreticilerinin pazarlama etkinliği ise bir senaryo analizi ile 
incelenmiştir. Bu senaryo analizinde alıcılara Salihli kiraz çeşidinin satıldığı varsayılmıştır. Dolaylı pazarlama 
senaryosunda kullanılan pazarlama kanalı olarak İstanbul Hal’indeki komisyoncular seçilmiştir. Doğrudan 
pazarlama senaryosunda ise, toplum destekli tarım yönteminin uygulandığı, bu kapsamda bir üreticinin kiraz 
satmak için İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 100 adet tüketici ile bir tüketici grubunun girişimiyle veya kendi 
çabasıyla bağlantı kurduğu göz önüne alınmıştır. Söz konusu üreticinin 3 kg’lık kutularda 100 adet tüketiciye 
toplam 300 kg kirazı Bornova’da belirlenen bir noktada teslim edeceği, İstanbul Hal’indeki komisyonculara ise 
üretim yöresinde kurulan pazar yerinde teslimat yapacağı varsayılmıştır.   

Bu çalışmanın anket verilerden elde edilen sonuçlara göre, üreticilerin İstanbul Hal’indeki komisyonculara 
yaptığı satışta Salihli çeşidi için kg başına 6.30 TL fiyat elde ettiği ortaya çıkmaktadır. Üreticilerin kg başına 
yaptıkları pazarlama masrafı ise 0.49 TL’dir. Ortalama perakende fiyatın 12.06 TL/kg olduğu göz önüne alınırsa, 
üretici ile tüketici arasındaki mutlak pazarlama marjı 5.76 TL/kg’dır. Bu veriler esas alınarak yöntem kısmında 
açıklanan Acharya’nın Düzeltilmiş Pazarlama Etkinliği İndeksi formülü kullanıldığında pazarlama etkinliğinin 1.01 
olduğu görülmektedir. Üretici eline geçen net fiyat esas alındığında, üreticilerin pazarlama etkinliği indeksi 
0.93’e düşmektedir (Çizelge 4).  

Doğrudan pazarlama senaryosu altında ise, söz konusu üreticinin doğrudan tüketicilere satış yaptığı ve kg 
başına 8.35 TL fiyat elde ettiği varsayılmıştır. Üretici ile tüketici arasında bir marjın oluşmadığı bu pazarlama 
senaryosunda, üreticin kg başına 0.78 TL pazarlama masrafı yapacağı öngörülmüştür. Bu veriler esas alınarak 
yapılan etkinlik hesabına göre ise, doğrudan tüketicilere satış yapan kiraz üreticilerinin pazarlama etkinliği 
indeksi 10.71 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, doğrudan pazarlama yapan kiraz üreticilerinin yapmayanlara göre 
yaklaşık 11 kat daha etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Üreticilerin eline geçen net fiyat esas alındığında ise, 
pazarlama etkinliği indeksi 9.71 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda da doğrudan pazarlama yapan bir kiraz 
üreticisinin, dolaylı veya geleneksel pazarlama yapan bir üreticiden 10.44 kat daha fazla pazarlamada etkin 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.   

Dolaylı ve doğrudan pazarlama senaryosu altında kiraz üreticilerinin karlılık düzeyi incelendiğinde, doğrudan 
pazarlama yapan kiraz üreticilerinin yapmayanlara göre sattıkları kirazın birimi başına daha fazla kar elde 
ettikleri görülmektedir. Ürettiği kirazı İstanbul Hal’indeki komisyonculara satan bir üretici kg başına 2.14 TL kar 
elde etmektedir. Diğer yandan, aynı üreticinin ürününü doğrudan tüketicilere satması durumunda kg başına 
3.90 TL (1.76 TL daha fazla) kar sağlayacağı öngörülmektedir (Çizelge 5). Dolaylı ve doğrudan pazarlama 
senaryosu altında üreticilerin karlılığını inceleyen bir çalışmada da doğrudan pazarlama yapan üreticilerin birim 
başına daha fazla kar elde ettiği görülmektedir. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yürütülen bu çalışmada, 
domates üreticilerinin toptancılara yaptıkları satışta kg başına 0.20 $, üretici ya da üretici pazarlarında yaptıkları 
satışta ise kg başına 0.93 $ kar elde ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca bu çalışmada, doğrudan pazarlama yapan 
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üreticilerin yapmayanlara göre iki kattan daha fazla düzeyde bir fiyat avantajı elde ettikleri belirlenmiştir 
(Hardesty ve Leff, 2009).     

Çizelge 4. Dolaylı ve Doğrudan Pazarlama Senaryosu Altında Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği  
Dolaylı Pazarlama Senaryosu   

Üreticinin ortalama satış fiyatı (TL/kg) (1) 6.30 
Perakende satış fiyatı (TL/kg) 12.06 
Mutlak pazarlama marjı (2) 5.76 
Pazarlama Masrafları   
Boylama ve paketleme işçiliği (0.28 TL/kg) 0.28 
Sepet, kasa, vb. 0.03 
Taşıma (0.18 TL/kg) 0.18 
Toplam pazarlama masrafı (TL/kg) (3) 0.49 
Üretici eline geçen net fiyat (TL/kg) (1-3)=(4) 5.81 
Üreticinin eline geçen brüt fiyata göre pazarlama etkinliği indeksi (1/(2+3)) 1.01 
Üreticinin eline geçen net fiyata göre pazarlama etkinliği indeksi (4/(2+3)) 0.93 

Doğrudan Pazarlama Senaryosu   

Üreticinin satış fiyatı (TL/kg) (1) 8.35 
Tüketiciye satış fiyatı (TL/kg) 8.35 
Mutlak pazarlama marjı (2) 0.00 
Pazarlama Masrafları   
Boylama ve paketleme işçiliği (0.28 TL/kg x 3 kg) 0.84 
Kutu (0.75 TL/adet-3 kg'luk) 0.75 
Taşıma* (0.25 TL/kg x 3 kg)  0.75 
Toplam pazarlama masrafı (a) 2.34 
1 kg kirazın pazarlama masrafı (a /3 kg)= (3) 0.78 
Üretici eline geçen net fiyat (TL/kg) (1-3)=(4) 7.57 
Üreticinin eline geçen brüt fiyata göre pazarlama etkinliği indeksi (1/(2+3)) 10.71 
Üreticinin eline geçen net fiyata göre pazarlama etkinliği indeksi (4/(2+3)) 9.71 

*300 kg kirazı Bornova’ya taşıma masrafı 75 TL (taşıma ve işçilik) 

Çizelge 5. Dolaylı ve Doğrudan Pazarlama Senaryosu Altında Kiraz Üreticilerinin Karlılık Düzeyi  

Pazarlama Kanalı Fiyat (TL/kg) 
Üretim 

Maliyeti 
(TL/kg) 

Pazarlama 
Masrafı (TL/kg) 

Kar (TL/kg) 

Dolaylı*  6.30 3.67 0.49 2.14 
Doğrudan ** 8.35 3.67 0.78 3.90 

*İstanbul halindeki komisyoncular   ** Toplum destekli tarım 

5. Sonuç  

Bu çalışmada tarımsal üreticilerin doğrudan pazarlama stratejilerini kullanmaları durumunda geleneksel 
pazarlamaya göre bir avantaj sağlayıp sağlayamayacakları sorusuna bir senaryo analizi ile yanıt aranmıştır. Kiraz 
örneği üzerinden incelenen bu çalışmadaki bulgular, hem üretici eline geçen net fiyat hem de pazarlama 
etkinliği açısından doğrudan pazarlamanın dolaylı pazarlamadan daha avantajlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Nitekim, üretici eline geçen net fiyat esas alındığında, doğrudan pazarlama yapan kiraz üreticilerinin 
yapmayanlara göre yaklaşık 10 kat daha etkin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Görüşme yapılan kiraz üreticilerinin doğrudan tüketicilere satış yapması durumunda tercih edebilecekleri olası 
pazarlama stratejileri incelendiğinde, en fazla ilgi gören seçeneğin toplum destekli tarım  modeli olduğu ortaya 
çıkmıştır. Toplum destekli tarım, uygulanış biçimi itibariyle Türkiye için de model alınabilecek potansiyel bir 
doğrudan pazarlama seçeneği olarak düşünülmektedir. Sistem henüz Türkiye’de pek fazla bilinmemekle 
beraber zaman içerisinde yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, kiraz üreticilerinin işletmelerinin 
bulunduğu konumu, üretim miktarını, ürün çeşidini, ürün kalitesini ve doğrudan pazarlama için sahip olduğu 
altyapı imkanlarını göz önüne alarak kullanabileceği doğrudan pazarlama stratejilerini belirlemesi önemli 
görülmektedir. Nitekim, tarımsal ürünlerde doğrudan pazarlamanın yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde, 
üreticilerin birden fazla doğru pazarlama stratejisini kullandığı saptanmıştır.    

Görüşülen kiraz üreticilerine göre, doğrudan pazarlama için en önemli sınırlayıcı faktör üreticileri doğrudan 
satışlara kanalize edecek organizasyonların yapılmamasıdır. Tarımda doğrudan pazarlamanın Türkiye için yeni 
sayılabilecek bir uygulama olduğu göz önüne alınarak, doğrudan satışların organize edilmesi, bu konuda 
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üreticilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi (tüketici tercihleri, vb.), doğrudan satışlara yardımcı olacak hizmetler 
(soğuk hava deposu, soğuk taşıma araçları) için projeler üretilmesi gibi anahtar faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde organizasyonların (üretici birlikleri, yerel yönetimler, gönüllü tüketici grupları, vb.) kolaylaştırıcı 
rolünü üstlenmesi önem taşımaktadır. 
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Toplumsal Yaşam Tarzının İşletmelerde Kurumsal Yönetimi Etkileme Düzeyleri: Bist-
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Özet:Bu çalışmada  kültür kavramı teorik çerçevede açıklanılmaya çalışılacaktır. Kurumsal yönetim konusu, ilkeleri ve 
uygulamaları konularında da bilgi verilmeye çalışılacaktır. Son olarak Türk Kültürünün ne demek olduğu ve bunun kurumsal 
yönetim konusunu nasıl etkileyeceği konusunda Bist-30’da faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet raporlarından elde 
edilecek ikinci el verilerin yorumlanması ve konuyla ilgili uygulamaların tespiti yapılmaya çalışılacaktır.  Türk kültürü ile 
Kurumsal Yönetim konusuna bakış arasında ne tür ilişkiler olabileceği, pek tabi ki bunların kurumsal yönetim uygulamalarını 
olumlu ve/veya olumsuz olarak nasıl etkilediği tespit edilip, olumsuz etkilemelerin giderilmesi için bazı çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Türk Kültürü, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 

Abstract:In this study it will been tried to clarify culture concept. It will been tried to give informations about corporate 
governance subject, its prenciples and practises. As a result what means Turk Culture and how it effect the corporate 
governance by getting second hand datas from Bist-100 companies and it will been tried to estabilish about the practises on 
subject. What can be correlation between the Turk Culture and Corporate Governance it will been tried to identify, for 
remove to negative effects it will been tried some solvetion offers. 

Key Words: Culture, Turkish Culture, Corporate Governance, Corporate Governance Principles 

1. Giriş 

Kurumsal yönetim işletmelerin devamlılıklarını sağlamada kullanılan en önemli yönetsel araçlardan biridir. 
Yapılan araştırmalarda dünyanın genelindeki işletmelere bakıldığında bunların yaklaşık olarak %80’i işletme 
sahiplerinin 3. Nesillerine dahi geçmeden hukuki varlıklarına son verirken diğer büyük bir çoğunluğu ise aile 
dışından kişilere veya devlete satılıyor. Bu oranlar Türkiye’ye uyarlanacak olursa Türkiye’de ki işletmelerin de 
çok azının devamlılıklarını aynı ailenin sahipliğinde devam ettirdiği söylenebilir (Çemberci, 2013). Bu yüzden 
günümüzde ülke ekonomilerinin temel taşı olan anonim şirketlerin yönetiminin profesyonelce yapılması 
oldukça önemli bir konudur (Gürbüz ve Ergincan, 2004). Bu noktada işletmelerin kurumsallaşmasına katkıda 
bulunacak kurumsal yönetim ilkelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1990’lı yılların 
sonunda ortaya çıkan bazı büyük işletmelerin çöküşlerinin sebepleri araştırılırken önem kazanan bütün 
işletmelerin uyması ve uygulaması gereken kurallar bütünüdür. Ülkelerin ticaret kanunlarında ve/veya sermaye 
piyasası kanunlarında belirttikleri kurallar ve kanunlar kompozisyonu işletmeleri zoraki ve/veya gönüllü olarak 
kuramsal yönetim ilkelerini uygulamaya yöneltmektedir. Ancak kanuni müeyyideler bir yana bırakılacak olursa 
artık günümüzde işletmelerin başarılı olmasında, hisse senetlerinin değerinin artmasında, müşterileri 
(tüketicileri) ve çalışanları nezdinde işletme prestijinin elde edilip, korunmasında kurumsal yönetim özellikle 
uzun vadede önemli bir etkiye sahiptir. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun faaliyette bulunmayan işletmeler 
özellikle müşterileri ve çalışanları tarafından eleştirilmekte aynı zamanda ürettikleri ticari mal veya hizmetlerin 
kalitesi hakkında da olumsuz düşünceler geliştirilmesine sebebiyet vermektedir. Bu yüzden kurumsal yönetim 
ilkelerine uymayan işletmeler çalışanlar ve müşteriler tarafından pek tercih edilmemektedir. Türkiye gibi emek 
piyasasının iş görenlerin aleyhine olduğu ülkelerde dahi iş gören adayları iş başvurularında işletmelerde 
sorunsuz çalışabilmenin önemli bir unsurunun kurumsal yönetim olduğunu düşünerek işletmeleri 
değerlendirmekte ve buna göre işletmede çalışmaktan vazgeçebilmektedir. Bunun en önemli örneği Türkiye’de 
ki işsizlerin birçoğunun kamu işletmelerini tercih etmelerinin sebebi belki de kurumsal yönetimin önemli bir 
ilkesi olan “eşitlik ilkesinin” ihlal edilerek işlerinden kolaylıkla ve keyfi olarak çıkarılabilecekleri konusunda 
taşıdıkları kaygılar olabilir.   
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Spor kulüpleri, siyasal partiler, vakıflar, yardım kuruluşları dahi kurumsal yönetim ilkelerine göre 
yönetilip/yönetilmediği konusunda değerlendirilmekte bazen üyelerin olumsuz değerlendirmelerine bağlı 
olarak ilgili örgütlerden ayrıldıkları gözlemlenmektedir.  

Kurumsal yönetime göre yönetilmemenin birçok olumsuz etkilerinden bazıları yukarıda açıklanmaya çalışıldı. 
Kurumsal yönetimin ilkelerinin uygulanması esnasında toplumsal yaşantının etkisinin ne olduğunun tespit 
edilmesi ilkelerin ihlal edilmesini, ya da yeterince yerine getirilmemesini engelleme konusunda teorisyenlerin iş 
hayatındaki yöneticilere ve işletme sahiplerine yön gösterici ve onların endişelerini anlayıp bu endişeleri 
gidermeye yönelik çözümler üretici bir işlevi olabilir. Bu anlamda toplumsal yaşantının önemli bir öğesi olan 
kültür konusunu ve kültürün işletmenin kurumsal yönetim ilkelerini uygulamada nasıl bir etken olduğunu 
belirlemek gerekmektedir. 

2. Kültürün Tanımı   

Kültür her ulusa özgü din, dil, örf, adet, gelenek, görenek, semboller, tarih, efsaneler vb. somut ve soyut 
öğelerden oluşturulmuş bir kavramdır. Dünyaca ünlü antropologlara göre yaklaşık yüz farklı ulus vardır, bunlara 
bağlı ve ilintili etnik kökenler (boylar) ise yaklaşık on bin tanedir. Bir insan topluluğunu ulus veya boy olarak 
nitelerken ne gibi özellikler dikkate alınır? Hiç şüphesiz konuşulan dil bu ulusların en önemli ayırıcı 
özelliklerinden biridir bu konuşulan dilin farklı çeşitleri ise boyların en önemli özellikleridir. Boylar arasındaki bu 
küçük dil farklılıklarına rağmen hepsinin bir şemsiyenin altında toplandığı ortak ve daha büyük özellikleri içeren 
dil ise ulus olmanın en önemli öğesini oluşturur. Uluslar sadece dilleriyle değil yaşam tarzları, olaylara bakış 
açıları, yeme içme davranışları, ölüm, evlilik, borçlanma ve nihayet iş kurup o işi yönetme vb. konularda da 
kendilerine özgü bazı özellikler sergilerler. Yönetim konusuna Türk ulusunun bakış açısıyla Arap ulusunun bakış 
açısı elbette farklıdır. Ancak ulusların birbirine benzeşmesinde en az dil kadar belki de ondan daha da güçlü bir 
öğede vardır ki o da elbette dindir. Bireylerin ve toplumların tutumlarında ve davranışlarında din çok önemli bir 
belirleyicidir. Birçok insan yönetim konusunu fiiliyata geçirirken bu dini kuralları sürekli akıllarının bir yerinde 
canlı tutarak karar verirler ve işletmelerinin faaliyetlerini de bu yönde devam ettirirler. Türk ulusu yüz yıllar 
öncesinde kitleler halinde İslamiyete geçiş yaptıkların da kendilerine has kültürel özelliklerinin yönetime 
yansımasını İslami kuralları da dikkate alarak devam ettirdiler. Devlet yönetiminden, ev hayatına, işletme 
yönetimine ve ticarete kadar her konuda en önemli referansları belki de Türk gelenekleri değil İslami kurallar 
oldu. Elbette Türk töresinden İslamiyete aykırı olmayanları ellerinden geldiğince, belki de benliğini korumak 
hisleriyle, korumaya çalıştılar. Ancak bu dönem de birçok İslami olmayan Arap töresine ait kurallarda İslami 
kural olarak İslamiyetin içine sokulup oradan da Türk Töresine eklendi. Sonraları bu bilgi kirliliğini temizlemek 
konusunda din bilimciler (Alimler) büyük araştırmalar yapıp bu bilgi bozulmasını yok etmeye çalıştılar. 
Günümüzde gelinen nokta da Türk ulusunun da işletmecilik konusunda bu iki önemli kültür bileşenini  (dini ve 
Türk töresi)  göz önünde bulundurarak işletmeler oluşturup bunları yönetmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. 
Özellikle 1980’li yıllarda İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sının da kurulmasıyla bir sanayileşme çabası içine 
girmiş olmanın meyveleri yavaş yavaş toplanmaya başlamış Türk sanayicileri de artık hizmet ve ticari mal 
üretimi konusunda önemli bir güce kavuşmuştur. Ancak yüzyıllardır Türk gelenek ve görenekleri ve dini inançlar 
yoğrulmuş bir ticaret ve yönetim tarzına sahip olan Türk insanı iş hayatında faaliyette bulunurken kültürel 
kimliğinin de etkisiyle ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir. Buna bağlı olarak da Kurumsal Yönetim ilkeleri 
farklı kültürler tarafından farklı şekilde youmlanmaktadır.  

3. Kültürün Özellikleri 

Kültürün özelliklerinden birisi insanlarla ilgili bütün somut ve soyut kavramları içermesidir. Kültür insanların 
faaliyetleri ve bu faaliyetleri yaparken ortaya çıkan değer yargıları da kültürün unsurlarıdır. İnsan topluluklarının 
tarihi, gelişimleri, ekonomik anlamda ticari mal ve hizmet üretme yöntemleri ve sosyal ilişkileriyle alakalıdır 
(Çeçen, 1985; Turhan, 1997). 

İnsan topluluklarının yaşadığı yerlerdeki tabiat şartları ve çevre etkenleri farklı olduğu için toplumların kültürleri 
de bu farklığa paralel olarak gelişecektir (Williams, 1993). Şirketler de sözü edilen bu farklı kültürlerin içinden 
çıkan kurumlardır. Dolayısıyla içlerinde bulundukları kültürden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bu yüzden işletme 
sahipleri ve yöneticileri içinde bulundukları toplumun kültürünü göz önünde bulundurmak zorundadır  (Yüksel, 
1989). Kültür kavramı günün koşullarını uyum sağlar yani çağdaştır (Moles, 1983). Kültür bilgi birikimini nesilden 
nesile aktararak süreklilik özelliğini de kazanmış olur (Tolan, 1975). 

Önemli ortak ve evrensel kültür özellikleri şu başlıkları altında sıralanabilir: 
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a) Kültür öğrenilebilir, b) Kültür tarihidir ve süreklidir, c) Kültür toplumsaldır, d) Kültür değişebilir, e) Kültür 
dinamiktir, f) Kültür, kendi analizinin bilimsel yöntemlerle yapılmasına olanak verecek düzenleri sergiler, g) 
Kültür, bireyin temel yapısına uydurduğu bir araçtır, h) Kültür ideal ya da idealleştirilmiş, kurallar sistemedir, i) 
Kültürün en önemli fonksiyonu, toplum fertlerinin bireysel ve ortak ihtiyaçlarını karşılaması ve bu yönde belirli 
bir doyum sağlamasıdır, j) Kültür sistemi, kavramsal boyutta soyut bir sistemdir, k) Kültür, bütünleştirici 
eğilimler taşır (Lundberg, v.d., 1970; Güvenç 1991; Çeçen, 1984; Kağıtçıbaşı, 1983). 

4. Kültürün sınıflandırılması  

Kültür kavramı değişik yazarlarca değişik biçimlerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan bazıları aşağıdaki 
gibidir( Oughi, 1998; Dönmezer, 1978; Kurtkan, 1976; Hançerlioğlu, 1986; Erdoğan, 1991; Eroğlu, 1998): 

a) Genel Kültür ve Alt Kültür  

Genel kültür bir toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen kültürdür. Alt kültürler ise genel kültürden farklı 
olan ancak tamamen ayrı olmayan ondan belirli noktalarda ayrılan kültürdür.  

b) Maddi ve Manevi Kültür  

Maddi kültüre aynı zamanda uygarlık adı da verilir. Burada kültürün maddi öğeleri olan yapılar, teknoloji, yollar, 
üretim ve ulaştırma için kullanılan araçlar yer almaktadır. Manevi kültür ise örf, adet, davranış, tutum ve 
değerlerden oluşur. 

d) Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü işletmeye ait bazı sembol, tören ve destanımsı hikayelerden meydana gelir (Türkdoğan, 1998). 
İşletme kültürü çalışanların davranışlarına, karar verme mekanizmalarına ve beklentilerine etki eder. Her 
örgütün kendine ait bir kültürü vardır. Örgüt değerleri bu kültürüne merkezinde yer alır (Hodgetts, 1997). 
İşletme kültürü işletmenin çalışma tarzını ve operasyonların sonucuna doğrudan etki eder (Erdoğan, 1975).  

5. Kültür Yönetim İlişkisi 

Kültür modern yönetimin göz ardı edemeyeceği etkenlerden biridir. Kültür işletmenin çevresinde onu etkileyen 
önemli etkenlerden biridir. İşletmelerin var oldukları toplumun kültürüne adapte olması onların yaşamlarını 
sürdürmelerine yardımcı olacaktır (Davis ve Bloomstrom, 1966). Yönetim ise birden fazla kişinin var olduğu 
yerde kişileri harekete geçirme onlara bazı işleri yaptırma sanatıdır. İnsanların davranışlarında ise kültürün 
etkileri söz konusudur  (Günay, 1995). Kültür iş görenlerin oluşturdukları grupları da önemli ölçüde 
etkileyecektir (Oktay, 1996). Bireylerin kişiliklerini belirleyen kültür yöneticilerin davranışlarını önceden tahmin 
etmek istediği çalışanlarının davranışlarını tahmin etmede de yöneticilere yardımcı olacağı söylenebilir (Tosun, 
1971).  

6. Kurumsal Yönetim 

OECD’nin tanımına göre kurumsal yönetim işletmeleri yönlendiren ve onları denetim altına alan ilkeler ve 
mekanizmalar bütünüdür (OECD, 1998). Oysa kurumsallaşma işletmenin varlığının kişilerin varlıklarından 
bağımsız olarak devam edebilmesi yeteneğinin kazanılmasıdır (Kobi araştırmaları, 2009).  Kurumsallaşma ile 
ilgili çalışmaların işletmeciliğin geliştiği ülkelerde 19. Yy’dan itibaren yapılmaya başlanmasına rağmen kurumsal 
yönetim ile ilgili çalışmalara 1990’ların başında başlanılmıştır  (Shleifer ve Vishny, 1994). 1990’larda Japonya ve 
Almanya ekonomilerindeki daralmaya karşın ABD’de ekonomisinin büyümeye devam etmesinin gerekçisi olarak 
amerikan işletmelerinin kurumsal yönetime geçiş süreçleri gösterildi  (Morck ve Nakamura, 1999). Kurumsal 
yönetim ile ilgili yapılan düzenlemelerde ülkelerin kültürleri de etkili olmaktadır (Letza, v.d., 2008). Burada 
kurumsal yönetim ilkelerinin amacı yöneticileri baskı altına almaktan ziyade onların yönetim faaliyetlerini 
sürdürürken karar alma süreçlerinde onlara yardımcı olmaktır (Pound v.d., 2002). Bu nedenle, kurumsal 
yönetim kuralları,  şirket açısından bir yükümlülükten ziyade bir şans olarak anlaşılmalıdır (Drobetz v.d., 2002). 

La Porta ve diğerleri (1999) yatırımcı haklarını korumanın ABD ve İngiltere’de daha yaygın olduğunu ve buradaki 
mahkemelerin kurumsal yönetim ile ilgili davaları dünyanın herhangi bir ülkesine göre daha istekli olarak 
araştırdıklarını; dolayısıyla kurumsal yönetimin bu ülkelerde daha gelişmiş olduğunu kanıtlamışlardır. Licht ve 
diğerleri (1999), ülkeler arasında bu ülkelerdeki kurumsal yönetim yapılarını etkileyen anlamlı kültürel ve yasal 
farklılıkların bulunduğunu ifade ederek, La Porta’nın görüşlerini desteklemişlerdir. Hissedarların oy kullanma 
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hakkı vb. yatırımcı haklarının, alacaklıların reorganizasyon ve tasfiye haklarının yaygın olması ve düzenleyiciler 
ile mahkemeler tarafından iyi uygulanması halinde, yatırımcılar şirkete finansman sağlamaya istekli olabilirler. 
Ancak, yasal sistemin dışardaki yatırımcıyı korumadığı durumlarda, kurumsal yönetim ve dışardan finansman 
sağlama politikası sağlıklı şekilde işlemeyebilecektir (La porta v.d., 1999). 

Hissedarlar, yönetimin hesap verme sorumluluğunu taşıdığı başlıca kesimi oluştururken; “oy kullanma” 
uygulamada hesap vermenin bir yolu olarak kabul edilir (Leech, 2001). Ülkelerde yaşanan finansal krizlerin 
ardında kurumsal yönetim eksiklikleri görülmektedir ve yatırımcıların kararların kurumsal yönetimin varlığı 
sorgulanmaktadır (McKinsey ve Company, 2002). Almanya’da ki işletmeler üzerinde yapılan bir çalışmada 
kurumsal yönetime sahip olan işletmelerin olmayanlardan yaklaşık olarak %12 oranında daha yüksek hisse 
senedi getirisine sahip olduğu tespit edilmiştir (Gürbüz ve Engincan, 2004). 

1957 tarihli 6762 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun günümüz ticari hayatın ve teknolojik gelişmelerin 
karşısında yetersiz kalması sonucu reform niteliğindeki düzenlemeler ile şirketler hukukunun esasları, çağdaş 
gereksinimleri karşılayacak bir şekilde TTK Tasarısı ile yeniden düzenlenmektedir. Bu amaçla, son yıllarda 
anonim şirketlerin yönetiminde ve kontrolünde temel ilkeleri yeniden belirleyen, pay sahipleri başta olmak 
üzere diğer menfaat sahiplerinin haklarını en üst düzeyde korumayı amaçlayan bunun içinde ortaklıkta etkili bir 
yönetim ve denetim sistemini oluşturmaya yönelik bir kurallar bütünü diyebileceğimiz kurumsal yönetim ilkeleri 
Tasarının temel dayanaklarından biridir (Dal, 2008). Aynı şekilde Türkiye’de de kurumsal yönetim ilkeleri 
anonim şirketler için bir öneme sahiptir. Ülkemizde bir çok işletme aile şirketi olması nedeniyle kapalı anonim 
şirket olarak nitelendirilebilri. Ancak kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla yönetim kurullarının 
sorumluluğu, şeffaflık gibi konularda iyileşme olacağı söylenebilir (Dal, 2008). Yeni TTK’nda da ilk defa kurumsal 
yönetim kavramına yer verilmiştir (http://www.hakanguclu.com/). 

7. Türkiye’de Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda Türkiye OECD ülkelerini ve OECD’nin yayınlamış olduğu 
tebliğleri takip etmektedir. SPK ve Türk Ticaret Kanunu konuyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirme konusunda 
sürekli olarak gerek dış dünyayı takip ederek gerek de kendi iç bünyesinde geliştirme çabalarıyla işletmelere 
daha çok rehberlik etme niyetindedir. Ancak zamanla gönüllülüğe dayalı bazı kuralların, ilkelerin uygulanması 
konusunda hukuki yaptırımların da devreye sokulması gerekmektedir. Çünkü çok az sayıdaki anonim işletme 
kurumsal yönetim ilkelerine riayet etmektedir. Ülkemizde işletmelerin ortalama yaşlarına bakıldığında, büyük 
bölümünün kurumsallaşmaya gereksinim duyduğu anlaşılacaktır. Türkiye’de kurulmuş olan 
işletmelerden %95’inin sahipleri ailelerdir. Bu işletmelerin sadece %3’ü üçüncü nesile aktarılabilmektedir. 
Bunun en önemli sebeplerinden biri kurumsallaşmaya fazla önem verilmemesidir. Kurumsallaşabilen ve yazılı 
bir anayasaya sahip olan işletmelerin yaşamda kalabilme ihtimalleri de daha yüksektir (Kobi araştırmaları, 
2009). Nakit akımları ile yönetimde kontrol hakları arasındaki orantısızlıklar, kurumsal yönetimin kalitesini 
olumsuz yönde etkiler. Oy hakkı olan ve oy hakkı bulunmayıp aynı temettü haklarına sahip hisseler arasındaki 
farkı gösteren oy hakkı primi (düşük kurumsal yönetim standartlarına sahip) İtalya’da %82 ile (yüksek kurumsal 
yönetim standartlarına sahip) İsveç’te %6,5 aralığında değişmekte ve kurumsal yönetim standartları bakımından 
zayıf ülkelerde yönetimdeki kontrolün artan değerine işaret etmektedir (Shleifer and Vishny, 1994).Yurtoğlu 
(2000), bu orantısızlıkların yönetim piramidi yapısı nedeniyle de ortaya çıkabildiğini ifade ederken; ailelerin oy 
kullanma hakkına sahip hisselerin %50’sini kontrol ettiği, ancak sermaye gruplarının nakit akımlarının üzerinde, 
ancak %38 hakkının bulunduğu Türkiye’yi örnek olarak göstermektedir. Yurtoğlu (2000), bu durumu aile 
şirketlerinin dış kaynak talebi ve hala kontrolü ellerinde tutmak istemeleriyle yorumlamaktadır (Yurtoğlu, 2000). 

Bist-30’da yer alan  işletmelerle ilgili bazı bilgiler tablolar yardımıyla sunularak işletmelerin Türk Kültürü 
yönlendirilmesiyle kurumsallaşma düzeyleri aşağıda verilmeye çalışılmıştır. 

Tablodan da görüldüğü üzere işletmelerin birçoğu yenilikçilik konusunda çok dinamik bir çevrenin olmadığı 
sektörlerde yer almaktadır. Sadece otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarının üretiminde yüksek teknolojiye 
bağlı olarak yenilkçiğin önemli olduğu söylenebilir. Bu durum karar alma sürecinin çok önemli bir konu olduğu 
kurumsal yönetim konusunda göreceli olarak bir kolaylık sağlayabilir. Yine yüzdesel olarak bakıldığında 
işletmelerin büyük bir çoğunluğunun hizmet sektöründe yer aldıkları görülmektedir. Hizmet sektöründe 
yenilikçilik konusu ticari mal sektörüne göre daha az önemlidir. Başlangıç olarak genel bir değerlendirme 
yapacak olursak işletmelerin faaliyette bulunduğu sektörlere bağlı olarak kurumsal yönetim konusunda çok da 
zor durumlar yaşamayacakları söylenebilir. Çünkü karar alma konusu özellikle yüksek teknolojinin kullanıldığı 
sektörlerde daha zor bir süreç olarak kabul edilebilir.  Ancak özellikle bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 
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işletmelerin şeffaflık konusunda çok daha duyarlı olmaları gerektiği söylenebilir.  Hesap verilebilirlik ve sosyal 
sorumluluk konularında da karar alma sürecinin kolaylığına bağlı olarak üst yönetimin yanlış kararlar alabilme 
riskinin düşüklüğüne bağlı olarak biraz daha rahat bir konumda oldukları söylenebilir.  

Bist-30’da yer alan işletmelerin yönetim kurulu ile ilgili bilgiler ve bu bilgilerin yorumlanması aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

Tablo 1. Bist-30’da Yer Alan İşletmelerin Sektörlere Göre Yüzdesel Dağılımı 
Sektör        Ağırlık 

Bankacılık       %39.14 
Holding        %13.04 
Telekomünikasyon      %8.31 
Ulaştırma       %7.20 
Demir Çelik       %7.02 
Perakende Ticaret      %6.49 
Petrokimya       %6.36 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı     %4.07 
Otomotiv       %3.33 
Gıda        %1.73 
Dayanıklı Tüketim      %1.67 
İnşaat        %1.65 

Kaynak: http://www.ist30.com/sayfa/ist30-bist-30-endeks-kapsami Yayın Tarihi:20.05.2015 

Tablo 2. BIST 30 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurulu üye sayıları 

 
Kaynak:http://saharating.com/ckfinder/userfiles/files/KADIN%20%C3%9CYE%20MAYIS%202014.pdf 

Yönetim kurulu üye sayısının çok olması önemli kararların alınmasında değişik fikirlerin ortaya konulup 
değerlendirilmesi zenginliğine yol açabilir. Bu anlamda Bist-30’da yer alan işletmelerinin birçoğunda yönetim 
kurulu üye sayısının istenilen çoklukta olduğu söylenebilir. 

Bist-30 yer alan işletmelerdeki kadın üye sayısı aşağıdaki gibidir: 

3 üye (2 şirket)  2 üye (4 şirket) 

1 üye (10 şirket)  0 üye (14 şirket) 

Kadın üyelerin yönetim kurullarında çok az sayıda oldukları görülmektedir. Kadın-erkek ayrımcılığının 
yapılmaması işletmenin kurumsallaştığının en önemli göstergelerinden biridir. İşletmeler rasyonel karar alma, 
en iyi hedefleme konusunda her zaman ellerinden geleni yapmak durumundadırlar. Bu hedeflerini 
gerçekleştirmek isterlerken toplumun yarısını oluşturan kadınları bu sürecin dışında tutmak ya da onların bu 
sürece dahil olması için gerekli çabayı göstermemek elbette ki işletmelerin kurumsallaşamamasına dolayısıyla 
da zararına olacaktır.  Aslında Türk Kültürü batılı toplumların ve arap kültürünün aksine kadına hiçbir zaman 
negatif ayrımcılık yapmamış tam tersine kadına pozitif ayrımcı bir gözle bakıp onu üstün bir varlık olarak 
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görmüştür. Bin yıllar öncesinde kadının batılı toplumlar tarafından arap toplumu tarafından çok hor ve hakir 
görüldüğü dönemlerde Türkler devletin en önemli kararlarının alındığı Kurultaylarında her zaman kadınlara yer 
vermiş ve hatta hakanın eşine üstün oy hakkı tanımış kararları veto etme yetkisi vermiştir. Bu durumun Türk 
toplumunun başarısında kipayı açıktır. Aynı düşünce açısının günümüz işletmelerinin başarısında da rol 
oynayacağı açıktır. Aslında Türk toplumu cinsiyet ayrımcılığı yapan bir toplum değilken emevilerin islamiyete 
oradan Türk toplumuna aktardıkları uydurulmuş dini kurallar ile cinsiyet ayrımcısı bir yapıya bürünmüştür. 
Yüzyıllar süren aslında islami kurallarla da bağdaşmayan bu kimlik Ulu önderimiz Atatürk tarafından yok 
edilmiştir.  

Bist 30’da yer alan işletmelerin yönetim kurullarının üye sayısı 282’dir bunlardan 64’ü bağımsız üye olarak 
yönetim kurullarında görev almaktadır. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinde yöneticiler ve yönetim kurulu 
üyeleri karlılık konusuna odaklandıklarından sosyal sorumluluk anlamında ekolojik çevreyi, etik kuralları ve 
hatta bazen hukuki kuralları göz ardı edebilmektedir. Yönetim kurullarını bu tür yanlış uygulamalardan 
alıkoyabilecek bir mekanizma olarak görülen bağımsız üyelerin varlığı kurumsallaşmanın önemli 
göstergelerinden biridir. Ancak Türk yönetim sisteminde işletme dışından gelen ve işletme çıkarlarının da 
ötesinde işletme çıkarlarının yanı sıra toplumsal çıkarları da gözeten bakış açısı getiren bağımsız üyelerin 
sayılarının azlığı ve “bağımsızlıklarına” gölge düşürücü kimlikleri bağımsızlık işlevinin tam olarak 
uygulanamadığını göstermektedir. Kısa vadede işletmenin bazı çıkarlar elde etmesini sağlayıcı bazı uygulamalar 
bağımsız üyelerin kısıtlamalarıyla aslında uzun vadede işletmenin toplum nezdinde saygınlığını ve değerini 
korumasına yardım edecektir.Bu bakış açısının Türk işletmecileri, yöneticileri tarafından benimsenmesi 
işletmelerin uzun vadede varlıklarını sürdürebilmelerin yardımcı olacak bir araç olabilir. 

8. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de kurumsal yönetimi en iyi uygulayacağı düşünülen Bist-30 işletmeleri üzerinde yapılan bu incelemede 
dahi işletmelerin ne yazık ki kurumsallaşabilmenin ve kurumsal yönetimin temel gereklerini yerine 
getirmedikleri görülmüştür. Bağımsız denetim firmalardan alınan yüksek puanlı kurumsal denetim raporlarının 
aksine işletmelerin uygulamada yeterli düzeyde kurumsallaşamadıklarının açık göstergeleri işletme analizleri 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yetersizliklerin temelinde bazı kültürel etkenlerin rol oynadığını da söyleyebiliriz. 
Örneğin Türk toplumunda efsane önder yaratıp onu hiç sorgulamadan, yaptıklarını sürekli onaylamak belki Türk 
kültürünün genlerinde olmayan ancak sonradan kültürümüze monte edilmiş ancak günümüzde de devam eden 
kurumsallaşmaya ve kurumsal yönetime engel olumsuz bir tutumdur. Pek tabi ki güçlü ve iyi niyetli bir lider 
böyle bir karizma sayesinde yapmak istediklerini hızlıca ve radikal bir şekilde yapabilir. Ancak liderin kötü niyetli 
olması durumunda işler istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Türk toplumunun bu şekilde güçlü önder oluşturma 
isteği ve iradesi işletme başarısında önemli ve olumlu bir etkendir ancak yine de liderlerin bazen 
değerlendirilmeye tutulması kurumların başarısında ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasının önlenmesinde 
önemli olacaktır. Orgütlerde sahipler ve yöneticiler bu yetkilerle donatılıp icraatlarını sürdürmek eğilimindeyken 
daha az sorgulayan ve denetleyen Türk kültürü bazen istenmeyen, olumsuz sonuçlarla üzülebilmektedir. Bu 
durumun değiştirilmesi için kişilerin bilgi düzeylerinin ve kültür düzeylerinin artması araştıran ve uygulamaları 
sorgulayan bir tutum içerisine girmeleri önem kazanmaktadır. Bütün mülkiyeti kendisine ait olsa da hiçbir 
işletme tam olarak o kişiye ait değildir. Bu bilincin Türk kültüründe yer etmesi kurumsallaşma ve kurumsal 
yönetim sürecine olumlu katkıda bulunacaktır. 
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Özet: İnsanlık tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütünlüğe bağlı olarak çağ olarak isimlendirilen dönemlerden 
geçmektedir. Her dönem içerisinde bulunulan zamanın özelliklerine göre çok genel bir ifadeyle isimlendirilmiştir. Zaman ve 
mekan bakımından çok ileri veya ilkel koşulların toplumlarda aynı dönemde bile yaşandığı ulaşımın ve iletişimin bu kadar 
geliştiği günümüz dünyasında bile görülmektedir. Avcılık (tarih öncesi dönem), tarım, sanayi ve bilgi toplumu olarak 
isimlendirilen medeniyetler çağlarının gelişiminde bugünün en ileri evresi bilgi çağı olarak isimlendirilmektedir. Çağlar açıp 
çağlar kapatan olayların kökenine bakıldığında hepsinde önemli geçişlere neden olan olayın bilgi ve teknoloji kullanımının 
olayın ehemmiyetini arttırmadaki rolü göze çarpmaktadır. Sözgelimi avcı topluluklardan tarım toplumuna geçişte zirai 
faaliyetlerde kullanılan bilgi düzeyinin gelişimi bir önceki çağın kapanmasına yeni çağın açılmasına neden olmuştur. Keza 
tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte de insanlığın bilgi birikiminin geçişin hem başlatıcısı hem de katalizörü olduğu 
görülmektedir. Hakeza bugün gelinen noktada geçiş süreci başlamış dünyadaki bir çok toplum olmasa bile bazı ileri tekniğe 
sahip olan toplumların içerisinde yer aldığı bilgi çağına girmiş bulunmaktayız. Zaman ve mekansal olarak konuya bakıldığında 
henüz ilk safhayı bile geçememiş insan topluluklarının günümüzde dahi varlıklarını amazon ormanlarında, Afrika kıtasının ve 
Avustralya kıtasının bazı kesimlerinde halen daha devam ettirdikleri görülmektedir. Benzer şekilde bazı toplumların tarım 
toplumu safhasında bazılarının sanayi toplumuna giriş bazılarının ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş gayreti 
içerisinde olduğu görülmektedir. Bazı toplumlar medeniyet ilerleyişinin lokomotifi olarak yeni çağlar açarken diğerleri adeta 
vagonlar gibi onları izlemekte bazılarıysa bu uzun medeniyet treninin en hantal ve zayıf vagonu olarak karanlık tünelin 
içinden ışığa çıkma gayretinde veya henüz bu gayretin ihtiyacını bile hissetmemektedirler. Ancak yine de bu ataletlerine 
rağmen en öndeki lokomotif onları da yavaş da olsa çekmeye devam etmektedir. Çünkü her insan ve her topluluk bilgiye 
ihtiyaç duyar ve kullanır. Bilginin bu kadar önemli olduğu günümüzde işletmeler de bu önemin farkına varmak zorundadır. 
İşletmelerin bilgiye olan gereksinimleri eskiye nazaran çok daha fazla artmıştır. Bu bilginin elde edilmesinde ve 
kullanılmasında işletmelerin insan kaynaklarına büyük bir görev düşmektedir. Bu çalışmada işletmelerdeki insan 
kaynaklarının öğrenme ve işletmelerini geliştirme anlamında kullandıkları stratejiler ve uygulamalar teorik çerçevede 
sunulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, öğrenme, geliştirme. 

1. Giriş 

Yüzyıllar önce Bacon “Bilgi güçtür” diyerek önemli gerçekliği vurgulamıştı bugünde bu gerçekliğin vücut bulduğu 
bir dönemden geçilmektedir. Bilgi çağı olarak kabul edilen günümüz dünyasında medeniyetin ilerlemesinde 
kullanılan tüm araçlar bilgiye dayalıdır. Sürdürülebilir rekabet elde etmede kullanılacak en önemli kaynak 
entelektüel sermaye olarak da nitelendirilen insan kaynaklarıydı (Aşıkoğlu ve diğ., 2008).  

Öğrenme ve geliştirme stratejileri planlanan ve uygulamaya konan faaliyetleri gerçekleştirebilen, örgüt 
çalışanlarına yeteneklerini geliştirme ve bilgilerini kuvvetlendirme fırsatı veren stratejilerdir. Öğrenme ve 
geliştirme stratejileri bir öğrenme kültürü oluşturma ile ilgilidir, öğrenen örgütler oluşturur ve bireysel 
öğrenmeyi teşvik eder (Armstrong,2008).  

Örgütsel açıdan insan kaynağının eğitimi, yönetimin modernleştirilmesinin de en etkili aracıdır(Aykaç, 1999). 

Geçmişte çok değerli olan sanayi malları üretimi önemini yitirmeye önemini yitirmeye başlamış bilgi yoğun 
ürünler ve hizmetler önemini artırmaya başlamıştır. Bu konuyu açıklamak için kullanılan çarpıcı bir örnekte bazı 
ürünlerin kilogram fiyatları sunulmaktadır. Fiziksel ürünlerin ağırlıklarıyla fiyatlarını kıyaslayan bu örneğe göre 
piyasada 1 kg Mercedes 42 USD değerindeyken, 1kg bilgisayar işlemcisi 94.562 USD değerindedir. Yine bilgi 
temelli hizmetler sektörünün bir çok gelişmiş ülkede toplam üretimde ve istihdamda büyük paya sahip olması 
da üretimin niteliğinin ve bileşenlerinin değişmesine verilebilecek bir diğer örnektir(Aşıkoğlu ve diğ., 2008).  
Tüm bu örnekler ve açıklamalar gösteriyor ki işletmelerin sahip oldukları insan kaynakları (entelektüel sermaye) 
sürekli gelişim içinde olmalıdır. Gelişimin temelinde ise eğitim ve öğrenme yer almaktadır. Bu yüzden 
işletmelerin elinde bulunan/bulunması gereken entelektüel sermayenin eğitim sayesinde sürekli öğrenme 
süreci sayesinde geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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2. Stratejik İKY Geliştirme (SHRD) 

Stratejik İK geliştime Walton’a (1999) göre şöyle tanımlanmaktadır: “Str. İK geliştirme iş gören seçme, işe alma, 
geliştirme, kariyer planlama ve bireyleri ekip çalışması konusunda eğitme ve organizasyonun güncel görevleri ve 
gelecekteki görevleri için gerekli olan yeteneklerle donatmadır”  

Harrison’un (2000) tanımına göre stratejik İK geliştirme “iş görenlerin kabiliyetleri ve potansiyelleri 
doğrultusunda belirgin bir vizyon geliştirme ve işletmenin stratejisini kapsayan faaliyetlere göre bunu 
yapmaktır” Stratejik İK geliştirme uzun dönemli ve kapsamlıdır, işletme stratejilerinin başarılı olmasında 
destekleyicidir (Armstrong, 2008). 

Örgütlerin sahip oldukları, personel dışındaki tüm kaynaklar, satın alınabilir, ikame edilebilir veya çeşitli 
yollardan sağlanabilir bir özellik taşımaktadır. Örgütler için en zor sağlanana ve en pahalı kaynak insan 
kaynağıdır. Çağımızda kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın bütün kurum ve kuruluşların müşteri, rekabet, değişim 
ve yeniliğe ayak uydurmaları zorunludur. Bunu sağlayabilen tek kaynağın insan olması, insan kaynağının örgüt 
için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, gerekli nitelikleri taşıyan insan 
kaynaklarına sahip olmayan kuruluşların nitelikli hizmet sunmaları, rekabet ortamında ayakta kalmaları, 
toplumsal değişim hızına ayak uydurmaları, bunun için gerekli yenilikçiliği zamanında görüp uygulamaları 
mümkün değildir( Hammer ve Champy, 1990). 

Schuler, İKY’nin ele aldığı konuların, şu 6 ana başlık altında toplanabileceğini belirtmektedir (Schuler, 1992). 

• İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve örgütlenmesi, 

• İnsan kaynakları örgütünün yönlendirilmesi, 

• Örgütün insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi,  

• İnsan kaynakları örgütünün değerlendirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi, 

• Etkili çalışma ilişkilerinin kurulması ve korunması  

• Örgütsel çevrenin geliştirilmesi ve analizi. 

2.1. Stratejik İK Geliştirmenin Amaçları 

Stratejik HRD bir öğrenme kültürünün oluşturulması ve örgütsel ve bireysel öğrenme stratejilerinin 
oluşturulması yoluyla insanları geliştirmek için tutarlı ve kapsamlı bir çerçeve üretmeyi hedeflemektedir.  Onun 
temel amacı İK’yı rekabet avantajı oluşturmada büyük bir kaynak olarak görüp bu inanca göre bu kaynağı 
kuvvetlendirmektir. Böylece organizasyonun bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu entelektüel sermayeyi elde 
etmenin yanı sıra  doğru kalitedeki insan kaynaklarını temin etmeyi sağlar. SHRD’nin temel amacı iş görene 
öğrenmenin ve kendilerini geliştirmenin teşvik edildiği bir ortam sağlamaktır. SHRD iş liderliğinin altında bir 
bölüm olmasına rağmen, kendine özgü stratejileri, bireysel istek ve ihtiyaçları içine almak zorundadır. Stratejik 
HRD politikaları insana yatırım ve örgütün insan sermayesinin geliştirilmesi konuları ile yakından ilgilidir. 

Keep’in(1989) dediği gibi: 

HRM öncelikli amaçlarından biri, çalışanların gizli potansiyeli fark etmek ve onların güvenlik ihtiyaçlarını giderip 
örgüte bağlılıklarını arttıracak koşulların oluşturulmasıdır. Bu gizli potansiyeli, sadece yeni bilgi ve becerileri 
kullanabilme kapasitesini kazanmayı içermez, aynı zamanda örgütün faaliyetlerini daha iyi nasıl 
gerçekleştirebileceği konusunda bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış fikir zenginliğini de oluşturmayı içerir. 

Michigan ve New York Okulları yaklaşımına göre İKY stratejisi ile örgüt arasında sıkı bir ilişki kurulması gerektiği, 
örgütün amaçlarına ancak bu yolla ulaşabileceği varsayımına dayanan bu yaklaşım, “Stratejik Uyum 
Teorileri”(Strategic Matching Theories) olarak da bilinmektedir. Bu yaklaşımın işleyişi şekil 1’de gösterilmiştir 
(Sparrow, and Hiltrop, 1994). Şekil’de de görüleceği üzere personel değerlendirmesinin sonucunda iki durum 
söz konusu oluyor. Başarı ya da başarısızlık. Başarı durumunda insan kaynakları ödüllendirilirken, başarısızlık 
durumunda iş görenlerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.  
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Şekil1. İnsan Kaynakları Döngüsü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: TICHY, Noel M., FOMBRUN, Charles J. And DEVANNA, Mary Anne: “Strategic   Human Resource Management”, 
Sloan Management Review, Winter 1982, p.50 

3. İKY Geliştirme Felsefesi 

Felsefe Stratejik İK geliştirmeyi aşağıdaki maddelerle destekler: 

• İnsan kaynakları geliştirme kuruluşun hedeflerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli bir 
katkı yapar ve bu yatırım organizasyonun tüm paydaşlarına fayda sağlar.  

• İnsan kaynakları geliştirme plan ve programları işletme ve insan kaynakları stratejilerinin başarısını 
desteklemelidir. 

• İKY geliştirme daima performans ilişkili olmalıdır. Özellikle işletmede takım, fonksiyonel ve bireysel 
performansları geliştirerek operasyonel faaliyetlere önemli bir katkı sağlayacak şekilde tasarlanır. 

• Organizasyonda herkese öğrenme konusunda fırsat verilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Böylece 
kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaları sağlanır. 

• Bireysel öğrenme için bireysel geliştirme planları hazırlanmalı kendi kendine öğrenme konusunda 
yöneten durumundaki iş gören yapısına odaklanmalı ve aynı zamanda koçluk, mentorluk ve örgün 
eğitim ile desteklenen kişisel gelişim planları ile sağlanır. 

• Organizasyon uygun öğrenme fırsatları ve imkanları sunarak öğrenme ve geliştirme için yatırım 
yapmalıdır, ama öğrenme ve gelişme için ana sorumluluk, gerekli rehberlik ve yöneticilerinin  de 
desteğini alacak olan, İK departmanı üyelerine aittir. 

Bu özelliklerin hepsi bir öğrenme kültürü oluşturmayı içerir. Yani talimatlara göre öğrenme yerine kendi 
kendine öğrenme, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli kapasite inşa etme ve denetim yerine personeli 
güçlendirme (empowerment). 

3.1. İnsan Kaynakları Geliştirmenin Bileşenleri 

İnsan Kaynakları geliştirmenin temel bileşenleri şunlardır: 

• Öğrenme- Bass ve Vaughan’a (1966) göre öğrenme “Uygulama ya da deneyim sonucunda ortaya çıkan 
davranış, nispeten kalıcı değişim” olarak tanımlanmıştır. Kolb (1984) tanımlamasına göre, “Öğrenme 
insan adaptasyonun önemli bir sürecidir.” 

• Uygulama (Deneme)- Öğrenme faaliyetleri, programları ve yönergeleri ile elde edilen davranış 
gelişiminin planlanması ve sistemleştirilmesidir. Bu şekilde bireyler işlerini daha etkin yapabilmeleri 
için gerekli olan yetenek ve bilgi seviyesine ulaşmış olur. 

• Gelişim: Öğrenme ve eğitim deneyimleri sonucunda bir kişinin yetenek ve potansiyelinin büyümesi 
veya bu tecrübelerin gerçekleştirilmesidir. 

• Eğitim: Özel faaliyet alanlarında bilgi ve yetenek geliştirmekten ziyade değerleri, bakış açısını anlamayı 
ve bilginin geliştirilmesi. 

Öğrenme eğitimden ayırt edilmelidir. “eğitim bir organizasyon öğrenmeyi teşvik eden birkaç taahhütten biridir 
oysa öğrenme, bir kişinin yeni bilgi, beceri ve yetenekleri inşa etme sürecidir”(Reynoldsel al., 2002). 

Geliştirme 

ÖdüllendirmeÖdüllend
irme 

nPersonel 
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Personel Seçimi 
Başarı 

Durumu 
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Eğitim ve geliştirme kavramları bazen birbirinin yerine kullanılsa da aslında değişik manalara gelir. Eğitimin 
hedefi, bir elemanın bir işi ya da belli görevleri yerine getirme yeteneğini yükseltmek o işi yaparken kullandığı 
becerileri geliştirmektir. Geleneksel olarak eğitim, yeni bir elemanı işe alıştırmak, işini başarıyla yapabilmesi için 
gerekli becerileri ona öğretmek için gerçekleştirilir. Geliştirme ise, elemanın yaptığı işi ve örgütü daha kapsamlı 
bir bakışla görebilmesini sağlar. Geliştirmenin hedefi, iş görenin işini daha geniş bir örgütlenmenin parçası 
olarak görebilmesi, böylece işini daha verimli bir şekilde yapmasıdır. Dolayısıyla eğitim geliştirmeye temel 
oluşturur(Palmer ve Winters, Çev. Şahiner, 1993). Eğitim ile geliştirme arasındaki ilişkiyi şekil 1’deki gibi 
göstermek mümkündür.  

Şekil 2. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Stratejik Planın İşlevsel Hiyerarşisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: PALMER, M., ve WINTERS, T.,K., (1993), “Human Resourcement, Çev: Doğan Şahiner”, Rota Yayın Yapın Dağıtım, 
İstanbul 

Eğitim uygulamaları çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve berecileri vererek işletmelerin 
büyümesine ve müşteri hizmetlerine geliştirmelerine yardımcı olur. Şirketler yeni teknolojiler, bilginin hızlı 
gelişimi, işletmelerin küreselleşmesi ve e-ticaretin gelişimi nedeniyle büyük değişimlerden geçmektedir. Tüm 
şirketler işgücünü çekmek, elde tutmak ve motive etmek için bazı adımlar atmak zorundadırlar. Eğitim bir lüks 
değil, şirketlerin yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunarak küresel ve elektronik pazarlarda yer alabilmeleri için bir 
gerekliliktir. Eğitim çalışanları yeni teknolojileri kullanmaya, sanal takımlar gibi yeni çalışma sistemlerinde 
çalışmaya ve farklı kültürel geçmişlere sahip olabilecek meslektaşlar veya müşterilerle iletişim kurmaya ve 
işbirliği yapmaya hazırlar (Noe, Editör ve Çev: Canan ÇETİN, 2008).  

4. Öğrenme Kültürü Oluşturma İçin Gerekli Olan Stratejiler 

Öğrenme kültürü organizasyonun üst yönetimi, bölüm yöneticileri ve çalışanları tarafından onaylanan 
organizasyonun temelinde yer alan ve yukarıda ki kişilerin sürekli gerçekleştirmeye çalıştıkları bir öğrenme 
şeklidir. Reynolds’un (2004) tanımına göre “gelişme ortamı”  iş görenlerin öğrenme ve inisiyatif kullanma 
konusunda cesaretlenmesine ve öğrenme konusunda başarılı olmasına yardım edecektir. Bu durumu aşağıdaki 
özelliklere sahip olma izleyecektir: Denetim değil personel güçlendirme (empowerment), öğrenme 
yönergelerine göre değil kendi kendine öğrenme (öğrenmeye gönüllü katılım), kısa vadeli bir bakış açısıyla 
hataları düzeltme yerine uzun vadede kendi kendine yetme kapasitesini elde etme. Bireylerin aktif bir şekilde 
bilgiyi elde etmesi ve kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmeyi istediklerinde Sloman’a (2003) göre Gönüllü 
öğrenme oluşturulmuştur. Reynolds (2004) tarafından önerilen bir öğrenme kültürü oluşturmak için gerekli 
adımlar şunlardır: 

• Vizyon geliştirmek ve paylaşmak –gelecekte nerede olmak istediğini belirleme. 

• Çalışanları güçlendirin (empowerment) –  Bu durum “desteklenen özerklik” sağlar: Çalışanların belirli 
sınırlar (politikaları ve beklenen davranışlar) içinde işlerini yönetmek için değil gerektiği gibi mevcut 
destek ile bağımsız bir şekilde işleri yönetmesini sağlar. Karar verme sorumluluğu çalışanlara mümkün 
olduğunca devredilirken otonominin olduğu kolaylaştırıcı bir yönetim tarzı benimsemek. 

Organizasyonun Gelişmesi  
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• İş görenlere öğrenme yeteneklerini keşfedebilecekleri ve uygulayabilecekleri destekleyici bir öğrenme 
çevresi oluşturun. Örneğin iş arkadaşları ile iletişimde olabilecekleri ağlar,  destekleyici politika ve 
sistemler ve öğrenme için ayrılmış zaman. 

• İş görenlerin kendi sorunlarını çözmek için yeteneklerine göre seçenekleri arayan ve belirlemeyi 
cesaretlendirici koçluk teknikleri oluşturun. 

• Çalışanları işle ilgili sorunları çözmeleri için zaman, kaynak tedarik edin ve en önemlisi onlara geri 
bildirimde bulunun.  

• Rol modelleri olarak yöneticilerin öneminin farkına varın. “Yeni düşünce ve davranış şekilleri sizin daha 
önce hiç görmediğiniz bir şekilde olabilir. Bu yeni tutum ve davranışları görmelisiniz (Schein, 1990).” 

• İş ağlarını teşvik etme. Uygulama toplulukları oluşturma. 

• Vizyonu herkesin anlayacağı şekle sokun. İşleri kolaylaştırmak yerine sorun üretici bürokratik 
sistemlerden kurtulun. 

4.1. Örgütsel Öğrenme Stratejileri 

Örgütler sürekli öğrenme sistemleri olarak tanımlanabilir ve örgütsel öğrenme Marsick’in (1994) de tanımladığı 
gibi “Eşgüdümü olarak sistemlerin değişimi bireysel ve grup çalışmalarında başarıyı getiren örgütsel hafızayı 
kullanan uzun dönemde örgütsel kapasiteyi geliştiren örgütsel yapı ve kültürdür.” 

İşletme öğrenme stratejisi işletmenin kaynak temelli yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Buna göre insan 
kaynakları yönetiminin temel ilkelerinden biri bilgi ve becerileri geliştirmek için işletmenin ihtiyaç duyduğu 
beşeri sermayeye yatırım yapma zorunluluğu vardır. Ehrenberg ve Smith’in (1994) de belirttiği gibi beşeri 
sermaye teorisi şunu iddia eder “Bir işgörenin sahip olduğu bilgi ve yetenek o kişinin mezun olmuş olduğu 
okuldan ve iş yerinde almış olduğu eğitimlerden ve tecrübelerden meydana gelir. Bu sermaye üretkenliği 
oluşturur.” 

Harrison’a (1997) göre öğrenen örgütler şu beş ilkeye uymalıdır: 

1) Uyumlu ve güçlü bir örgütsel vizyon tüm kademelerde stratejik düşünmeyi yaygınlaştırıcı sürekli devam 
eden bir iletişim sistemi. 

2) Açık uçlu ama belirgin olmayan aynı zamanda güçlü bir vizyona bağlı olarak strateji geliştirme ihtiyacı. 
Bu daha geniş bakış açısıyla bilgi oluşturma faaliyetleri benzeşen aynı stratejiye yoğunlaşan iş 
görenlerle strateji geliştirmeye yardımcı olacaktır. 

3) Amaçlara ve vizyona dayalı iş yapısı, sık sık yapılan ikili görüşmeler, iletişim ve tartışmalar örgütsel 
öğrenmenin en önemli destekleyici unsurlarıdır. 

4) Esas olan sürekli olarak gerçekliği kabul edilmiş olan her şeyi yeniden uygulayarak sınayan çalışanlar 
elde etmektir. 

5) Esas olan sürekli öğrenen ve yenilikçi bir iklim oluşturmaktır. 

4.2. Bireysel veya İki Kişiyle Uygulanan Öğrenme Döngüleri 

Argyris (1992)’e göre örgütsel öğrenme iki koşul altında gerçekleşir: Birincisi bir örgüt ne istediğini bilirse ikincisi 
ise istekler ile sonuçlar arasındaki fark belirlendiğine ve bunlar arasındaki fark giderildiğinde. Ancak örgütler 
öğrenmeyi üretecek faaliyetler göstermez işletmenin çalışanları buna yardımcı olacak davranışlar 
göstermedikçe. Buna rağmen işletmeler öğrenmeyi kolaylaştıracak koşulları oluşturabilirler. 

Argyris öğrenmeyi iki kişilik döngü ve tek kişilik döngü olarak ikiye ayırmaktadır. Tek döngülü öğrenen örgütler 
“kuvvetli değişkenler” olarak tanımlanır, örneğin onların standart ve hedefler konusundaki tanımları aynıdır. 
Çift döngülü öğrenme izleme sürecindeki “yönlendirici değişkenleri” dış çevre tarafından ortaya çıkıp örgüte 
baskı yapan yeni duruma göre yeniden tanımlamayı içerir. Örgüt değişen koşullar altında başarılı olmasını 
sağlayan ve bu başarının nasıl gelmesi konusunda karar vermesi gereken öğrenmeyi sağlamıştır.  
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4.3. Örgütsel Öğrenme Stratejileri 

Öğrenen örgüt süreci öğrenen örgüt kavramıyla ilişkilidir öğrenen örgüt kavramı Senge’nin (1990) tanımladığına 
göre şudur: “örgüt sürekli olarak gelişerek gelecekte var olmaya devam eder”. Bu kavram Wick ve Leon (1995) 
yılında şöyle tanımlanmıştır “sürekli gelişim hızlı bir şekilde gelecekte başarıyı sağlayacak yetenekleri 
oluşturma” ve Pedler ve diğerleri (1989) “tüm üyelerin sürekli olarak öğrenip dönüşüm sağladığı” bir örgüt 
olarak tanımlamıştır. Burgoyne’nin (1994) tanımına göre öğrenen örgütler kendilerini daima kavramsal olarak 
bağlı olduklarına uydurabilmeli ve çalışanlarını bu kavrama göre geliştirebilmelidir.  

Garvin (1993) önerisine göre öğrenen örgütler şu beş konuda iyi olmalıdır: 

1) Sistematik problem çözme, kaliteli davranış metotları ve felsefesinde güçlü olmak. Temelinde sorunu 
çözmede tahmini çalışmadan ziyade bilimsel metodu içerir. Bu aynı zamanda Deming (1986) 
adlandırdığı “tasarla, yap, denetle harekete geç” döngüsüdür ve “sav genelleme, savın doğruluğunu 
denetleme” olarak da bilinir. Karar almada temel olan varsayımlar yerine bilgi yeğlenir. Kalite 
uygulayıcıları buna “etken temelli yönetim” der histogromlar, pareto kartları, etki-tepki diyagramları 
gibi sade istatistiki gösterimleri içerir. 

2) Deney- Bu faaliyet belirli bir düzene göre araştırma yapmayı ve bilginin doğruluğunu onaylamayı içerir. 
Sürekli gelişim eylemleri “kaizen”  öğrenen örgütlerde en önemli özelliktir. 

3) Geçmiş deneyimlerle öğrenme- öğrenen örgütler başarı ve başarısızlarını gözden geçirir düzenli bir 
şekilde geçmişte alınan derslerin kaydına ulaşır iş görenlerin açık ve ulaşılabilir olmasını sağlar. Bu 
aşama “Santayana ilkesi” isim babası olan filozof George Santayana’nın isminden alınarak olarak 
isimlendirilmiştir.Santayana bu ilkeyi şu şekilde terimleştirilmiştir “geçmişte ayıplandığınız bir şeyi 
hatırlayamazsanız onu tekrar edersiniz”. 

4) Başkalarından öğrenme- bazen güçlü bir bakış açısı dışardan birinin o an ki çevre gözleminden elde 
ettikleridir. Bu süreç FUÇ (SIS) “fikirleri utanmadan çal”. Bunun diğer daha makul ismi 
benchmarkingdir. Benchmarking en iyi organizasyonları çözümleyip onlardan alabileceklerinizi alıp, 
kendi çevrenize uygun değişimlere uğratıp bunları belirlemedir. 

5) Organizasyonun her birimine bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde aktarma ikincil insanların yeni uzmanlığıyla 
veya okul eğitimi ve iş eğitimi programları uygulama ve açıklık arasındaki bağı kurduğu kadardır. 

Senge (1990)’nin savunduğu bir görüşe göre örgütte sorun çözümünde katılımcı olmaya odaklanılmıştır. Bu ekip 
öğrenmesi ve “yumuşak sistemler” kullanılarak başarılır bu metot çözümü mümkün olamayan olası bir sorunun 
açık bir şekilde belirlenmesine yardım eder.  

Öğrenen örgüt stratejisi ayrı eğitim faaliyetlerinden ziyade süreklilik arz eden inanış temelli bir süreçtir (Sloman, 
1999). Bu yukarında tanımlanan örgütsel öğrenme stratejilerini ve aşağıda tartışılacak olan bireysel öğrenmeyi 
de kapsamaktadır. 

Bireysel öğrenme stratejileri 

Bir örgütün bireysel öğrenme stratejileri onun insan kaynakları tarafından saptanır daha sonra yetenek ve 
davranışların işletme hedeflerini başarmaya yardım edeceği terimlerle vurgulanır. Başlangıç noktası öğrenme 
öngörüsü ile gelişme fırsatlarının uyumlaştırılması görüşü olmalıdır. Pedler, BoydellandBurgoyne (1989) 
öğrenme ve gelişme arasında ki farkı açıklamıştı. Onlara göre öğrenme bilginin artması, var olan yeteneklerin 
daha üst seviyesiyken gelişim farklı konumlarda veya işlevlerde iş yapabilme yetisi kazanmadır. Sloman (2003) 
konuyu şöyle açıklar: 

Faaliyetler ve müdahaleler ile istenen davranışı geliştirme bilgi ve beceri konusunda öğrenen kişi üzerinde 
odaklanma. Öğrenen kişi öğrenme konusunda sorumluluk alarak teşvik edilecektir. Çabalar etkili ve kapsamlı 
öğrenmeyi sağlayacak bir iklim geliştirecektir. Bu tür müdahaleler ve faaliyetler örgütte çalışanları rekabet 
üstünlüğü sağlama kaynağı olarak görme görüşünden gelen bir kısımdır.  

Öğrenme stratejisi şunları kapsar: 

• öğrenme ihtiyacının olup olmadığı nasıl belirlenecek; 

• bireysel gelişim tasarısı ve kendi kendini yönetmeyi öğrenmenin etkisi; 
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• bireysel öğrenmede destekleyici şeyler rehberlik, koçluk, öğrenme kaynak merkezi, akıl hocalığı, 
özellikle bireysel ihtiyaçları karşılayan dışardan alınan kurslar ve iş gören takımlarının ihtiyaç duyduğu 
kurslar.  

5. Stratejik Eğitim ve Geliştirme Süreci  

Şirketlerde eğitimin nasıl geliştiğini anladıktan ve iş stratejisi kavramı ile eğitim iş stratejisini nasıl 
destekleyebileceğini öğrendikten sonra stratejik eğitim geliştirme sürecini inceleyebiliriz. Şekil 3’de bir stratejik 
eğitim ve geliştirme süreci stratejik girişimler, eğitim faaliyetleri ve ölçüt örnekleri ile birlikte gösterilmektedir. 

Şekil 3. Stratejik Eğitim ve Geliştirme Süreci 
 

 

-Misyon    

 

 

-Öğrenme Portfolyosunu     - Web tabanlı   -Öğrenme 

-Değerler  Çeşitlendirme         Eğitim kullanma  -Performans Gelişimi 

-Hedefler  -Müşteri Hizmetlerinin      -Gelişim planlamasını  -Müşteri şikayetlerinde 

Geliştirilmesi        Zorunlu hale getirme  azalma 

-Çalışanların Öğrenme      -Bilgi Paylaşımı için  -Devir Oranlarında  

Hızını Arttırma      Web siteleri geliştirme  azalma 

 

-Bilgi Edinme ve       -Müşteri Hizmeti Eğitiminin -Çalışan Memnuniyeti 

 

Paylaşma       Miktarını Arttırma 
Kaynak: NOE, R.,A., (2008), “Employee Training & Development Editör ve Çev: Canan ÇETİN”, Beta Yayınları, İstanbul, s.52 

Modelde sürecin iş stratejisini belirlemekle başladığı gösterilmektedir. Sonra, stratejiyi destekleyen stratejik 
eğitim ve geliştirilme girişimleri seçilir. Sürecini bir sonraki aşaması bu stratejik eğitim ve geliştirimle 
girişimlerinin somut eğitim geliştirilme faaliyetlerine dönüştürülmesidir. Son aşama ölçüm veya ölçülerin 
belirlenmesini içermektedir. Bu ölçütler eğitimin iş stratejisi ile ilgili hedeflere katkıda bulunup bulunmadığını 
belirlemek için kullanılmaktadır(Noe, Editör ve Çev: Canan ÇETİN, 2008).  

Eğitimi iş stratejisi ile uyumla hale getirmek için bazı adımlar atılır. Öncelikle, çalışanların iş hedeflerini 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri belirlemek için yeni bir yaklaşım belirlenir. Çeşitli temel 
yetkinlikler (müşteri ilişkileri gibi) belirlenir. Bir eğitmen ekibi bu yetkinlikleri sürekli inceler ve kıdemli 
yöneticilerle görüşür. Örneğin; müşteri hizmeti yetkinliğinde, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için başkan 
yardımcıları ve satış ve pazarlama yöneticileri ile görüşülmektedir. Bu sürecim sonunda şirketin ihtiyaçları 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim geliştirilmektedir. Eğitimin daha kısa 
zamanda çok daha fazla kişiye hızla verilmesini sağlayabilmek için şirket katılımcıların belli bir yere gitmelerini 
gerektirmeyen çeşitli yerlerde eş zamanlı olarak verilebilmesini sağlayan video konferans programını geliştirir. 
Ayrıca çalışanların bilgi ve becerilerini koruma ve geliştirilmesinde tüm çalışanların teknolojiler ve ürünler ile 
müşteri ve rakip profilleri hakkında güncel bilgiler içeren CD-ROM’lara erişimi sağlayan bir masaüstü kütüphane 
geliştirilir(Noe, Editör ve Çev: Canan ÇETİN, 2008).  

6. Sonuç ve Öneriler 

İnsan kaynakları alanındaki eğitim ve geliştirme çabalarının amacı, çalışanların işlerinde buldukları tatmini, 
bireylerin verimini ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmektir. Bu amaçlar ve bunlara 
ulaşmak için kullanılan teknikler, bireylerin ve örgütün ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Eğitimi gerçekleştirmek için 
gerekli olan şeyler, yapılan işlerin, mevcut insan kaynaklarının ve şimdiki ve gelecekteki çevre faktörlerinin 
incelenmesiyle belirlenir (Palmer ve Winters, Çev. Şahiner, 1993). 

Stratejik eğitim neden önemlidir? Şirketler para kazanmak için iş dünyasındadırlar ve her işletme başarıya nasıl 
katkıda bulunduğunu gösterme baskısı altındadır veya harcama kısıtlamaları ve hatta dış kaynak kullanımı ile 
karşı karşıyadır. Eğitim faaliyetlerinin bir şirketin başarısına katkıda bulunabilmesi için şirketin iş stratejisini 
geliştirmesine yardımcı olmalıdır. İş stratejisi şirketin hedeflerini, politikalarını ve eylemlerini bütünleştiren bir 

İş Stratejisi 

Stratejik Eğitim ve 

Geliştirilme 
Girişimleri 

Eğitim ve Geliştirilme 

Faaliyetleri 

Eğitimin Değerini 

Gösteren Ölçütler 
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plandır. Strateji şirketin fiziki sermayeyi ve insan sermayesini nasıl kullanacağını etkiler. Eğitim ve iş stratejisi 
arasında hem doğrudan hem de dolaylı bir bağlantı vardır(Noe, Editör ve Çev: Canan ÇETİN, 2008).  

Strateji aynı zamanda işletme ihtiyaç duyulan becerilerin çeşidi, düzeyi ve karışımını etkilemektedir. Strateji 
özellikle şunları belirlemede güçlü bir etkiye sahiptir: 

1) Mevcut veya gelecekteki iş becerilerine verilen eğitim miktarı. 

2) Eğitimin, bir personelin özel ihtiyaçları için gelenekleştirildiği veya takım, birim veya bölüm 
gereksinimlerine dayanarak geliştirildiği alanı. 

3) Eğitimin spesifik personel grubuyla sınırlanıp sınırlanmadığını veya tüm personele açık olup olmadığını. 

4) Eğitimin planlanıp planlanmadığını ve sistematik olarak yönetilip yönetilmediğini, sadece problemler 
ortaya çıktığı zaman sağlanıp sağlanmadığını veya rakiplerin ne yaptığına bir cevap olarak kendiliğinden 
olup olmadığını. 

5) Seçme ve ücretleme gibi diğer insan kaynakları yönetimi uygulamalarına kıyasla eğitime verilen 
önemi( Noe, Editör ve Çev.: Canan ÇETİN, 2008). 

Öğrenen örgüt ve iş gören kavramı işletmelerin sadece performansları düştüğünde ihtiyaç duyduğu bir bakış 
açısından sürekli ve gönüllü olarak öğrenmeye adanmayı ifade eder. Bu tür kişiler ve örgütler için çıktılar amaç 
değildir zaten var olan öğrenme süreçlerinin bir sonucudur. Bu bakış açısına sahip olma örgütün insan 
kaynaklarını doğal süreç içerisinde ve gönüllü olarak geliştirmeye yardım edecektir. 

Hemen her işletme stratejisini iyi bir şekilde uygulayabilmek için eğitim düzeyi yüksek insan kaynaklarına ihtiyaç 
duymaktadır. Örneğin maliyet liderliği stratejisinde eğitim sayesinde verimlilik artacak, yapılan hatalar azalacak 
böylece maliyetlerde de bir azalma meydana gelecektir. Bu yüzden eğitim ve geliştirme stratejileri hemen her 
işletme stratejisini dolaylı ya da doğrudan etkilemesi nedeniyle işletme stratejilerini uygulamaya koymada 
hayati bir öneme sahiptir.  
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Özet: Hizmet sektöründe yenilikçilik konusu uzun zamandır ihmal edilen bir konu olmuştur. Yenilikçilik denilince ilk akla 
gelen teknolojik bir değişim ve gelişimin somut ürünlere fiziksel olarak yansıtılmasıdır. Oysa hizmet sektörünün ürünleri 
somut özellikler taşımasa da soyut özelliklerinde ve süreçlerinde oluşturulan yenilikler tüketici nezdinde büyük bir önem arz 
edebilmektedir. Hizmet sektörünün son yıllarda ki önemli dallarından biri olan lojistik hizmetlerde de yapılmış yeniliklerin 
müşteri nezdinde önemi algılanmış ve bundan sonra yapılacak olan yeniliklerin de sektörde rakiplere karşı bir üstünlük 
sağlayacağı düşünülmektedir. Lojistik hizmetlerin tüketicisi bilindik anlamdaki hane halkından değil genellikle imalat ve 
ticaret işletmelerinden oluşmaktadır. Lojistik hizmetlerin artan önemine bağlı olarak bu makalenin amacı lojistik faaliyette 
bulunan işletmelerin yenilikçilik konusuna bakış açısını anlamak, bu konuyla ilgili bilinç düzeyini ölçmek ve işletmelerin hali 
hazırdaki yenilikçilikle ilgili yatımlarının ve faaliyetlerinin ne olduğunu tespit edip yenilikçiliğin işletme faaliyetlerini ve 
karlılığını ne yönde değiştirdiğini tespit etmeye yönelik olacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yenilikçiliğin tanımı ve 
işlevleri, lojistik işletmelerin faaliyet alanlarının neler olduğu konusunda teorik bir çerçeve sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Hizmet Sektörü, Lojistik İşletmeler, Lojistik. 

 

Abstract: In service sector innovation subject has been neglected for a long time. When we say the innovation the first 
came thing on mind is technoligical changing and development and they are practising to the product. Whereas the 
products of the service sector even they do not bear the concrete specialities the innovations done in their discrete 
specialities and their proceses can been important aspects in the consumer eyes. Also innovations on the logistics sector 
which one of the important branch of the service sector in last years are perceived and after now will been done 
innovations will able to an superiority towards the rivals. The consumers of the logistics service are not we knew mean 
consumers they are commonly manufacturing and trade companies. It is up to the increasing important of the lojistics 
services purpose of this article in logistics companies understanding the viewing about innovation subject, measure about 
in this subject conscious line and what is the investment and activities about innovation of logistics companies and how the 
innovation change the companies activities and profotability. For realize this purpose we will have been try to submit about 
definetion and functions of the innovation and logistics companies activity fields. 

Keywords: İnnovation, Service Sector, Logistics Companies, Logistics. 

1. Giriş 

Hizmet endüstrilerinin önemi ulusal ve uluslar arası ekonomilerde belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. 
Son yıllarda hizmet sektörünün bir alt birimi olarak lojistik faaliyetlerin GSYİH’da ki payları da önemli bir paya 
sahip olmaya başlamıştır. OECD’ye bağlı Teknoloji ve Endüstri Bilimsel Yönetim Kurumunun (STI)’nin 2012 
rakamlarına göre hizmet sektörünün bazı ülkelerdeki GSYİH’da ki payı %70’ler civarındadır. Örneğin bu oran 
Luxemburg’da %78, ABD’ de %77 civarındadır. Ulusal ve uluslar arası rekabette artan yükseliş yenilikçiliğin 
hizmet sektöründeki ürünlerde de önemli bir rekabet aracı olmasını sağlamıştır (www.oecd.org). 

Müşteri tatminini sağlamada yenilikçilik faaliyetleri sayesinde yeni ürün konseptleri önemli bir yere sahiptir. 
Hizmet sektörünün bir alt birimi olan lojistik sektöründe de son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmış, lojistik 
faaliyetlerin özellikle ülkelerin sanayi sektöründeki işletmelerin karlılığı ve rekabet üzerinde etkisi belirgin bir 
hale gelmiştir. İşletmeler bir ürünü ne kadar iyi dizayn ederse etsin, en ucuz fiyatla ürünü tüketiciye ulaştırırsa 
ulaştırsın lojistik operasyonlardaki bir başarısızlık ürün konseptine önemli derecede zarar vermektedir. Bu 
çalışmada lojistik faaliyetlerde yapılacak bazı yeniliklerin müşteri tatminini sağlamada nasıl bir öneme sahip 
olduğu anlatılmaya çalışılacaktır. 

Lojistik sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ülkelerin GSYİH’da ki toplam üretimin ortalama olarak %10-12 
arasındaki meblağı ürettiğini görüyoruz. Çok sayıdaki lojistik işletmesi bu büyük meblağdan pay alabilmek için 
önemli bir rekabet içerisine girmiş durumdalar. Bu bağlamda işletmelerin bu şiddetli rekabette ayakta 
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kalabilmeleri, ulusal pazarlardan uluslar arası pazarlara açılabilmeleri için ürünlerinde yeni teknolojiler, yeni 
konseptler oluşturmasının önemi açıktır. Bu sebeplerden dolayı lojistik sektöründe faaliyet gösteren Tekirdağ ili 
işletmelerinin yenilik konusundaki bilinç düzeyleri ölçülmeye, uygulamalarının neler olduğu belirlenmeye ve bu 
konudaki yenilikçilik araştırmalarının önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. 

2. Yenilikçilik  

Yenilikçilik çalışmaları 20. Yüzyılın son çeyreğinden beri bilimsel araştırmaların çok hızlı büyüyen bir alanı 
olmuştur (Faridah, Gollouj and Miles, 2013). Yenilik işletme, sektör veya sosyal anlamda yeni bir ürün 
oluşturulması veya var olan ürünün çok önemli değişikliklerle yeniden tasarlanması sürecidir (Higgins, 1996). Bir 
ticari malın, hizmetin veya bir sürecin ilk defa başarılı bir şekilde ortaya konulması yeniliktir (Cumming, 1998).  

Yenilikçilik yaratıcılığın ve uygulamanın bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Yani yenilikçiliğin tanımı yeni 
ürünün oluşturulması kadar bunun uygulamaya da konulmasını içerir (Lyons ve et al., 2007). Hizmet yenilikçiliği 
sistemin gelişimine doğrudan katkı sağlayan hizmet sisteminde değişikler oluşturmaktadır (Spohrer and Maglio, 
2008). Hizmette yenilikçilik hizmet anlayışı, müşteri ara yüzü, teslim sistemi, teknolojik seçenekler gibi 
boyutlarla alakalı olabilmektedir (De Jongand and Vermeulen, 2003). Gallouj ve Savona (2009)’da önerdiği bir 
sentez olarak bu farklar yenilikçiliğin “modellerini” oluşturmaktadır. Burada yenilikçilik ile ilgili olarak iki boyutlu 
bir matris oluşturulabilir. Vektörlerden biri hizmetin özelliklerini sunarken diğer vektör ise son kullanıcının elde 
ettiği değeri göstermektedir. Yani iki ayrı güç yenilikçiliği çekip bir yerlere götürmeye çalışmaktadır (Forsman, 
2011). 

Yenilikçilik teknik bir kavram olmasının yanı sıra ekonomik anlamda hayata geçirilmediği sürece pek bir anlam 
ifade etmemektedir. Yani bir buluşun yenilikçilik sayılması için bunun ekonomik bir değere ve kara katkısının 
olması gerekir  (Hine and Neal, 1999). Yenilikçilik= Teorik Kavram + Teknik Yenilik + Ticari Uygulamadır (Savaşçı 
ve Kazançoğlu, 2004). 

3. Yenilikçilik Türleri 

Yenilikçilik konusunda bir çok sınıflandırma yapılmıştır. Çeşitli gruplar açısından, yeniliğin derecesi açısından 
veya müşteriye katmış olduğu değer bakımından sınıflandırılması mümkündür  (Bettencourt, 2013). Tablo 1’de 
çeşitli kriterlere göre yenilikçilik türleri gösterilmiştir (Biemans, 1990): 

Tablo 1. Genel Yenilik Türleri 

Sisteme Göre Öncelikli Odaklarına Göre Sonuç/Etkilerine Göre 

Programlanmış 
Programlanmamış 

Ürün yenilikleri 
Süreç yenilikleri 

Örgütsel yapı yenilikleri 
İnsan yenilikleri 

Kademeli yenilikler 
Radikal yenilikler 

Uygulama yenilikleri 
Teknik yenilikler 

Kaynak: BIEMANS, W.G., The Managerial Implications of Networking, European Management: 1990. 
 

Konuyla ilgili ilk çalışmalarda, yenilik beş kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; yeni mallar, yeni üretim teknikleri, yeni 
maddeler, yeni üretim kaynakları, yeni piyasalar ve yeni örgüt biçimleridir. Bununla birlikte bu beş kategoriyi 
ürün ve süreç yenilikleri olarak iki başlık altında toplamak mümkündür (Bongsug, 2012). Nitekim literatürde de 
yeniliğin ürün ve süreç yenilikleri olarak iki geniş kategoride ele alındığı görülmektedir (Chen and Tsou, 2012).  

Yenilik çok büyük boyutta olabileceği gibi çok küçük değişimleri de kapsar. Aynı zamanda yenilik hızlı veya yavaş 
gelişmesi bakımından da ayrıma tabi tutulabilir (Ching, Hung, Jashen, 2011). 

Rademakers yenilikçiliğin dört boyutlu olduğunu söylemektedir. Bunlar: 

• Ürün Yenilikçiliği: Bir yeni ürün, hizmet ya da bunların birlikte kullanılmasını,  

• Süreç Yenilikçiliği: Daha kaliteli ve daha düşük maliyetli yöntemleri kullanma  

• Örgütsel Yenilikçilik: Yetki ve sorumlulukların, hiyerarşik yapının ve kontrol mekanizmasının yeniden 
belirlenmesi. 

• İş Yenilikçiliği: Ürün, süreç ve organizasyon sistemlerinin yeni kombinasyonlarını kapsar (Rademakers, 
2005). 
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4. Hizmetlerde Yenilikçilik 

Hizmetler ticari mallardan soyut olmaları nedeniyle farklıdır. Hizmetlerde meydana getirilen yenilikler gözle 
görülemez. Ancak yine de hizmetlerde süreçlerde veya diğer unsurlarda bazı yeniliklerin yapılması hizmeti satın 
alan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir. Örneğin hastanede verilen tahlil sonuçları bir hizmet 
yenilikçiliği ile internet ortamından hastane müşterilerine aktarılabilir. Bu durum elbette ki hastane 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yeniliktir (Dominguez, Ageron, Neubert, 2013). 

Yenilikçilik deyince akla ilk olarak ticari mallarda yapılan yenilikler gelmektedir. Oysa hizmetlerde yapılan 
yeniliklerde tüketiciler tarafından önemli bir yere sahiptir  (Sako vd., 2006). 

Teknolojinin hizmet yenilikçiliğinde önemli bir yeri olmadığı düşünülse de özellikle bilişim sektöründe yenilikçilik 
önemli bir rol oynar (Hauknes, 1999). Hizmet işletmeleri de tıpkı ticari mal üreten işletmeler gibi yenilik yapmak 
zorundadırlar (Riel,2005). Hizmet işletmelerinde yenilikçiliğin gerçekleştirilememesinin sebepleri şunlardır:  

• Hizmetlerde yapılan yeniliğin ücreti ödenmek istenmez, 

• Kanunların hizmet yenilikçiliğini engellemesi, 

• Riskin fazla olması, 

• İhtiyaç duyulan personelin bulunmaması, 

• Yeterli zamanın ayrılmaması, 

• Müşterilerin alakasının az olması  (Tether and Howwells, 2007). 

Ayrıca işletme yapısının yenilikçiliğe uygun olmaması paylaşılan vizyon eksikliği de yenilikçiliği köreltmektedir   
(Aygen, 2006). 

5. Lojistik  

Savaşta ya da askeri bir yürüyüşte yol, haberleşme, sağlık, ikmal gibi hizmetleri sağlayan stratejik bölüme lojistik 
denir (Türkçe Sözlük, 1974). Lojistik “Geri hizmet; geri hizmetle ilgili” şeklinde ifade edilmiştir 
(www.tdk.gov.tr/tdksozluk). İş dünyasında malzemelerin ve bazen askerlik alanında askerlerin planlanmış 
hareketlerine lojistik denir  (www.britannica.com). İşletmecilikte lojistik malzemeleri yönetme sanatıdır  
(Lasher, 1962). İşletme lojistiği üç temel süreçten oluşmaktadır; “tedarik lojistiği”, “materyal yönetimi” ve 
“fiziksel dağıtım” (Johnson, et al., 1999). Yukarıda farklı kaynaklara dayanılarak verilen lojistik kavramının ortak 
önemli eksiklerinden birisi ters lojistik kavramını içermemiş olmasıdır. Birçok yaklaşımda üretim ve dağıtım 
olarak iki boyuta ilave olarak hem askeri hem de üretim sektöründeki faaliyetlerin desteklenmesi için yapılan 
lojistik operasyonların içinde önemli yer tutan ters lojistik ihmal edilmiştir. Ters lojistik işletmecilikte hatalı 
ürünlerin geriye iadesi veya ürünlerin ambalajlarının yeniden üretim sürecinde kullanılmasıdır (Love, Roper and 
Bryson 2009). 

6. Temel Lojistik Faaliyetler 

Lojistik önceleri tedarikin yerine kullanılıp zaman içinde yer değiştirerek daha fazla öne çıkmıştır.  Tedarik 
sadece sipariş verme ve satın alma uygulamalarını içerirken lojistik, depolama, taşıma, elleçleme, gümrükleme 
ve müşteriye teslim gibi işlemleri de kapsamaktadır. Tedarik zinciri ise, dağıtım kanalının üreticiden tüketiciye 
kadar olan kanalı aşacak şekilde, lojistik eylemlerin yürütüldüğü tedarikçi-üretici-müşteri hattını ve bu hatta 
görev alan tüm kuruluşları ifade etmek için kullanılmaktadır (Kotler, 1999). Tedarik zinciri ürünün üretiminde 
kullanılan malzemelerin temin edilmesi, üretimin desteklenmesi ve üretimden sonra ürünün tüketiciye 
ulaştırma sürecidir (Görçün, 2010). Tedarik zinciri hammaddelerin temininden ürünün tüketicilere 
ulaştırılmasına kadar geçen süreçlere katma değer katmadır (Ruben, 2000). 

Üretim için gerekli olan madde ve malzemelerin temin edilmesi, depolanması, talep tahmini, sipariş süreci, 
depo ve üretim yerinin seçilmesi, ambalajlama ve etiketleme, geri dönüşüm, tersine lojistik gibi faaliyetler 
lojistik faaliyetlerdendir (Lambert and  Stock,1993). 

 

 

http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk
http://www.britannica.com/
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Lojistik yönetimi kavramı ile ifade edilen faaliyetler içerisinde:  

• Taşıma, 

• Stoklama,  

• Stok yönetimi,  

• Elleçleme,  

• Sipariş işleme,  

• Paketleme,  

• Gümrük işlemlerinin yapılması, 

• Satın alma, 

• Bilgi yönetimi yer almaktadır.  

İşletme yönetiminde lojistik maliyetlerinin analizi tablo 2’de gösterilmiştir (Çancı ve Erdal, 2003): 

Tablo 2. Lojistik Maliyetleri 

Lojistik Maliyetleri Oran 

Taşıma Maliyetleri %50-65 
Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri %20-35 
İşletme Yerleşim Tasarımı (depo ve dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetimi) 
Maliyetleri 

%10 

İletişim ve Bilgi (talep tahminleri, sipariş süreçleri, üretim programlama) Maliyetleri %5 
Kaynak: Murat Erdal ve Metin Çancı, Lojistik Yönetimi, UTİKAD: İstanbul, 2003. 

Temel lojistik faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

6.1. Taşıma 

Ürünler her zaman üretildiği yerde tüketilmezler bu durumda üretilen ürünlerin üretim merkezinden 
tüketicilere götürülmesi gerekir. Yani ürünlerin taşınarak tüketicilere ulaştırılması işlemi ürünün yer faydasının 
elde edilmesidir. Lojistik faaliyetler içinde en önemli maliyet kalemi taşımacılıktır.  (Çelikkol ve Gök, 2008). 
Ürünlerin üreticiden tüketicilere ulaştırılması işletmenin kendi imkanlarıyla (kendi taşıma filosu ile) olabileceği 
gibi diğer taşıma işletmeleri vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Taşımacılıkta kullanılan 5 tane temel mod ve 
bunların kombinasyonları vardır. Bu taşımacılık modları: Karayolları, havayolları, deniz yolu, demir yolu ve boru 
hattıdır. İşletmeler bu modlardan kendileri için en uygun olanı seçerler. Genellikle mod seçiminde maliyet ve hız 
kriterleri dikkate alınır.  (Zikmund and  D'amico, 1984). Nakliye  işletmelerin satın aldığı hammaddelerin, 
gereçlerin ve parçaların işletmeye taşınması ve tamamlanmış ürünlerin malların üretim yerlerinden depolara, 
dağıtım merkezlerine, aracılara ve tüketicilere aktarılmasıdır (Bowersox, 1974). Ayrıca, üretim merkezlerinin 
ayrı yerlerde kurulmuş olan üretim birimleri arasında, yarı bitmiş mamüllerin; depolar arasında, bitmiş ürünlerin 
ve geri iade edilen ürünlerin taşınmasını da kapsar(Cemalcılar, 1990). 

6.2. Depolama 

Lojistik faaliyetlerden taşımacılıktan sonra en önemli faaliyet depolamadır. Depolama maliyetleri lojistik 
maliyetler içerisinde önemli bir orana sahiptir. Türkiye’de ortalama depolama maliyetleri batılı ülkelere göre 
oldukça yüksek bir orana sahiptir. Depolama lojistik içerisinde çeşitlilik gösteren bir sektördür. Bazı ürünlerin 
depolamasında uzmanlaşmış depo işletmeleri ihtisas depoları olarak varlıklarını sürdürmektedirler (Ölçer ve 
Önüt, 2003). 

6.3. Envanter ve Malzeme Elleçleme  

Lojistiğin diğer önemli faaliyetlerinden biri elleçlemedir Ürünlerin kısa mesafeli olarak bir yerden başka bir yere 
taşınması ve aktarılması işlemine elleçleme denilmektedir. İşletmelerin lojistik maliyetlerinden biri olarak 
elleçleme işletmeleri bazen dış kaynak kullanımına bazen de kendi bünyesinde iş görenler ve ekipmanlarla 
yerine getirdiği bir iştir. Elleçeleme vinç, forklift, yürüme bantları, el arabaları, paletler, konteynırlar vb araçlar 
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kullanılmaktadır. Ve özellikle bu konuda uzmanlaşmış işletmelerde dikkat çekicidir. Bir çok işletme elleçleme 
işlerini dış kaynak kullanarak başka lojistik elleçleme işletmelerine yaptırmaktadır (Johnson v.d., 1999). 

6.4. İletişim ve Bilgi Paylaşımı  

Malın dağıtımında bilgi aktarımı da önem kazanan bir husustur (Hsiuju et al., 2002). 20. YY’ın ikinci yarısından 
sonra bilgisayarların ve yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda bilginin aktarılması hızlanmış ve 
kolaylaşmıştır (Tek, 1991). İşletmelerin bilgiyi iyi yönetebilmeleri geleceği yönetmelerinde onlara yardımcı 
olacaktır (Gallouj, 2009). 

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Günümüzde yenilikçiliğin işletmeler için önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle hizmet işletmelerinin 
rekabetçi ve hızlı değişen ortamda fark yaratarak sürekliliklerini devam ettirebilmeleri onların yapacakları 
yeniliklerle yakından ilişkilidir. Hizmet işletmelerinde yenilik kavramı imalat işletmelerine göre farklılık arz 
etmekte somut bir şekilde ortaya konulamamasının olumsuzluğu yaşanmakta ancak yine de hizmet 
işletmelerinde yapılacak yeniliklerin de işletmelerin ürününü ön plana çıkarıp daha fazla satış yapılması 
konusunda yenilik/yenilikler yardımcı olabilmektedir.  

Başarılı yenilikçilik işletmelerin sınırlarının dışındaki bilginin işletmenin bilgisi ile yeniden etkili kombinasyonu ile 
artan bir şekilde bağımlı olmuştur. Bilgi akışını sağlayan firmalar ürünlerini geliştirme potansiyeline sahip olur 
örneğin, birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunmayan ortaklar, kullanıcılar, tedarikçiler ve paydaşlar 
birbirlerinden çok değerli geri bildirimleri elde edemediklerinden teknoloji pazarlarında başarısız olacaklardır 
(Henkel, 2006). Ancak ekonominin sektörleri arasında önemli farklar vardır ve yenilikçilik stratejilerini kazanan 
ve devam ettiren işletmeler için rekabetsel avantajlar ve bu farklılıklar dış bilgi kaynaklarını kullanan stratejiler 
için önemli başvuru kaynaklarıdır (Chesbrough, 2011). Hizmet mühendisliği yeni hizmetler geliştirmek için 
uygun olan metot, araç ve prosedürleri araştırmaktadır. Ancak hizmet tasarım ve mühendisliği için metot 
oluşturmada bazı güçlükler yaşanmaktadır, bunun nedeni muhtemelen hizmet sektöründeki çeşitliliktir 
(Bullinger, 2003). Hizmet sektörünün bir alt birimi olarak lojistik sektöründe de aynı zorlukları görmek 
mümkündür. Bu araştırmada söz konusu durum göz önünde bulundurularak lojistik firmaların yenilik 
konusunda ki uygulamalarını sorgulayıcı faktörler ve bu faktörleri belirginleştirecek sorular seçilmeye 
çalışılmıştır. Bilgi toplama aşamasından sonra yapılan analizlerde Tekirdağ ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren 
lojistik işletmelerin yapmış oldukları hizmet yeniliklerinin lojistik işletmelerin performanslarına etkisinin genel 
karlılığı yaklaşık olarak %27 civarında arttırdığı sonucuna varılmıştır. Özellikle yenilikçilik çabaları arttırılarak 
lojistik işletmelerin genel karlılıklarının arttırılacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra çekici pazarlara girme, 
yenilikçilik sürecinde proje liderlerinin projenin başında bulunması ve yenilikçiliğin işletme yönetimi tarafından 
desteklenmesi konuları da genel karlılığı arttırabilecektir.  

Yenilikçilik konusunda lojistik işletmeleri de en az üretim işletmeleri kadar duyarlı olmak zorundadır. Çünkü 
lojistik hizmetler de oluşturulacak yeni bir uygulama, yeni bir süreç hem nihai tüketicilerin memnuniyetini 
arttırma konusunda hem de lojistik işlerini yaptıkları işletmelerin isteklerini tam olarak yerine getirebilme 
konusunda lojistik işletmelere rekabet avantajı sağlayabilecektir.  
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Özet: Para politikası, ekonomide ulaşılmak istenen fiyat istikrarı, finansal istikrar, ekonomik büyüme, ödemeler dengesinin 
sağlanması gibi makro ekonomik amaçları gerçekleştirilmek üzere, para arzı ve faiz gibi değişkenleri yönlendirme çabalarıdır. 
Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasının temel araçları; Açık piyasa işlemleri, doğrudan alım-satım, reeskont 
politikası, döviz alım-satımı, karşılık oranlarıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2010 yılının sonlarından 
itibaren, enflasyon hedeflemesinin genel kapsamını gözden geçirerek finansal istikrar destekleyici, yeni bir para politikası 
çerçevesi uygulamaya koymuştur. Ek politika araçları  i.  Faiz Koridoru (Haftalık Repo Faizi, Likidite Yönetimi), ii. Zorunlu 
Karşılıklar olarak geliştirilmiştir. 

Ekonomik büyüme; üretim faktörlerinde (işgücü, tabii kaynaklar, sermaye, müteşebbis) kişi başına geliri yükseltecek şekilde, 
görülen sürekli artışlara denir. Ekonomik büyüme, eşya ve hizmet verimin belirli bir süre içindeki artışıdır. Bu süre genellikle 
bir yıl olarak hesap edilir. Büyümenin en kolay ölçüsü gayri safi milli hasıladır (GSMH). Böylece bir yılın GSMH’sı bir önceki 
yıldan fazla ise ekonomik büyümeyi ölçebiliriz. Gayri safi milli hasıla (GSMH), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde 
üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder. GSMH'daki değişim, ülke ekonomisindeki 
büyümeyi ya da daralmayı en açık şekilde gösteren makroekonomik verilerden biridir. 

GSMH ve büyüme oranları, ülkenin ekonomik performansının göstergesidir. Bu çalışmada, Türkiye'de 2010 yılı sonrası 
uygulanan para politikasının ekonomik büyümeye etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, gayri safi milli hasıla (GSMH), Merkez Bankası, para politikası araçları. 

The Effects of Monetary Policy Implemented After 2010 on Economic Growth in 
Turkey 

Abstract: Monetary policy is an instrument for stabilizing the parameters such as money supply and interest rates to 
achieve macroeconomic objectives like price stability, financial stability, economic growth and balance of payments 
required in the economy. 

The significant instruments of a monetary policy derived by the Central Bank are; open market operations, direct buying-
selling, rediscount policy, foreign exchange buying-selling, and provision ratios. The Central Bank of the Republic of Turkey 
(CBRT)  implemented a new objective for the monetary policy to support financial stability by setting the inflation targeting 
as the core of new framework at the end of 2010. Additional policy tools are i. Interest Rate Corridor (Weekly Repo Rate, 
Liquidity Management), ii. Developed as Required Reserves, as well. 

Economic growth is the continuous increase in production factors (labor, natural resources, capital, entrepreneur), which 
will increase per capita income as a result. Economic growth is an escalation in the efficiency of goods and services over a 
period of time. This period is usually calculated as one year. The easiest measure of growth is the gross national product 
(GNP). Thus, if the GNP of a year is more than the previous year, we can measure the economic growth. 

Gross national product (GNP) refers to the currency value of all final goods and services produced within a given period of 
time within the boundaries of a country. The change in the GNP is one of macroeconomic indicators that most clearly 
indicate growth or contraction in the country's economy. 

GNP and growth rates are indicators of the economic performance of the country. This study aiming to enlighten the effects 
of the monetary policy implemented after 2010 in Turkey on economic growth. 

Key Words: Economic growth, gross national product (GNP), central bank, monetary policy instruments. 

1. Giriş 

Para politikası, ekonomide ulaşılmak istenen fiyat istikrarı, finansal istikrar, ekonomik büyüme, ödemeler 
dengesinin sağlanması gibi makroekonomik amaçları gerçekleştirilmek üzere, para arzı ve faiz gibi değişkenleri 
yönlendirme çabalarıdır. 

Merkez Bankası Kanunu'na göre Bankanın temel görevlerinden biri finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para 
ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almaktır. 
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Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasının temel araçları (Uzunoğlu ve Sönmezler, 2013); 

i.   Açık piyasa işlemleri, 

ii . Doğrudan alım-satım, 

iii. Reeskont politikası, 

iv. Döviz alım-satımı, 

v. Karşılık oranlarıdır. 

Merkez Bankası, para politikası araçlarıyla; açık piyasa işlemleri, reeskont politikası ve mevduat munzam 
karşılıklarını doğrudan kontrol edebilir. Çünkü parasal büyüklükler, merkez bankalarının doğrudan kontrol 
edebildikleri, para politikası ile yönlendirebildikleri değişkenlerdir, döviz kuru mali yeniliklerden fazla 
etkilenmeyen bir değişkendir, faiz oranları ise siyası baskıya en çok konu olan değişkendir (Erçel, 1996:6). 

Merkez Bankasının tahvili alım satım işlemleri açık piyasa işlemleri olarak adlandırılır. “Merkez Bankası, para 
politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi 
amacıyla, Türk lirası karşılığında menkul kıymetlerin kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satımı, geri satım vaadi 
ile alımı ve Türk lirası depo alınması ve verilmesi gibi açık piyasa işlemlerini yapabilir, ayrıca bu işlemlere aracılık 
edebilir “ (TCMB, Açık Piyasa İşlemleri). 

Merkez Bankası açık piyasa işlemleri ile parasal tabanı değiştirebilir. Merkez Bankası’nın tahvil veya döviz satın 
alması halinde, parasal taban genişlemiş, ekonomideki para arzı artırılmış demektir. Merkez Bankası’nın tahvil 
veya döviz satması halinde parasal taban daraltılmış, para arzı azaltılmış olur (Öçal, Çolak, Togay ve Eser, 1997). 

Merkez Bankasının bankacılık sistemine kredi vererek para aktarmasına reeskont politikası denir. Bu işlem 
sırasında uygulanan faiz oranına da reeskont oranı denir. Merkez bankası reeskont oranlarına  müdahale ederek 
para arzını kontrol edebilir. 

Bankalar, topladıkları mevduatın bir kısmını, zorunlu karşılıklar oranına göre, karşılık olarak ayırarak Merkez 
Bankası’na yatırırlar. “Merkez Bankası, karşılık oranlarını değiştirerek, bankaların ellerindeki aşırı rezervleri 
(parasal tabanı) ve böylece banka sisteminin kaydi para genişlemesini etkileyebilirler “ (Parasız, 1997, s. 306). 

Bir ülkede sıkı para politikası uygulandığında, para arzı kısılacak demektir. Para talebi sabit iken para arzı 
azalırsa, faiz oranları yükselir. Bu durumda, tasarruflar artar, harcamalar azalır. Genişleyici para politikası 
uygulandığında ise, faiz oranları düşer, tasarruflar azalır, harcamalar artar.  

2. Makro Ekonomik Politikalar ve Ekonomide Büyüme 

Ekonomi literatüründe sıkça tartışılan, para politikasıyla milli gelir ilişkisinde Keynesyen yaklaşımın ve Mundell-
Fleming (IS-LM-BP) modelliyle dışa açık ekonomide para arzı ile talebinin üretim faktörlerine yaptığı etkiler 
önem arz etmektedir (Danışman, 2009). Ekonomik büyümenin sürdürülmesinde elbette istikrarlı ve uyum 
içinde maliye ve para politikalarının belirlenmesi esastır.   

Ekonomik büyüme; üretim faktörlerinde (işgücü, tabii kaynaklar, sermaye, müteşebbis), görülen iyileşmeler ve 
mal ile hizmet üretiminde gözlenen sürekli artışlar olarak tanımlanır. Bu artışın nüfus ile orantısı ise kişi başına 
düşen gelir/hasıla olarak ölçülür. Ayrıca, ülkeler bazında işçi başına çıktı artış oranı verimli ekonomi 
tanımlamalarında sıkça kullanılan kavramlardır (Berber, 2004). Bir ülkede sahip olunan üretim faktörlerinin 
miktarı ve niteliği o ülkenin üretim kapasitesini belirler. Ekonomik büyüme reel GSMH’daki artıştır. 

Gayri safi milli hasıla, bir ülkenin vatandaşları tarafından, belirli bir dönemde ülke sınırları içinde ve dışında 
üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Dışarıdan gelen faktör gelirleri ile dışarıya giden faktör gelirleri 
arasındaki farka net dış alem geliri denir. Dışarıdan gelen faktör gelirleri dışarıya giden faktör gelirlerinden fazla 
ise net dış alem geliri pozitif; az ise net dış alem geliri negatif olur (Çelik, 2009, s. 3). 

Gayri Safi Milli Hasıla,  bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma 
değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan bir 
değerdir. GSMH, iki şekilde hesap edilmektedir.  

i. Nominal GSMH  

ii.Reel GSMH. 
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Reel GSMH; belirli bir baz yılın mal ve hizmet fiyatları dikkate alınarak hesap edilen bir GSMH değeridir. 

Reel GSMH’da, bir önceki döneme göre meydana gelen yüzde artış oranına “ekonomik büyüme oranı” adı 
verilir. 

Her ülkenin istatistik kurumu tarafından hesaplanan GSMH verilerinde, birbirini takip eden iki yılın çeyrek 
dönem GSMH değerleri veya tüm yılı temsil eden yıllık GSMH değerleri karşılaştırılarak, ekonomik büyüme hızı 
hesaplanır. 

GSMH, ülkelerin istatistik kurumları tarafından üç temel yöntemle hesaplanmaktadır. 

i.  Üretim Yoluyla GSMH Hesaplama Yöntemi, 

ii. Gelirler Yoluyla GSMH Hesaplama Yöntemi ve  

iii.Harcamalar Yöntemiyle GSMH Hesaplama Yöntemi. 

Gelirler yöntemi ile hesaplamada, gelir niteliği taşıyan üretim ve hizmet alanındaki kalemler esas alınır. 
Kullanılan ana kalemler şu şekilde sıralanabilir: 

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + 
Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi 

GSMH = GSYİH + Yurtdışında bulunan vatandaşların gelirleri - Yurtiçindeki yabancıların gelirleri. 

GSMH ve büyüme oranları, ülkenin ekonomik performansının göstergesidir. GSMH büyüme oranlarının üç 
çeyrek üst üste düşük olması, resesyon (durgunluk) başlangıcı sinyali olarak görülür. 

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek 
yıllık dönemlerde arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Uzun bir resesyon, ekonomik depresyon 
ve çöküş olarak adlandırılır (Berber, 2004, Uzunoğlu, 2013). 

Türkiye’de ekonomik büyümenin dönemler bazında ölçümü ulusal hesaplar altında, ülkenin resmi istatistik 
kurumu (TUİK) tarafından toplanan verilerle yapılmaktadır. Enflasyon etkisinden arındırarak ülke içinde mal ve 
hizmet üretim artışlarının sağlıklı ölçülmesinde reel büyüme hesaplaması önem taşımaktadır. Kurum ayrıca, 
Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA-95) uyum çerçevesinde 2008 yılında hesaplama yönteminde de değişikliğe 
gitmiş ve 1998 yılını fiyatlar açısından baz yıl olarak kabul etmiştir. TÜİK 2009 yılı sonrasında büyüme serilerinde 
GSMH yerine GSYH terimini sıklıkla kullanmaktadır (Taban ve Kar, 2014, Berber, 2004). 

3. Türkiye'de 2010 Yılı Sonrası Uygulanan Para Politikası ve Ekonomik Büyüme 

GEGP  (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı) ve daha sonra IMF (Uluslararası Para Fonu) ile birlikte düzenlenen 
program çerçevesinde uygulanan sıkı para ve maliye politikaları, 2001 yılı sonrası dönemde makroekonomik 
politikaların genel çerçevesini oluşturmuştur (Taban, 2011: 4). Programın temel hedefleri; enflasyonun ortadan 
kaldırılması, kamu iç borç dinamiğinin kırılması ve büyüme önündeki yapısal problemlerin ortadan kaldırılması 
olarak hedeflenmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2001 yılında yeniden düzenlenen Merkez Bankası Kanunu ile fiyat istikrarı 
temel amacına ilave olarak finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirleri almakla görevlendirilmiş 
bulunmaktadır (tcmb.gov.tr). 

Finansal alanda başlayıp, reel sektöre yayılan ve zaman içinde tüm ekonomileri kapsamına alacak şekilde 
genişleyen bir kriz 2007 yılında ABD’de başlamıştır. 2008-2009 Yıllarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
küresel krizin etkilerini ağır şekilde (bkz. Şekil 1.)yaşamıştır. 

 
Şekil 1. Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Büyüme Oranları  

Kaynak: tüik.gov.tr (Erişim tar: 20.02.2017)  

Küresel finansal krizin ortaya çıkması ile birlikte;  TCMB politika faiz oranını hızla düşürmüş, destekleyici kamu 
maliyesi politikaları uygulanmaya başlanmış, bankalar arası para piyasalarının kesintisiz ve etkin bir biçimde 
çalışmasına yönelik tedbirler alınmış, özel sektöre yönelik kredi desteği mekanizmaları oluşturulmuştur. 

 
Şekil 2. Mevduat Faiz Oranları (TL) 

Kaynak: http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tar: 25.02.2017) 

2010 yılında gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı geleneksel olmayan para politikaları sonrasında artan 
kısa vadeli sermaye girişleri Türk lirasının aşırı değerlenmesine yol açmış, yurt içi kredi kullanımını artırarak iç 
talepteki canlanmayı desteklemiştir. Söz konusu gelişmeler cari işlemler açığının artmasına sebep olurken, 
açığın finansmanında kısa vadeli sermaye girişleri ile portföy yatırımlarının payının giderek artması, küresel risk 
iştahındaki ani değişimlere karşı ekonominin kırılganlığını artırarak makroekonomik ve finansal istikrara dair 
kaygıları gündeme getirmiştir. 

Türkiye’de Kısa vadeli sermaye girişleri, bozulan cari denge ve hızlı seyreden kredi genişlemesinin yol açtığı 
riskler karşısında alternatif politika arayışları gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 2010 yılının sonlarından itibaren yeni bir para politikası çerçevesi tasarlayarak uygulamaya 
koymuştur. Ek politika araçları; Faiz Koridoru (Haftalık Repo Faizi, Likidite Yönetimi) ve Zorunlu Karşılıklar olarak 
belirlenmiştir. 

TCMB, piyasa faizlerini ve likiditesini etkilemek için çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlarla piyasada ihtiyacı 
olanlara kısa vadeli (günlük veya haftalık) likidite sağlanabildiği gibi, fon fazlası olanlardan gecelik vadede borç 

http://evds.tcmb.gov.tr/
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alınabilmektedir. “TCMB’nin bankalardan gecelik vadede borçlanabileceği ve borç verebileceği faiz seviyelerinin 
arasında kalan alan “faiz koridoru” olarak adlandırılmaktadır” (Kara, 2012, 8). 

Bankalar, topladıkları mevduatın bir kısmını, zorunlu karşılıklar oranına göre, karşılık olarak ayırarak Merkez 
Bankası’na yatırırlar. “Merkez Bankası, karşılık oranlarını değiştirerek, bankaların ellerindeki aşırı rezervleri ve 
böylece banka sisteminin kaydi para genişlemesini etkileyebilirler  (Parasız, 1997, s. 306). 

Merkez Bankası, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya başladığı yeni strateji çerçevesinde, makro 
finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda, temel politika aracı olan bir 
hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar aktif bir şekilde kullanıma sokulmuştur. 

“Türkiye ekonomisi, 2010-2011’de ivmelenen banka kredileri destekli, iç talebe dayalı yüksek büyüme dönemi 
yaşamıştır. Kredi destekli yüksek büyümenin hızla artan ithalat nedeniyle cari açığı riskli düzeylere çıkarması ve 
diğer taraftan uluslararası piyasalarda yaşanan sıkıntıların cari açığın finansmanı ve kalitesi sorununu gündeme 
getirmiş olması yüksek büyüme ile devam edilemeyeceği görüşünün ağırlık kazanmasına neden olmuştur. 
Küresel krizin ardından cari açığın finansmanında büyük oranda dış borçlanma ve sıcak para olarak adlandırılan 
portföy yatırımları ve net hata noksanı ile finansman yer almıştır. Özellikle 2011 yılı sonundan itibaren yumuşak 
iniş adı altında yeni bir politika uygulamaya başlamıştır” (Uzunoğlu, 2015:110-112). 

Türkiye ekonomisi 2011 yılının ilk 9 ayında G20 ülkeleri içinde Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. İlk 9 
aylık sonuçlara göre milli gelir %9,6 büyüdü. Ekonominin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde Türkiye 
piyasalarında yaşanan ağır kayıpların arkasında iki temel gerekçe vardır:  

i. Ekonomi yönetiminin cari açığı ve enflasyonu kontrol altına alacak sürdürülebilir bir büyüme ortamı 
yaratabileceğine güvenin azalması  

ii. En büyük iktisadi ortağımız Avrupa'daki borç krizinin dış ticaret ve finansman kanalları yoluyla 
ekonomide sert bir yavaşlamaya yol açabileceği endişesidir. Merkez Bankası bu açmazdan kurtulmak 
için politika faizini artırmak yerine faiz koridorunu yukarı doğru genişleterek kendisine esneklik 
sağlayan ancak piyasalar için belirsizliği artıran bir yöntemle para politikasını sıkılaştırmayı tercih 
etmiştir (Gürleyen, 2012). 

Sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini 
sınırlandırmak, TCMB brüt döviz rezervlerini güçlendirmek ve bankalara likidite yönetimlerinde daha fazla 
esneklik sağlama amacıyla Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) bir politika aracı olarak kullanılmaya 
başlamıştır. ROM, bankaların TCMB’de tutmak zorunda oldukları Türk lirası zorunlu karşılıkların belirli bir 
yüzdesini döviz (dolar ve/veya euro) ve standart altın cinsinden tesis edebilmelerine imkân tanıyan bir 
uygulamadır. Türk lirası zorunlu karşılıkların her birimi için tesis edilebilecek yabancı para veya altın karşılığını 
belirleyen katsayılar ise Rezerv Opsiyonu Katsayısı (ROK) olarak tanımlanmıştır (TCMB, Sayı: 28. Aralık 2012. 
S.4). 

Türkiye’de özellikle mal üretiminde ithal girdi maliyetlerinin, 2007-2008 (Yıldız ve Berber, 2011) küresel finans 
krizi sonrası artış göstermesi ve düşük kur/yüksek faiz politikası kapsamında ucuz hammadde teminiyle ithalata 
dayalı bir büyüme modelinin sürdürülemeyişi, ülkede iç kaynaklar ve tasarruf artışıyla büyüme tartışmalarını 
gündeme getirmiştir.   

4. Sonuç 

Küresel finansal krizin ortaya çıkması ile birlikte;  TCMB politika faiz oranını hızla düşürmüş, destekleyici kamu 
maliyesi politikaları uygulanmaya başlanmış, bankalar arası para piyasalarının kesintisiz ve etkin bir biçimde 
çalışmasına yönelik tedbirler alınmış, özel sektöre yönelik kredi desteği mekanizmaları oluşturulmuştur. 2010 
yılında gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı geleneksel olmayan para politikaları sonrasında artan kısa 
vadeli sermaye girişleri Türk lirasının aşırı değerlenmesine yol açmış, yurt içi kredi kullanımını artırarak iç 
talepteki canlanmayı desteklemiştir. Söz konusu gelişmeler cari işlemler açığının artmasına neden olurken, 
açığın finansmanında kısa vadeli sermaye girişleri ile portföy yatırımlarının payının giderek artması, ekonominin 
kırılganlığını artırarak makroekonomik ve finansal istikrara dair kaygıları gündeme getirmiştir. Cari açık 
probleminin önemli kaynaklarından biri olan enerji ithalatı, düşen petrol fiyatlarıyla birlikte açıkta bir oranda 
azalma yaratsa da bu durumun dışsal etkiler içerisinde kalıcı olamayacağı düşünülebilir.  

Türkiye’de Kısa vadeli sermaye girişleri, bozulan cari denge ve hızlı seyreden kredi genişlemesinin yol açtığı 
riskler karşısında alternatif politika arayışları gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
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2010 yılının sonlarından itibaren, enflasyon hedeflemesinin genel kapsamını gözden geçirerek finansal istikrar 
destekleyici, yeni bir para politikası çerçevesi uygulamaya koymuştur. Ek politika araçları; Faiz koridoru (Haftalık 
Repo Faizi, Likidite Yönetimi) ve zorunlu karşılıklar olarak geliştirilmiştir. 

Türkiye ekonomisi, 2010-2011’de banka kredileri destekli, iç talebe dayalı yüksek büyüme dönemi yaşamıştır. 
Küresel krizin ardından cari açığın finansmanında büyük oranda dış borçlanma ve sıcak para finansmanı yer 
almıştır. 2011 yılı sonundan itibaren yumuşak iniş adı altında yeni bir politika uygulamaya başlamıştır. Bu 
politikanın temelinde cari açığı ve kontrolsüz büyümeyi frenleme iradesi yatmaktadır.  

Sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini 
sınırlandırmak, TCMB brüt döviz rezervlerini güçlendirmek ve bankalara likidite yönetimlerinde daha fazla 
esneklik sağlama amacıyla Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) bir politika aracı olarak kullanılmaya 
başlamıştır. 

Sonuç olarak küresel finansal kriz sonrası Türkiye’de düşük kur, yüksek faiz politikası kapsamında ithalata dayalı 
bir büyüme modelinin sürdürülemeyişi, ülkede iç kaynaklar ve tasarruf artışıyla büyüme tartışmalarını gündeme 
taşımıştır. Ülkede tasarrufların ve dolayısıyla yatırımların, yaratılacak iç kaynaklardan karşılanmasına dönük 
politikaların, ekonomik büyümeyi nasıl etkileneceği de ileriki çalışmalarda inceleme konusu olacaktır. 
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Suriyeli Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Türkiye’ye Entegrasyonunda Sosyal 
Çalışmanın Rolü 
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Özet: 3 milyona yakın Suriyeli’nin geçici koruma altında bulunduğu Türkiye’de genel olarak Suriyeli bireylerin, özel de ise 
Suriyeli sığınmacı refakatsiz çocukların ülkeye entegrasyonu insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Eğitim, sağlık ve barınmayla beraber sosyal çalışmanın bu entegrasyondaki rolü ise gittikçe artmakta ve önem 
kazanmaktadır. %90’ını kamplar dışarısında yaşayan Suriyelilerin yaşam deneyimleri, topluma uyumları ve yaşadıkları 
problemlere dair istatistik ve takip mekanizmaları her ne kadar gün geçtikçe ilerlese de, refakatsiz sığınmacı çocuklar ve 
onların sorunlarına dair nitel ve nicel veri halen yeterli bulunmamaktadır. Bu zeminde çalışma, Suriyeli refakatsiz çocukların 
sorunları ve onlara sunulan sosyal çalışma hizmetlerini varolan raporlar ve akademik literatür üzerinden açımlamaya çalışan 
betimleyici bir araştırmadır. Çalışma refakatsiz sığınmacı çocukların 5395 Çocuk Koruma Kanunu ile belirlenen sosyal hizmet 
modellerinden yararlandığını ancak 2016 yılı sonu itibariyle refakatli ya da refakatsiz Suriyeli çocukların büyük bir 
çoğunluğunun eğitime ulaşamadığını, çocukların sokakta, küçük işletmelerde ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırıldığını, 
kötü beslenme, sosyal ve kültürel uyumsuzluk, ötekileştirme ve dışlanma, post travmatik stres bozukluğu ve depresyon, 
erken yaşta evlendirmeye ve cinsel sömürüye maruz kaldıklarını bulgulamaktadır. Çocukların topluma entegrasyonu için 
örgün eğitim, mesleki sertifika kursları, birlikte yaşam düşüncesini güçlendirecek kültürel aktivitelerin düzenlenmesi, alanda 
çalışan personel sayısının artırılması, kuruluşlarda tercüman bulundurulması, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet içi eğitim 
programlarının düzenlenmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla halkın bilinçlendirilmesi çalışmanın çözüm önerileri 
arasındadır.   

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar, Göç, Mülteci, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Sosyal Çalışma 

1. Giriş 

Suriye’deki savaş ve bu savaşın sebep olduğu göç krizi ikinci dünya savaşından beri dünyanın karşı karşıya 
kaldığı en büyük insanlık krizi olarak adlandırılmaktadır. Birleşmiş Milletler verileri, Suriye’de savaştan dolayı 
göç eden 4,896,684 Suriyeli olduğunu belirtmektedir (2017). UNICEF, Türkiye’de 2 milyondan daha fazla 
Suriyelinin bulunduğunu ve bu popülasyonun yarısından fazlasının çocuk olduğunu bildirmektedir (2016). 
Türkiye’de doğan ve kayıtlı bulunan bebek sayısı ise 220 bini aşmıştır (ASPB, 2016). Malesef ki savaş 
koşullarından, bu koşulların ortaya çıkardığı göç sürecinden ve sığındıkları ülkeye entegrasyon sürecinden en 
çok ve en olumsuz şekilde etkilenen çocuklar olmaktadır. Bu olumsuzluk ailelerinden ayrı düşmüş “refakatsiz 
sığınmacı çocuklar” içinse daha vahim hale gelmektedir. Refakatsiz sığınmacı çocuklar, savaş sırasında, kaçış 
esnasında ve sığındıkları ülkeye entegrasyonları sırasında anne-baba kaybını da içeren çok ağır  psikolojik ve 
sosyal sorunlara maruz kalmaktadırlar.  

Bir meslek olarak sosyal çalışma; toplumda öncelikle kırılgan grupların, nihai olarak ise toplumdaki tüm 
bireylerin sosyal ve ekonomik adalet içersinde yaşamasını amaçlamaktadır.  Dolayısıyla, ülkemizde geçici 
sığınma statüsüyle bulunan refakatsiz Suriyeli çocukların Türkiye’ye entegrasyonunda sosyal çalışmanın başat 
aktörlerden biri olduğu söylenebilir. Bu gerçekler ışığında, Türkiye’de yaşayan refakatsiz Suriyeli çocukların  
yaşam şartları ve onlara sunulan sosyal çalışma hizmetlerinin ortaya konulması, bu çocukların yaşam 
deneyimlerini anlamak, varolan ve olası problemlerini ortaya koymak, bu problemleri azaltmak ve en 
nihayetinde ortadan kaldırmak adına politika üretebilmek için gerekli görülmektedir. Bu zeminde bu çalışma, bir 
meslek olarak sosyal çalışmanın refakatsiz Suriyeli çocuk sığınmacıların sosyal entegrasyonu için sağladığı 
hizmetleri varolan raporlar ve akademik çalışmalar üzerinden incelemeyi hedeflemektedir.  

Göçmen, sığınmacı, mülteci gibi kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmaktaysa da, bu kavramların işaret ettiği 
farklı hukuki ve sosyal boyutlar vardır. Dolayısıyla, bu çalışmanın ilk bölümü konuyla ilgili kavramsal açıklığa, 
ikinci bölümü refakatsiz Suriyeli çocukların sorunlarına ve son bölümüyse bu sorunların çözümü için verilen 
sosyal hizmetlere yönelecektir.  
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2. Terminoloji Önemlidir: Göçmen, Mülteci, Sığınmacı Kimdir? 

Göç: “bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara 
doğru kalıcı hareketini içerir” ( Sosyoloji Sözlüğü, 2005, s. 685). Bu göç hareketi; bir devletin sınırları içersinde 
olabileceği gibi ( iç göç), o ülkenin sınırlarının dışına (dış göç) uluslarası sınırlara doğru bir hareketi de 
içermektedir. Göçün sebebi yaşanılan ülkede ki hayati tehlike ya da zulme uğrama korkusu olabileceği gibi, 
ekonomik sebeplerden de kaynaklanabilir. Temel olarak göç her zaman daha iyi bir yaşam isteğine işaret 
etmektedir (Başak, 2011). Göçmenler ise hayatlarına dair dolaysız bir tehdit unsuru olmaksızın, kendi 
yaşamlarını geliştirebilmek; iş bulabilmek, eğitim görebilmek, aileleriyle yeniden buluşabilmek gibi nedenlerle 
bulundukları yerden başka bir yere yerleşen kişi ya da grupları ifade etmektedir (UNHCR, 2016).  

Cenevre Sözleşmesi mültecileri:  

“Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıs(lar)”ı tanımlanmaktadır (1951, madde 1). 

Mültecilerden farklı olarak sığınmacılar ise: 

Mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu henüz karara bağlanmamış kişiler için 
kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda henüz başvuru yapmamış veya başvurusu hakkında 
cevap bekleyen kişiler de sığınmacı olarak tanımlanmaktadırlar. Sığınmacı, iltica 
prosedürü hakkında cevap bekleyen kişi olduğuna göre mülteci korumasının temel ilkesi 
olan non-refoulement (geri göndermeme) ilkesinden ve insanca muamele 
standartlarından peşinen yararlanması gerekir. Ancak prosedür sonucunda ilgili kişinin 
mülteci kriterlerine uygun olduğuna karar verilirse, bu kişi en başından itibaren mülteci 
olarak kabul edilir.Yani, mülteci statüsünün tanınması duyurma ve açıklama 
mahiyetindedir (Suriyeli Göçmenlerin Sorunlari Çaliştayi Sonuç Raporu, 2014, s. 8). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, göçmenler daha iyi bir yaşam için kendi istekleriyle yer değiştiren kişiler, 
mülteciler baskı unsuru ya da hayati tehlike riski yüzünden yer değiştirmek zorunda kalan kişiler, sığınmacılar 
ise statüleri belli olana kadar “geri gönderilmeme” ve “insanca muamele hakları”ndan yararlanan, mültecilik 
statüsü elde etmek isteyen kişi ya da kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Suriyeliler ile ilgili Türkçe literatür her ne kadar sığınmacı ve mülteci kavramlarını beraber kullansa da, Türkiye, 
1951 Cenevre Sözleşmesine bir coğrafi sınırlılık getirmiştir ve Avrupa dışından gelen sığınmacılara mültecilik 
statüsü vermemektedir (UNHCR, 2011). Dolayısıyla ülkemizde bulunan Suriyelilerin mülteci statüsü elde 
edemediklerini vurgulamakta yarar vardır. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesine göre mülteci statüsü taşıyan 
kişileri “sığınmacı” olarak kabul etmektedir (ASPB, 2015). Hukuki ve politik olarak oldukça farklı anlamlar ihtiva 
etseler de, sığınmacı ve mültecilerin göç öncesi, sırası ve sonrasında oldukça benzer yaşam deneyimleri vardır 
(UNHCR, 2011). Bu bilgiler ışığında bu çalışma, kavram farklılığının hukuki ve sosyal boyutunun altını çizmekle 
beraber iki kavramı da kullanacaktır. 

2.1. Geçici Koruma Altında Suriyeli Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar 

Mülteci statüsü verilemeyen Suriyelilerin temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri ve kitlesel göçe acil 
çözümler üretebilmek adına 2013 yılında Türkiye geçiçi koruma yönetmeliği çıkarmıstır ve bu yönetmelik de 
geçici koruma: 

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 
bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak 
değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade etmektedir (Göç 
İdaresi, 2017).  

Geçici korumanın unsurları: “açık sınır politikası ile ülke topraklarına kabul, geri göndermeme ilkesi,gelen 
kişilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanması” olarak belirlenmiştir (Göç İdaresi, 2017). Aynı yönetmelik 
refakatsiz çocuğu: “sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği 
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kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 
refakatsiz kalan çocuğu ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır (2013, madde 3,s.2). Bu çocuklara aynı zamanda 
“refakatsiz küçük” de denmektedir. 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği verilerine göre, bugün Türkiye’de bulunan 2,896,633 Suriyeli’nin %40 
ından daha fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyeli refakatsiz sığınmacı çocuk sayısı tam 
olarak bilinemese de, bu çocukların ülkelerindeki savaş ve çatışma, ülkelerinden kaçış sürecinde ve yeni ya da 
geçici yerleşim yerlerine alışma süreçlerinde yaşadıkları problemler, bu bireyleri hem çocuk olmaları 
bakımından hem de refakatsiz olmaları bakımından özel bir grup haline getirmektedir. 

Refakatsiz küçükler, düzensiz yollarla ülkeye geçişte yaşanan tehlikeler, bu geçişte korunmasız olmaları, hayati 
tehlike,  cinsel şiddet, sömürü, kaçakçılığa ve insan ticaretine maruz kalma ve bu konularda kırılgan olma,başka 
bir ülkeye geçiş sürecinde karşılaşılan engeller, yasal ve güvenilir bilgi ve öneriden mahrum kalma, eğitim ve 
sağlık hakkından maruz kalma, çocuk işçiliği, kötü beslenme ve barınma koşulları,  ülkenin dilini bilmemekten 
dolayı kendini ifade edememek ve yardım isteyememek, yeni ülkeye entegrasyonlarında yaşanan sosyal ve 
kültürel uyumsuzluk, ailelerin yeniden birleşmesinde yaşanan sıkıntılar gibi sorunlarla başbaşa kalmaktadırlar 
(European Union Committee, 2016, IOM, 2012). Göç öncesi ve sırasında yaşanan tüm bu süreçler, varış 
noktasında sona ermemekte, çocuklarda fiziksel aynı zamanda psikolojik problemler yarattığı gibi yeni 
problemleri de beraberinde getirmektedir. İç savaş, göç süreci gibi travmatik olaylar yeni bir ortama adaptasyon 
sorunlarıyla birleştiğinde post travmatik stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, anksiyete bozukluğu, depresyon ve 
intihara sebep olmak da ve bu durumlarla karşılaşma riskini arttırmaktadır (Oral ve Tuncay, 2012, Bahçeşehir 
Study Report, 2013). Dolayısıyla henüz çocuk olan, bir de yepyeni bir ortamda ebeveynsiz kalan refakatsiz 
küçükler için bu olasılıkların oldukça arttığı söylenebilir.  

2016 yılı sonu itibariyle refakatli ya da refakatsiz Suriyeli çocukların büyük bir çoğunluğunun eğitime 
ulaşamadığını, çocukların sokakta, küçük işletmelerde ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırıldığını, kötü 
beslenme, sosyal ve kültürel uyumsuzluk, ötekileştirme ve dışlanma, post travmatik stres bozukluğu ve 
depresyon, erken yaşta evlilendirmeye ve cinsel sömürüye maruz kaldıkları görülmektedir ( UNICEF, 2017, 
Harunoğulları, 2016).  Bu çocukların ne kadarının refakatsiz olduğuna dair güvenli bir veri elde edilemese de, 
yaklaşık 50.000 refakatsiz çocuk olduğu tahmin edilmekte ve bu problemleri ebeveynsiz olan çocukların daha 
çok yaşadığı vurgulanmaktadır (LIRS, 2016).  

Bu bilgiler ışığıında Türkiye’de yaşayan Suriyeli refakatsiz sığınmacı çocukların psiko-sosyal destek, hukuki 
destek, güvenli bir yerde barınma ve beslenme, dil öğrenimi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, çalışmalarının 
düzenlenmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi acil ihtiyaçları vardır (IOM, 2012). Şüphesiz ki tüm bu 
ihtiyaçlara tek bir disiplin ya da mesleğin yanıt vermesi mümkün olmamakla beraber, ihtiyaçların sivil toplum, 
kamu ve uluslararası toplum gibi çeşitli aktörlerin koordinasyonlu çalışmalarıyla karşılanabileceği açıktır.  

Bir toplumun öncelikle dezavantajlı bireyleri, grupları ve toplulukları olmak üzere, tüm bireylerinin sosyal adalet 
ve sosyal haklar çerçevesinde insanca bir yaşam sürmesi sosyal çalışmanın temel hedefidir. Bu hedef 
doğrultusunda sosyal çalışmanın refakatsiz sığınmacı çocukların topluma entegrasyonunda kamu, sivil toplum 
ve yerel yönetimlerle yapılan koordineli çalışmaların odağında yer aldığı söylenebilir.  

Dolayısıyla çalışmanın bir sonraki bölümü, refakatsiz Suriyeli sığınmacı çocuklara sunulan sosyal çalışma 
hizmetlerine odaklanacaktır. 

3. Refakatsiz Sığınmacı Çocuklarla Sosyal Çalışma  

Korunmaya muhtaç çocuk statüsünde ki çocuklar, sosyal çalışmanın kurumsallaştığı zamandan bu yana 
mesleğin odağında yer almış ve tarihsel gelişimi içersinde çocuk koruma sistemi giderek güçlenmiştir 
(Yolcuoğlu, 2009). Türkiye’de sosyal çalışma kamu, sivil toplum ve yerel yönetimler eliyle yürütülmektedir. 
Ancak çocuklara dair koruyucu, önleyici ve izleyici tedbirleri almanın genel sorumluluğunu, Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve ona bağlı kuruluşlar yüklenmektedir. Refakatsiz küçükler ve onlara verilen 
hizmetler, Türkiyeli refakatsiz kalan çocuklarla aynı haklara sahip olmaktadır. Bu haklar ve hizmetler, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, YKK gibi kanunlarla düzenlenmiştir ve 5395 Çocuk Koruma Kanunu’nu temel almaktadır. 
Çocuk Koruma Kanunu korunmaya muhtaç çocuklara dair koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirleri 
barındırmaktadır (Saruç&Kayma Güneş, 2014). Çocukların ihtiyaçlarına yönelik olarak; danışmanlık, eğitim, 
bakım, sağlık ve barınma tedbirlerinden biri ya da bir kaçı verilebilmektedir.  
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Danışmanlık Tedbiri: ”Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol 
göstermeye”, Eğitim Tedbiri; “Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna 
gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait 
işyerlerine yerleştirilmesine”, Bakım Tedbiri; “Çocuğun bakımından sorumlu olan 
kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, çocuğun resmi 
veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu 
kurumlara yerleştirilmesine“, Sağlık Tedbiri; “Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının 
korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, 
bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına”, Barınma Tedbiri; 
“Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara 
uygun barınma yeri sağlamaya” (Tarımeri, 2007, s.8-9) yönelik uygulamalardır. 

Bu tedbirlerin refakatsiz küçükler için uygulaması, Türkiye’de çocuk koruma sisteminde verilen hizmet modelleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modeller; kurum bakımı, koruyucu aile, evlat edinme ve çocuğun aile yanında 
desteklenmesidir (Yolcuoğlu, 2009). Suriyeli sığınmacı refakatsiz küçükler için de Çoçuk Hakları Sözleşmesi’nin 
“çocuğun yüksek yararı,yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı, ayrımcılığa karşı korunması, çocuğun iyilik 
halinin ve bu halin devamının sağlanması ve hukukun üstünlüğü” ilkeleri göz önüne alınarak, çocuğun kendi 
uyruğundan bir yetişkinin koruyucu aile bakımında kalabileceği gibi kurum bakımı hizmetlerindende 
yararlanması sağlanmaktadır (Yolcuoğlu, 2009, ASPB, 2017). Başka bir deyişle, çocuğun öncelikle aile yanında 
bakımı esas alınmak üzere, yeni yaşamına entegre olması için kurumsal hizmetler sağlanmaya çalışılmaktadır. 
ASPB ve ona bağlı kuruluşlarda kaç refakatsiz sığınmacı çocuk olduğuna dair bir veri maalesef ki 
bulunamamıştır. 

Daha önce de belirtildiği üzere, refakatsiz sığınmacı çocuklar post travmatik stres bozukluğu, stres, anksiyete, 
depresyon, yas gibi psikolojik süreçlerden geçmekte ve bu süreçleri en ağır şekilde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, 
her ne kadar çocukların barınma ihtiyacı en temel ve acil ihtiyaç gibi görünse de, psiko-sosyal destek olmaksızın 
yeni yaşamlarına entegre olmaları mümkün görünmemektedir. ASPB ve ona bağlı kuruluşlar, danışmanlık 
tedbiri altında psiko-sosyal destek sağlamaktadır. Benzer şekilde, ülkenin güneydoğusunda 2 gezici psiko-sosyal 
destek birimini ve 27 Çocuk Dostu Mekan faaliyet göstermektedir (UNICEF, 2016). UNICEF verileri, 679.000 
çocuğun çocuk koruma ve psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlandığını belirtmektedir (2016).  

Ancak çocukların sokakta, tekstil işlerinde, işportacılarda, restorantlarda çalıştırılarak çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerine maruz kalması, çocuk gelinlerin ülke çapında ve Suriyeliler özelinde hala bir sorun olarak karşımıza 
çıkması, çocuk koruma sisteminin geliştirilmesi gerektiğine bir işarettir (LIRS, 2016).  

İl göç idaresi verileri, kamplarda, okul öncesi ve okul çağındaki öğrenciler için eğitim, sağlık ve barınma 
hizmetleri verildiğini belirtmektedir (2017). Ancak, kamplarda eğitime kayıt ve devam oranı %90 iken, bu oranın 
toplam çocuk sayısının sadece %13’ünü oluşturduğu belirtilmektedir (SETA, 2016). Savaş koşulları ve bu 
koşulların yarattığı zorunlu göçten dolayı eğitimlerine başlayamamış ya da ara vermiş olan Suriyeli çocuklara 
nitelikli bir eğitim sunulması, eğitim hayatlarına ülkelerine geri dönselerde dönmeseler de devam etmeleri için 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) açılmıştır (SETA,2016, MEB 2016). Okula 
devamlılık daha genç yaştaki Suriyeli çocuklar için erken yaşta dil öğrenmenin ve motivasyon sağlamanın daha 
kolay olması ve daha büyük gençlerin para kazanmaya odaklanması sebebiyle daha fazladır (LIRS, 2016). Sonuç 
olarak, Suriyeli’lerin ülkemize göç etmeye başladığı 2011 yılından beri eğitime erişim giderek artmış, 
GEM’lerden olumlu geribildirim alınmış olsa da, eğitime kayıt ve devamlılık hala bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.   

Son olarak refakatsiz küçüklerin ülkeye girişinden itibaren kimlik tespiti çalışmaları, kayıt işlemleri, yaş tespiti, 
ebeveyninden nasıl ayrıldığı, insan ticareti mağduru olup olmadığı ve aile üyelerinin bulunmasıyla ilgili 
işlemlerin dikkat edilerek ve hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir (Safe Info in Turkey, 2014). Ancak tüm bu 
süreçlerde ikincil travma riskinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir (IOM, 2012). Hikayelerini bir çok 
otoriteye birden fazla kez anlatan çocukların, travmatik anılarının yeniden ve yinelenerek anlatılması sürecinde 
travmalarının derinleşmesini engellemek adına psikolojik destek verilmesi, görüşmelerin bir psikolog ya da 
sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilmesinin, bu riski azaltıcağı düşünülmektedir (IOM, 2012). 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Savaş koşullarından ve onu takip eden göç sürecinden en çok çocukların etkilendiği bilinmektedir. Bu travmatik 
olayların üstüne ebeveyn kaybı yaşayan ve yeni bir ortama alışmaya çalışan refakatsiz küçükleri odak grup 
haline getirmektedir.Duygusal koruma ve istikrar, en azından bir yetişkin tarafından bakım sağlanması, 
yaşıtlarıyla ve diğer yetişkinlerle sosyal ve kültürel ilişkilerde bulunmak, varolan kültürel ve dinsel bağların 
devamının sağlanması refakatsiz sığınmacı çocuklar için oldukça önemlidir (Community Service Guidelines, 
1996). Refakatsiz sığınmacı çocuklarla çalışırken, çocuğun yüksek yararı ve iyilik hali, aile bütünlüğü ya da 
birleşmesi, ayrımcılık yapmama, geri gönderilmeme, kendini geliştirme hakkına uygun çalışılmalıdır 
( Kurumlararası Rehber İlkeler, 2014). Tüm bu ilke ve prensiplerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında 
çocukların katılım hakkı unutulmamalı, ihtiyaçları ve çözüm önerileri geliştirilirken çocukların fikri alınmalıdır 
( European Union Committee, 2016).  

Bu zeminde refakatsiz sığınmacı çocuklarla çalışırken sosyal çalışmacılar, müracaatçıyla birlikte çalışmaya 
dayanan güçlendirme ilkelerine bağlı kalarak, mikro düzeyde danışmanlık, destek, muktedir kılıcılık rollerini, 
makro düzeyde de savunuculuk rolünü üstlenmelidir (Duyan, 2010). Çocuklara psiko sosyal destek verecek olan 
sosyal çalışmacılar temel olarak: “travmatik yaşantının ve kayıpların kabullenilmesi,duyguların 
tanınması,adlandırılması ve ifade edilmesi, belirsizlikle baş başa bırakmamak ve güven vermek, kontrol 
duygusunu yeniden kazanma, birlikte plan yapma, paylaşım, dışavurum, yeniden yaşam hikayesinin kurulması, 
yaşamın devam ediyor olduğu duygusunu kazanma, yaşla uyumlu rol ve etkinliklere geri dönme” hedeflerini 
taşımalıdır (IOM, 2012, s. 73). Ayrıca çocuklarla çalışacak personele göç ve göç deneyimi, refakatsiz çocukların 
psikolojisi ve problemleriyle ilgili hizmet içi eğitimler verilmelidir (Safe Info in Turkey, 2014). 

Suriyeli refakatsiz sığınmacı çocukların yaşam deneyimlerine, yaşadıkları problemlere ve bu problemlere nasıl 
çözüm bulunacağına dair yapılacak nitel ve nicel araştırmaların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 
Kamplarda yaşayan çocuklara dair bilgimiz ve verimiz daha ileri düzeyde olsa da, büyük çoğunluğu kamp dışında 
yaşayan bu çocukların kaybedilmemesi ve psikolojik, sosyal ve fiziksel sağlıklarının sağlanması için uluslarası 
toplum, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplumun koordineli çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmalar içersinde çocukların topluma entegrasyonu için örgün eğitim olanaklarının artırılması ve teşvik 
edilmesi, mesleki sertifika kursları, birlikte yaşam düşüncesini güçlendirecek kültürel aktivitelerin düzenlenmesi, 
alanda çalışan personel sayısının artırılması, kuruluşlarda tercüman bulundurulması, kültürel farklılıklara duyarlı 
hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla halkın bilinçlendirilmesinin 
varolan hizmetleri geliştireceği düşünülmektedir.    

Kaynakça 
ASPB, Emniyet, Norwegian Embassy, OIM (2014). Türkiye’de Refakatsiz Çocuklara Yönelik Hizmet Sunumu Eğitim Programı. 

Safe info TURKEY. Ankara 

ASPB Şubat 28.02.2017, 2017 tarihinde 
http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/54f6bfa2369dc5214cf853fb/siginmaci__multecilere_ait_islemler.pdf adresinden 
alındı 

Bahçeşehir University, (2013). Bahçeşehir Study on Syrian Refugee Children in Turkey. İstanbul. 

Başak, C. (2011). Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler. Ankara: Son Söz Yayıncılık. 

Birleşmiş Milletler Temsilciliği (1951). Mültecılerin Hukukı Statüsüne İlişkin Sözleşme. Cenevre. 

Community Service Guidelines (1996). Working with Unaccompanied Children. Geneva: UNHCR. 

Çapar, N. (2015). Ülkemize Sığınan Yabancıların Genel Sağlık Hakları, (s. 1-29). İstanbul. 

Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet:Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Ankara:Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği. 

European Union Comittee (2016). Children in Crisis: Unaccompanied Migrant Children in the EU. London: House of Lords. 

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli Sığınmacı Çocuk İşçiler ve Sorunları: Kilis Örneği. Göç Dergisi, 29-63. 

Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat. 

İç İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü (2017). Geçici Koruma. http://www.goc.gov.tr/icerik/gecici-koruma_409_558 
adresinden alınmıştır. 

Mersin  Üniversitesi BİAMER . (2014). Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Raporu. Mersin: Mersin Üniversitesi. 

Saruç,S. Kayma Güneş D. (2014). Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporlarının 
Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 109-132. 

Service, L. I. (2016). Childhood Interrupted: Lost Years for the Children of the Syrian Refugee Crisis. Şubat 28.02.2017, 2017 
tarihinde Lutheran Immigration and Refugee Service: http://lirs.org/wp-
content/uploads/2016/09/LIRS_Childhood_Interrupted_2016.pdf adresinden alındı 

SETA (2016). Türkiye'de ki Suriyeli Çocukların Eğitimi. İstanbul: SETA. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1554 
 

Tarımeri, N. (2007). Çocuk Koruma(ma) Kanunu. Ankara: SABEV. 

Uluslararası Göç Örgütü (2012). Türkiye'de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri. Ankara: 
IOM, Sweden. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (2014). Refakatsiz ve Ailelerinden Ayrı Düşmüş Çocuklara İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler. 
Cenevre: Uluslararası Kızılhaç Komitesi. 

UNICEF (2016). Şubat 28.02.2017, 2017 tarihinde 
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Nisan%2
02016_1.pdf adresinden alındı 

UNHCR. (tarih yok). Syria Regional Refugee Response. Şubat 28.02.2017, 2017 tarihinde Syria Regional Refugee Response 
adresinden alındı 

Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Sosyal Çalışma ve Çocuğun İyilik Hali. Toplum ve Sosyal Hizmet, 85-93. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1555 
 

Sağlık Kurumlarında Kalite ve Yatan Hasta Memnuniyeti  X Devlet Hastanesi Örneği 

Yrd. Doç. Dr. Menekşe KILIÇARSLAN 

1. Giriş 

Çalışmanın amacı sağlık kurumlarında kalite ve yatan hasta memnuniyetinin uygulamalı araştırılmasıdır. Sağlık 
hizmeti sunan kurumlar gerek kamu gerekse özel olsun çok karmaşık yapıdadırlar. Çok farklı ve uzmanlık 
gerektiren meslek grubunu barındıran bu karmaşık sistemde, işlemlerin hızlı ve doğru şekilde yürümesi hizmet 
için bir araya gelen tüm hizmet vericilerin özverisi ve uyumu sayesinde mümkün olabilmektedir. 

 Sağlık kurumlarında kalitenin en önemli belirleyicilerinden biri memnuniyettir. Hasta memnuniyetinin iyi 
şekilde analiz edilebilmesi hem eksikleri tamamlamak adına hem de doğru zamanında ve hızlı iyileştirme 
yapabilme adına önemlidir. 

 Bir ülkenin sağlık sisteminin iyi olması hem kayıp işgücünün giderilmesi, hem de sağlıklı bir yeni nesil 
yetiştirebilme adına önemli yer tutmaktadır. Hizmet sunumunda ise gerek kamu gerekse özel olsun birincil 
görevi teşhis ve tedavi olan hastanelerin iyi kalitede hizmet vermesi tüm hizmet sunumunun kalitesini 
etkilemektedir. 

Araştırmanın literatür bölümünde kamu hastanelerinde sağlık hizmeti, hasta memnuniyeti ve sağlıkta kalite 
hizmeti irdelenmiştir. Metodoloji kısmında ise X devlet hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeyi analiz 
edilmiştir. Memnuniyet ölçümünün yatan hastalar üzerine yapılması kararı hastane sağlık sunumundan en uzun 
süre ve en detaylı şekilde faydalanmaları neticesinde doğmuştur. 

Ölçümler için yatan hastalara yönelik hedeflenen 250 anket uygulaması yapılmış sonuçlar 239 geçerli anket 
üzerinden analiz edilmiştir. Veriler Statiscal Package for Social Sciences programı ile test edilmiştir. 

2. Literatür 

2.1. Sağlık Hizmeti 

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal anlamda iyilik hali olarak tanımlanmıştır 
(Bowers vd, 1994: 50; Headley ve Miller,  1993: 32). Fiziksel iyilik, tüm beden uzuvlarının tam olması, enfeksiyon 
durumu taşımaması ve işlevlerini yerine getirebilmesi, ruhsal iyilik ise, bireyin yaşına orantılı olarak bir zihne 
sahip olması, sevinme ve üzülme gibi duygularının yerinde ve zamanında olması, fikirlerini açık şekilde ifade 
edebilmesi olarak tanımlanmıştır. Sosyal iyilik hali ise,  bireyin ortamda nasıl davranacağını bilmesi, çevresi ile 
uyum içerisinde olma, sorumluluklarının bilincinde olup hoşgörülü olma olarak tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde ise sağlıklı olma tanımı, “bireyin bedensel, sosyal ve ruhsal açıdan bir bütün halinde iyilik içerisinde, 
beden esenliği, sıhhat, afiyet ve esenlik şeklinde tanımlanmıştır (Öztek, 1992: 62). Literatürdeki bazı tanımlar 
sağlığın tanımını sadece bir iyilik hali olma kavramından çıkarmış, değişen koşullar ile güncellenen dinamik bir 
süreç olduğunu belirtmektedir.  Bu bağlamda sağlık, hasta olmamak ile birlikte canlılık dokusunda bütünlüğün 
korunması, esenlik, iyi olma hali ve esenlik şeklinde tanımlanabilir (Keskin ve Topuzoğlu, 2006: 47-48).  

Toplumun gelişmesinin hızlı şekilde artması özellikle 16. Yüzyıldan sonra hastanelerin de gelişmesini gerekli 
kılmıştır. Hastanelerin kuruluşu ile ilgili ilk kayıtlı bilgiler 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Aynı zamanlarda hem 
laboratuvar hem de hemşire okulları da yavaş yavaş açılmaya başlanmış, özellikle yataklı hizmet sunumuna 
yönelik değişimler olmaya başlamıştır. Dünya sağlık örgütü hastane tanımını; teşhis, tedavi, iyileştirme ve 
müşahede hizmeti veren, hastaların uzun ya da kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak yapmıştır 
(Peyrot, 1993: 24).   

Hizmetler, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik soyut, dayanıksız ve heterojen olduğu için bilindiği 
üzere depolanamazlar ve organizasyonlar tarafından sunulurlar. Üretim ve tüketimleri aynı anda gerçekleştiği 
için hizmet sunumunu yapan taraf ile tüketici arasında iletişim kurulması şarttır (Karahan, 2000:14). 

Tüm kamu hizmetlerinin sunumu göz önüne alındığında sağlık hizmet sunumu ekonomik boyutu, gerekli 
personel sayısı ve hizmetin sonucu göz önüne alındığında en önemli sırada yer almaktadır. Verilen hizmet çağın 
gerektirdiği kalitede verilmeli ve bunun için de yeterli personel sayısı, hizmet binaları, teknolojik donanıma 
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sahip materyal gibi etkenlerin sağlanması gereklidir. Tüm bu gelişim ve düzenlemelerin doğru tespit edilmesi, 
gerekli düzenlemelerin zamanında ve yeterli şekilde temin edilmesi hasta ve hasta yakınlarının görüşlerine 
ihtiyacı artırmaktadır. Sağlık hizmet kuruluşları doktor, ilaç, laboratuvar vb. tüm verileri bir araya getirerek 
tüketiciye hizmetin verildiği aracı konumundadır. Hayati önem taşıması neticesinde güven unsurunun son 
derece önemli olduğu bu birleştirmede çoğunlukla duyulan güven hekime yöneliktir ve kurum ikinci planda 
kalmaktadır (Bekaroğlu, 2005:25). 

 Sağlık hizmet sunumunda kaliteyi tanımlamak ve ölçmek zordur (Argan ve Argan, 2002: 145). Bunun nedeni 
sağlık sektörünün özellikleri ile yakından ilintilidir. Özellikle hizmet sunum kalitesinin pek çok faktörden 
etkilenmesi ve bu faktörlerin açık şekilde tanımlanamaz olması, doğrudan nesnel ölçümler kullanılması ve daha 
çok sezgisel olarak algılanıyor olmasından kaynaklanmaktadır (Williams 1994: 511). Sağlık hizmetlerinde birinci 
basamak hizmet verilen hastanelerin rolü büyüktür. Bu nedenle hizmet sunumunda kaliteyi sağlamak açısından 
yapılan çalışmaların büyük bir kısmını oluşturmaktadırlar (Harding ve  Peker, 2000: 20). Bu anlamda kurumsal 
kalite geliştirmek için yapılan uygulamaların bazıları uluslararası hastane kalite ölçütlerini içermektedir (Uslu ve 
Aydın, 2007:2).  

  Sağlık hizmetlerinin kaliteli olması hükümetler için de en az tüketiciler kadar önemlidir. Kaliteli sağlık hizmeti 
alınan bir toplumun üyeleri daha mutlu olacaklardır. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin düzenli olması ile 
toplumlarda sağlıksızlık oranı git gide azalacak bu da ülkenin sağlık harcamalarına katkıcı olacaktır. Ayrıca sağlık 
hizmetinden memnun kalınması hükümete oy olarak geri dönecektir (Varinli vd., 1999: 29). Sağlık hizmetlerinin 
sunumu ülkeler için sosyo ekonomik durumun göstergesi gibidir. Bu yüzden bu hizmetin sunumunda kalite 
kavramını hem hizmet üretiminde hem de sunumunda esas kabul etmeleri gerekmektedir (Aslantekin vd., 
2007:60). 

2.2. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Kalite 

İçinde yaşadığımız toplum koşulları kalite kavramını bir yaşam tarzı haline getirmiştir (Varinli vd., 1999: 26). 
Hizmet kalitesi üzerine yapılan pek çok araştırmanın yaklaşık ortak sonucu kalitenin üç nokta ile yakından ilintili 
olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar şu şekildedir; Müşteri Tatmini (Cronin ve Taylor, 1994: 126, Oliver, 
1993: 67), Satın Alma Niyeti (Zeithaml 2000: 68,  Boulding vd. 1993: 15), firma Performansı (Kaptanoğlu, 
2016:12).  Hizmet kalitesini belirlerken liyakat, erişim, hız (Royne, 1996), müşteriyi anlama bilme, hizmeti 
somutlaştırma, (Lovelock, 1996:65) gibi alt öğelerin de dikkate alınması gerekmektedir (Christopher vd., 
1995:23).  

Toplumlarda meydana gelen hızlı değişim aynı toplumlar gibi örgütlerin de hızlı değişimine yol açmaktadır bu 
değişim ile toplumun istek ve ihtiyaçları şekillenirken örgüt karşılığında ürettiği ürünü hatta büsbütün kendini 
değiştirme yoluna gidebilmektedir. Her alanda kendini gösteren ve rekabet koşullarını her geçen gün daha zor 
hale getiren bu koşullardan insan hayatı ile alakalı olduğundan hayati öneme sahip sağlık hizmeti sunan 
sektörler de etkilenmiştir. 

1900’ün ikinci yarısında özellikle ülkemizde sağlık alanında yeni yapılanmalar ortaya çıkmıştır (Aslantekin vd.,  
2007: 63). Kaliteyi iyileştirmeye yönelik uygulamalar, ülkelerdeki kalite politikaları, sağlık bakım sistemleri vb. 
pek çok duruma göre değişiklik göstermektedir (Kaya, 2003: 56). Ülkemizde özellikle özel hastanelerin açılması 
ve sağlıkta dönüşüm projesinin etkisi ile sağlık sektörü çetin rekabet ortamı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum 
sağlık kurum ve kuruluşlarının geleneksel hizmet sağlayıcı yaklaşımından çıkıp, hasta odaklı hale gelmeye 
zorlamıştır (Ettinger, 1998:111). Bu durum müşteri tatminini dolayısı ile hizmet kalitesini kritik derecede önemli 
hale getirmiştir. 

  Sağlık hizmetinde kalite boyutlarına yönelik pek çok literatür çalışma vardır. Donebedian’a (1995) göre kalite 
üç boyutludur. Bunlar; teknik boyut, kişiler arası iletişim ve konfor boyutudur. Sasser vd. ‘ne (1978) göre ise 
kalite belirleyen boyutlar; personel, tesis ve materyal düzeyleri ile yakından ilintilidir (Akt. Parasuraman vd.,, 
1994: 203). 

Literatürü incelediğimizde sağlık hizmetinde kalitenin pek çok şekilde tanımlandığını görmekteyiz. Sağlıkta 
kaliteyi sadece tıbbi açıdan ele alan bir tanıma göre sağlıkta kalite; bireylerin sağlık durumlarında herhangi bir 
nedenden dolayı meydana gelmiş veya gelebilecek bir gerilemeyi, iyileştirecek en azından durduracak biçimde 
gerekli işlemlerin yapılmasıdır (Caldwell, 1998:82).  Covey (1996: 75),  kaliteyi deniz fenerine benzetmiş ve 
değişmez bir ilke olduğunu öne sürmüştür. Bu bağlamda kalite için edinilen ilkeler birbirlerine hizmet etmeli 
veya katkıda bulunmalıdır. Yazara göre yaptığımız her şey bizi yansıtmakta ve kalitenin eylem değil alışkanlık 
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olarak var olmasını sağlamaktadır. Yazar bu alışkanlığın, bilgi, arzu ve becerinin kesişmesi ile oluştuğunu 
belirtirken, kaliteye yönelik bir değişimin “neden, nasıl yapmalı ve ne yapmalı?” sorularının cevaplarını bularak 
oluşacağını belirtmiştir. Bunun için değişime ilk adımı amaçları belirleyip, var olan durumun iyi şekilde 
tespitinden sonra planlanmasının hayati derecede öneme sahip olduğunu burgulamıştır. 

Günümüz pazarlama anlayışında müşteri odaklılık odak olduğu için literatürde müşteri tatmini ve firmalara 
katkısı konuları pek çok yazar tarafından incelenmiştir (Oliver, 1993: 68). Sağlık hizmet sunumunda yapılan 
çalışmalarda ise müşteri tatmini kulaktan kulağa olumlu duyurum, kurumun karının yüksek olması, hastanın 
elde tutulma oranı, hekim tavsiyelerine uyma eğilimi gibi konularda pozitif etkiler oluşturmaktadır (Peyrot vd, 
1993: 25; Zeithaml, 2000: 68).    

Sağlık hizmet sunumunda müşteri tatmini ile sunulan hizmet kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği pek çok 
araştırmada başlıca üç farklı görüşün öne çıktığı görülmektedir.  Birinci görüşe göre kalite tatminden önce 
ortaya çıkmaktadır (Brady vd., 2002: 25; Parasuraman vd., 1994: 205, Anderson, 1994: 55; Cronin ve Taylor, 
1994: 125). İkinci görüş birinci görüşün tam tersi şeklinde tatminin kaliteden önce ortaya çıktığı yönündedir 
(Bitner, 1990: 75; Bolton ve Drew, 1994; 183). Üçüncü görüşe göre ise her iki kavramda birbiri ardına 
dönüşümsel olarak ortaya çıkar, her ikisi de birbiri ile ilişkilidir ancak hangisinin önce ortaya çıkacağı belli 
değildir nedensellik ilişkisi her iki yönde de olabilir (McAlexander vd., 1994: 35). 

Bir sağlık verilen hizmette hedeflenen var olan girdiler ile (emek ve teknoloji), hizmet çıktısını artırmaktır. 
Hedeflenen bu süreçte çıktılar somut şekilde görülebiliyor gibi gelse de, hizmetin kalitesini ölçme noktasında 
dikkatli olmak gerekmektedir (Choi vd., 2004:914). Çünkü hem hizmeti alan kişiler hizmeti değerlendirebilmek 
adına uzman değildir hem de hizmetin verilmesi ve ölçülmesi arasında bir zaman aralığı vardır (Williams 1994: 
510). Bu nedenle tüketiciler hizmeti kullanılan yöntem ve tekniğin iyi ve yeterli olması ile değil hekim ile 
arasındaki ilişkiye dayanarak değerlendirmektedir (Bowers vd., 1994: 50; Ettinger, 1998: 112).   Artan rekabet 
ile birlikte özellikle 1980’den sonra sağlıkta toplam kalite unsuru ortaya çıkmış ve hasta tatmininin ölçümü 
kaliteyi belirlemede ön sıralara yerleşmiştir. Hastaların sağlık hizmeti veren bir kurumdan memnun kalması 
sadece kendi seçimlerini değil çevreye kulaktan kulağa duyurum ile çevredeki kişilerin tercihlerini de etkilediği 
saptanmıştır(Zeithaml, 2000: 68). 

Sağlık sektöründe verilen hizmetin çokluğu ve hizmetlerin karakteristik özellikleri nedeni ile hizmetin kalitesini 
ölçümlemek için pek çok yol vardır. Bunun başlıca nedenlerini gelen her hastanın geliş nedeninin farklı olması, 
talebin doğru tahmin edilememesi ve hastanelerin değişen talep koşullarına kısa sürede uyum sağlayamaması, 
hizmetin stoklanma imkânının olmaması, hizmet verenlerin iş yüklerinin fazlalığı ve uzmanlık gerektiren 
görevler almaları, standart çıktı alınamaması gibi nedenler sayılabilir. 

 Kalite ölçümünde literatürde sıklıkla kullanılan yöntem Parasuraman’ın 1985’de geliştirmiş olduğu SERVQUAL 
ölçeğidir (Kaptanoğlu, 2016: 25). Ölçüm hizmet alınmadan önceki beklenti ve hizmet alındıktan sonraki 
algılamanın karşılaştırılması yolu ile yapılır. Ayrıca yazara göre hizmet kalitesi 10 kavrama bakılarak ölçülür. 
Bunlar; güvenilirlik, empati, duyarlılık, kesinlik, ulaşılabilirlik, saygı, tutarlılık, yeterlilik, emniyet, fiziki 
unsurlardır.(Parasuraman vd., 1994: 206). 

  Literatürde sağlık sunumunda Servqual yöntemi ile kalite ölçümü yapılan bazı çalışmalar Tablo 1 ‘de ki gibidir: 

Tablo 1. SERVQUAL Yöntemi İle Kalite Ölçümü Yapılan Çalışmalar 

Yazar Bölüm 

Carman, 1990:33-55. Diş klinikleri 

Headley ve Miller,  1993: 32-41. Tıbbi hizmetler 

Bowers vd. 1994: 49-55. Askeri hastaneler 

Lytle ve Mokwa 1992:4. Sağlık bakım hizmetleri 

Fusilier ve Simpson, 1995: 49-53. AIDS li hastalar 

 
Sağlık hizmet sunumunun kalitesinin değerlendirilmesi üzerine yapılan pek çok literatür çalışma olmuştur. Bu 
çalışmaların çok büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri pazarının incelenmesi sonucunda yapılmıştır. Bu 
bağlamda yapılan araştırmaların gelişen ülkelerde yapılmış olması gelişmekte olan ülkelere uyarlanması 
durumunda tam bir geçerliliğinin olup olmaması genellikle tartışma konusu olmuştur.   
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3. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Araştırma verileri X Devlet Hastanesinde 01/12/2016-30/12/2016 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 
hastalar üzerinde kolayda örneklem metodu ile seçilmiş 350 hasta ile görüşülmüş 339 geçerli anket verisi 
oluşturmuştur. Sağlık Bakanlığının standart müşteri memnuniyet anketi içerisinden 16 soru seçilmiştir. 
Hastalara seçilen soruların haricinde, cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları ve sosyal güvencelerinin olup 
olmadığı da eklenerek cevaplayıcılara toplam 20 soru sorulmuştur. Veriler SPSS istatistik programı kullanılmış ve 
sonuçlar anlamlı çıkmıştır.  

H1. Hastanede verilen hizmetleri iyi bulan hastaların sayısı kötü bulanlardan fazladır. 

H2. Doktorlardan yeter derecede bilgi aldığını düşünen hastaların sayısı bulmayanlardan fazladır. 

3.1. Bulgular 

Tablo 2. Yatan Hastaların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

CİNSİYET Erkek Kadın 

Sayı 160 179 

Yüzde %47,2 %52,8 

 
Cevaplayıcıların demografik özellikleri ve sosyal güvence bilgileri Tablo 2,3,4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 
Cevaplayıcıların %47,2 erkek %52,8’i kadındır. %49,8’i 51 yaş ve üstü, %28,9’u 31-50 yaş aralığında, %21,2’si 30 
yaşın altındadır. Sosyal güvencelerine göre cevaplayıcıların %54,3 Ü SGK’ya bağlı Çalışan, %38,3’ ü emekli 
ve %7,4’ü ise yeşil kart sahibidir.  

Tablo 3. Yatan Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımları 

YAŞ 15-30 31-50 51 ve Üstü 

Sayı 52 78 109 

Yüzde %21,8 %32,6 %45,6 

Tablo 4.  Yatan Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımları 

EĞİTİM 
Okuryazar 

Değil 
İlköğretim 
Mezunu 

Lise Mezunu Lisans Mezunu Lisansüstü 

Sayı 5 82 84 58 10 
Yüzde %2,1 %34,3 %35,1 %24,3 %4,2 

Tablo 5.  Yatan Hastaların Sosyal Güvencelerine Göre Dağılımları 

SOSYAL GÜVENCE SGK Çalışan SGK Emekli Yeşil Kart 

Sayı 104 125 10 

Yüzde %43,5 %52,3 %4,2 

Yatan hastaların kaldıkları oda ve yemek hizmetinden memnun kalmalarına yönelik cevaplar ve yüzde 
dağılımları Tablo 6’da ki gibidir. Tabloya göre %87,9 ile odanın sıcaklığına yönelik soruya evet cevabı verilmiştir.  

Tablo 6. Oda ve Yemek Hizmetinden Memnuniyet Dereceleri 

DEĞİŞKENLER 
Evet Kısmen Hayır 

n % n % n % 

Oda temizdi 206 %86,2 23 %9,6 10 %4,2 
Oda Sıcaklığı Uygundu 210 %87,9 27 %11,3 2 %0,8 
Oda Çevresi Gürültülü 
Değildi 

195 %81,6 37 %15,5 7 %2,9 

Yemekler lezzetliydi 178 %74,5 40 %16,7 21 %8,8 
Yemekler sıcaktı 150 %62,7 80 %33,5 9 %3,8 
Odadaki çağrı zili, lamba, 
yatak vb. eşyalar çalışır 
durumdaydı 

200 %83,7 32 %13,4 7 %2,9 
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Yatan hastaların personelin vermiş olduğu hizmete yönelik memnuniyet dereceleri Tablo 7’deki gibidir. Tabloya 
göre cevaplayıcılar doktorların yeterli zaman ayırmasına %83,7 oranında, kibar ve saygılı olmalarına %92,1 
oranında katılmışlardır. Hemşirelerin vermiş olduğu hizmete yönelik olan sorularda hemşirelerin kibar ve saygılı 
olmalarına %81,6 oranında, yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdiklerine ise %82,8 oranında katılmışlardır. 
Temizlik personeline yönelik sorularda ise cevaplayıcılar mahremiyete özen gösterildiğine %75,3 oranında kibar 
ve saygılı olmalarına yönelik soruya ise %82,0 oranında katılmışlardır. Cevplayıcıların sadece mahremiyet ile 
ilgili olan soruda %22.2 oranında kararsız kaldıkları çıkmıştır. Doktorların kibar ve saygılı olmasına yönelik soruya 
sadece 1 kişi katılmadığını belirtmiştir.  

Tablo 7. Personel Hizmetinden Memnuniyet Dereceleri 

DEĞİŞKENLER 
Evet Kısmen Hayır 

n % n % n % 

Doktorlar bana yeterli zaman ayırdı ve bilgi verdi 200 %83,7 35 %14,6 4 %1,7 
Doktorlar kibar ve saygılıydı 220 %92,1 18 %7,5 1 %0,4 
Hemşireler kibar ve saygılıydı 195 %81,6 35 %14,6 9 %3,8 
Hemşireler yapacakları işlemler hakkında bilgi verdi 198 %82,8 33 %13,8 8 %3,4 
Tüm personel kişisel mahremiyetime özen gösterdi 180 %75,3 53 %22,2 6 %2,5 
Temizlik personeli kibar ve saygılıydı 196 %82,0 35 %14,6 8 %3,4 

 
Yatan hastaların hastaneden memnun kalma yönelik dört soru sorulmuştur. Sonuçlar Tablo 8’ de ki gibidir.  

Tablo 8. Hastaneden Memnuniyet Dereceleri 

DEĞİŞKENLER 
Evet Kısmen Hayır 

n % n % n % 

Hastane genel olarak temizdi 220 %92,1 17 %7,1 2 %0,8 
Hastane hizmeti genel olarak iyiydi 219 %91,6 18 %7,6 2 %0,8 
Hastane güvenilirdir 199 %83,3 29 %12,1 11 %4,6 
Bu hastaneyi başkalarına tavsiye ederim 193 %80,8 38 %15,8 8 %3,4 

 
Cevaplayıcıların cevaplarına göre hastanenin genel anlamda temizliğine yönelik verilen cevaplar Tablo 6’da ki 
cevaplara paralel şekilde %92,1 oranında evet seçeneği ile cevaplanmıştır. Hizmetten memnuniyet 
derecesi %91,6 oranında, Hastanenin güvenilir olması ise %83,3 oranında evet seçeneği ile cevaplanmıştır. Son 
olarak hastaneye oluşan bağlılığın da göstergesi olarak kabul edilebilen başkalarına tavsiye edilip 
edilmeyeceğine yönelik yönlendirilen soru ise %80,8 oranında olumlu cevaplanmıştır.   

4. Sonuç 

Sağlık sunumunda hasta odaklı olmak günümüz koşullarında kaçınılmaz bir seçenektir ve bunun sağlanması da 
hastaların beklenti ve isteklerinin bilinmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarının vermiş olduğu hizmetler çok 
heterojen yapıda olduğu için hasta memnuniyeti verilen hizmet kalitesinin göstergesidir.  

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de müşteri memnuniyeti sağlamak için tüm örgüt birlik içerisinde 
hareket etmelidir. Gerek uzman hekim, hemşire gerekse personel olsun tüm çalışanların nazik ve her an 
yardıma hazır şekilde olması hasta memnuniyetini fazlası ile artırmaktadır.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar yatan hastaların memnuniyet derecelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
Bu bağlamda yöneticiler bu memnuniyeti koruyucu hatta artırıcı yönde çaba göstermelidir.  

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere H1ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuç hastanede verilen 
hizmete özen gösterildiğini, Sağlık Bakanlığının kalite standartları çerçevesinde hareket edildiğini 
göstermektedir.  Özellikle doktorlar tarafından yeterli bilginin alınmaması sağlık ile ilgili yetersiz bilgiye sahip ve 
koşuldan ötürü endişe içerisinde olan hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet derecesini çok düşüren bir 
durumdur. Çalışmada doktorlar tarafından yeter derecede bilgi verildiği sonucu elde edilmiştir.  

Bu çalışma X Devlet Hastanesi ile sınırlı tutulmuş olup veriler tüm yatan hastalar içerisinden 18 yaş üstünde algı 
problemi olmayan ve gönüllü olanlar arasından seçilmiştir. Belirtilen zaman aralığındaki tüm yatan hastalar 
dahil edilmemiştir. Ayrıca cevaplayıcıların ekonomik  düzeylerinin düşük olması beklentilerinin yüksek 
olmamasına yol açmıştır. Bu yüzden bazı eksiklikler ve sorunların göz ardı edilme ihtimali vardır.  
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Özet: Türkiye’de terör ve dış baskılara rağmen ödemeler dengesi açıkları hızla büyümekte buna paralel olarak büyüme hızı 
da sürekli artmaktadır. Türkiye 1960’lı yıllardan itibaren devamlı olarak dış açık artmaktadır. Buna rağmen yurt dışından 
sürekli olarak borç alabilmektedir. Yatırımların ülkeye giren sermaye girişi sayesinde hızlandırmaktadır. Görülüyor ki 
Türkiye’nin dış açık vermeden büyümesi mümkün değildir. Türkiye’de sermaye piyasalarına giriş ve çıkışlar serbesttir. 
Yabancı kaynaklar genellikle kısa vadeli işlemlere ilgi duymaktadır. Yabancı yatırımcılar genellikle ekonomik açıdan istikrarlı 
olan ülkeleri tercih etmektedirler. Ayrıca yabancı yatırımcıların ülke ekonomilerini tercih etmeleri için mutlaka o ülkenin 
cazip bir pazar olması gerekmektedir. Ayrıca o ülke yatırıma elverişli hammadde kaynaklarına sahip olmalıdır. Çoğu zaman 
yabancıların yatırım yapabilmesi için ülkenin alt yapı yatırımlarının mükemmel olması gerekmektedir. Ayrıca yatırımcıyı 
ilgilendiren en önemli konular içerisinde o ülkenin hukuk sistemi son derece önemlidir. Çünkü yatırımcı için parasının ve 
malının güvende olması gerekmektedir. Öyle bir ülke olmalıdır ki mallar kamulaştırılmasın ve el konulmasın. Ayrıca yatırım 
sonucu elde ettiği kârlarını kendi memleketine kolayca transfer etmeli, bu kârları transfer edemezse o ülkenin yargısına 
başvurmalı ve buradan çıkacak sonucunda adil olduğuna inanmalıdır. 

Bunun dışında yabancıyı ilgilendiren en önemli hususların başında bürokratik engeller gelmektedir. Çok uzun süren 
bürokratik engeller yatırımcıyı yıldırmakta ve yatırım yapmaktan vazgeçirmektedir. Ülkeler ince eleyip sık dokuyup çalışma 
müsaadesini verdiklerinde aceleci davranmamaktadırlar. Bu da yatırımcıyı yatırım yapmaktan caydırmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları oldukça fazladır. Buda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin heveslerini 
kırmaktadır. Çünkü piyasalarda haksız rekabet ortamı oluşmakta bu da yabancı sermaye girişini engellemektedir. Yabancı 
sermayeli şirketler kaynaklarını daha etkin kullanmak isterlerken yurt dışından ucuz finansman sağlayabilmektedirler. Ayrıca 
bu şirketler yurt dışından ucuz finansman sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye Hareketleri, Yabancı Sermaye, Yatırımlar 

1. Yabancı Sermaye Kavramı 

Yatırımın çeşitli tarifleri verilmiştir. Ülke ekonomilerinde 1 yıl içinde sermaye stokunu arttırmak için yapılan 
harcamaların tümüne yatırım denilmektedir.1  Bütün Ülkeler çok uluslu firmalar ile çalışmayı tercih 
etmektedirler. Bu firmalar direkt olarak geldikleri Ülkeye sermaye yatırımları yapmaktadırlar. Kendi ülkelerinin 
dışında başka bir ülkede üretim yapan bu firmalara uluslararası firma denilmektedir.2 Burada önemli olan gelen 
yabancı yatırımlar için yatırımı alan ülke karşılığı ödememektedir. Yatırım karşılığını ödemeyen ülke için bu artı 
bir değerdir. 3 Yoksul ve az gelişmiş ülkelerde istenilen ölçüde sermaye yoktur fakat buna karşılık mükemmel bir 
emek gücü vardır. Bu özellikle çok uluslu şirketlerin dikkatini çekmekte ve sonuçta emeğin ucuz olduğu ülkeye 
yatırım kararı alınmasına neden olmaktadır. Çok uluslu şirketlerin özellikle Bulgaristan’a ve Çin’e yaptığı 
yatırımlar son derece dikkat çekicidir. Çünkü buralarda ucuz emek gücünün olması uluslararası şirketlerin 
dikkatini çekmektedir.  

Bütün Ülkeler daha fazla üretim yapmak için ürünlerde farklılaştırmaya gitmek zorundadır. Bu daha fazla üretim 
için yapılır. Özellikle ürünlerde yenilik yapılmadığı takdirde satışı iç pazarda ve dış pazarda çok zordur. Firmalar 
sürekli olarak birbirlerini taklit ederler ve bu durum iç pazarda yoğun bir rekabete sebep olur. Sonuçta her firma 
Dünya’ya malını satmak için yeni pazarlar aramaya baslar. Bu aşama da maliyetlerin düşürülmesi gündeme 
gelmektedir. Buda ancak düşük maaşlı insanlar istihdam edilerek maliyetler düşürülmeye gidilir. Sonuçta iç 
pazarda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle iç pazardaki üretim durdurulur. İhtiyaçlar dışarıda kurulan 

şubelerde karşılanmaya çalışılır.4   Yabancı sermaye yatırımları firmaların dışarıdan bir firmayı satın alması 
şeklinde olmaktadır. Satın alınan bu firmaya kuruluş sermayesi sağlanması veya sermaye artırımına gidilmesi 

 
1 Deniz ARIKAN, Türkiye’de Doğrudan Yabancı sermaye yatırımları 1.baskı, İstanbul Arıkan basım yayın 2006 sayfa:3 
2 Mehmet ŞAHİN, Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları Ankara, Ayyıldız matbaası,1975,sayfa:27 
3 Kenan BULUTOĞLU Yüz soruda Türkiye’de yabancı sermaye İstanbul, Gerçek yayınları 1970,sayfa:5 
4 Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi, 2.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, sayfa:96 
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yabancı yatırımcı tarafından gerçekleşmektedir. Burada ki en önemli gaye kontrolü ele geçirmektir. Doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarında öz kaynak içerisinde en az %10’unun dışarıdan gelen yabancı ortağın eline 

geçmesidir. 5 Özellikle yabancı sermaye sahipleri ülke üreticilerine lisans vermek istememektedirler. Lisans 
verdiği takdirde ticari sırlarını da patentlerini de vermek zorunda kalacaktırlar. Bu hiçbir zaman yabancı 
sermayedarın işine gelmemektedir. Bu şekilde yaptığı takdirde sürekli olarak kalite ve hizmet üzerindeki 

kontrolü sağlayacaktır. Aksi takdirde kontrolü yerli6, firmalara verecektir.  

Ayrıca her Ülkede borsa bulunmakta ve borsada para ve sermaye hareketleri izlenmektedir. Zaman zaman hisse 

senedi7 ve tahviller uluslararası firmalar tarafından satın alınmaktadır. 

Sermaye hareketleri içinde yabancılar genellikle kısa vadeli portföy yatırımlarına ilgi duymaktadır. Çünkü bu 
yatırımlar teknoloji transferine izin verdiği gibi ayrıca piyasalarda rekabet düzeyinin arttırılmasına da neden 

olur. 8 

Gelişmekte olan ülkelerde iç tasarruf yetersizdir. Bu yüzden ülke içinde yatırımlar yeterince yapılamaz. Bunun 
yanı sıra nüfusun yüksekliği de son derece önemlidir. Çünkü her ne kadar nüfus yüksek olsa da bu nüfus gerekli 
vasıflardan yoksundur. Buna birde teknolojik yetersizlikler eklenmektedir. Olaya bu açıdan bakıldığında 
kalkınmak için üretim yeterli seviyelerde değildir. Ayrıca devletin borç stoku sürekli olarak artmakta ve 
ödemeler dengesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumda ekonomiler yeterli büyüme hızına ulaşabilmek için 

yabancı sermayeye şiddetle ihtiyaç duyarlar.9 

Türkiye için özellikle yabancı yatırımcılar son derece caziptir. Asya ile Avrupa arasında köprü görevi görmekte 

olan Türkiye’de  iş gücü maliyetleri de oldukça düşüktür. 10 

1.1. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yararları 

Yabancı sermaye geldiğinde ekonominin üretim kapasitesi artarak ülke içinde sermaye birikimi oluşmaktadır. 
Yabancı sermaye kâr sağlayamayacağı hiçbir ülkeye yatırım yapmaz. İlk yatırımdan elde ettiği kârları tekrar 
yatırıma yatırarak piyasaya daha geniş bir üretim kapasitesi ile girer. Artık yeni teknolojiyi getirmiştir ve yönetim 
bilgisi ile işe tam hâkimdir. Ayrıca yatırım yaptığı ülkeye döviz girişi sağlamış ve ithalatı ikame eder hale 
gelmiştir. Sonuçta ihracat artmış ve ödemeler dengesi düzelmiştir. Fakat ödemeler dengesinin düzelmesi kısa 
sürelidir. Çünkü yabancı yatırımcı kârlarını ülke dışına transfer etmek isteyecek ve sonuçta ülke bundan olumsuz 
yönde etkilenecektir. Yabancı sermaye yatırımları ile birlikte ihracatın arttığını görüyoruz. Yabancı sermayenin 
ülke ekonomisine girmesi ile yerli sanayinin tekelciliği kırılmıştır. Sonuçta üretim genişlemiş ve fiyatlar genel 
seviyesi düşmüştür. Yabancı sermaye yatırımlarının bir ülkeye gelmesi ile birlikte iş olanaklarının arttığını ve o 
yörede ki işsizliğin azaldığını görüyoruz. Ayrıca gelen bu yabancı firma ülkemize vergi geliri de sağlamak 

zorundadır. 11 

1.2. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Zararları 

En büyük zararı ana sektörleri ele geçirerek ekonomiyi denetimi altına almasıdır. Bazı sektörlerde etkin olması 
ülkenin siyasal bağımsızlığını dahi tehlikeye sokmaktadır. Yabancı sermayenin Ülkenin sanayileşme politikaları 
üzerinde ki etkisi büyüktür. Yabancı sermaye ile ekonomik çarkını çevirmeye çalışan hükümetler üzerinde 
yabancıların etkisinin artması ekonomik yapıyı tehlikeye sokabilir. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye kıttır. 

 
5 HAUSMANN Ricardo and E.F. Arias, ‘Foreign Direct Investment, Good Cholesterol’, Inter-American Development Bank, 

Working Paper no:417, New Orleans, March 2000 s:15 
6 Deniz ARIKAN Türkiye’ye Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Arıkan Yayınları 1.baskı İstanbul 2006 sayfa:57  
6 F.Nuray Altuğ, Direkt Yabancı Sermaye Yatırımları Toprak İşveren,no:47(eylül 2000),sayfa:14 
7 Hüseyin Çeken Küreselleşme, yabancı sermaye ve Türkiye turizmi birinci baskı, ISTANBUL değişim yayınları,Ekim 2003 

sayfa:32 
8 HAUSMANN Ricardo and E.F Arias, ‘Is FDI a Safer Form of Financing?,’ Inter-American Development Bank, Working Paper 

no:416,New Orleans,March 2000.s:12 
9 Abdullah ARIMAN Yatırım Çekmenin Tam Zamanı, Insight Yased sayı:17 2004  sayfa:8 
10 Suna OKSAY, çok uluslu şirketler teorileri çerçevesinde yabancı sermaye yatırımlarının incelenerek değerlendirilmesi, 2000 

sayfa:10 
11 Ali SEYİDOĞLU Uluslararası İktisat Teori ve Uygulama Güzem Can Yayınları,15.baskı, İstanbul 2003 sayfa:729 
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Yabancı sermaye geldiğinde teknolojisiyle birlikte gelmekte ve işletmelerde ki geleneksel yapının bozulmasına 
neden olmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu teknoloji yoksunu ülkelerdir. Bu 
ülkelerin ekonomik yapıları genellikle tarıma dayanmaktadır. Bu ülkeye ileri üretim teknikleri geldiğinde 
babadan kalma geleneksel üretimde çalışan işletmelerin maliyetleri artacaktır. İleri üretim tekniği ile üretilen bir 
maldan örnek olarak birim zamanda 500 birim üretilirken, geleneksel üretim tekniği ile üretilen maldan aynı 
zaman diliminde 50 birim üretilmekte ve sonuçta fazla üretenin maliyeti düşük olduğundan piyasaya hakim 
olmakta geleneksel işletmeler ise piyasadan silinmektedir. Yabancı sermaye yatırımlarıyla gümrük duvarları da 
aşılmaktadır. Artık dışarıdan ithal edilen mallar yabancı sermaye eliyle yurt içinde üretilecektir. Fakat yabancı 
sermayedarlar genellikle üretimlerin son aşamasını ülke içinde yapmakta ve dışarıdan ham maddeyi 
getirmektedir. Otomobil sektöründe olduğu gibi yarı işlenmiş ürünler ithalat yoluyla karşılanmakta ve bu durum 
yatırım yapılan ülkeyi dışa bağımlı hale getirmektedir. Ayrıca yerli şirketler dışarıdan gelen ve yabancı sermaye 
ile kurulan şirketlerle baş edemez hale gelir. Buda haksız rekabeti doğurmaktadır. Dışarıdan gelen yabancı 
sermayedar içerideki yerli üreticinin ürettiği malı çok düşük fiyata üretip pazara sunarken yerli üretici bu malı 
ancak o fiyata mal etmektedir. Bu durum karşısında yerli iş adamları fabrikayı kapatmakta ve sahayı yabansı 
girişimcilere terk etmektedir. Yerli üreticiler piyasadan silindikten sonra yabancı yatırımcılar fiyatlarda istedikleri 
gibi oynamakta ve o ülkenin ekonomisinde tekelci konuma gelmektedir. Yurt içinden temin ettikleri kârlarını 
dışarıya transfer eden yabancılar o ülkenin ödemeler bilançosu üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Çoğu 
yabancı firmalar dış ülkelerde açtıkları şubelerine başka bir ülkeye ihracat izni vermemektedir. Çünkü kendisi 
asıl ülkeden doğrudan Dünya ülkelerine ihracat yapmakta ve yatırım yaptığı ülkeye izin vermediği içinde o 
ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yabancı sermaye kendi ülkesinde terk ettiği teknolojiyi 
yurt dışından ithal etmekte zaman içerisinde hep kendi ülkesinin bir adım gerisinde olarak gelişmekte olan 
ülkeleri takip etmektedir. Fakat buna rağmen teknolojik bağımlılığın arttırılması için elinden geleni yapar. Onun 
bu hareketi gelişmekte olan ülkelerin teknolojisini olumsuz etkiler. Fakat buna rağmen gelişmekte olan ülkeler 
kalkınmalarını gerçekleştirmek için yabancı sermayeyi ülkelerine davet ederler. Bununda sebebi ülke kalkınması 
için ya dışarıdan borç alınacak ya da borç yerine yabancı sermaye davet edilerek ülkedeki üretim desteklenecek 
aksi takdirde IMF veya Dünya Bankası gibi ülkelerden alınan borçlarda etkin kullanılmadığı takdirde bir faiz yükü 
olarak ekonominin üzerine binecektir. Buda kalkınmayı olumsuz etkileyecektir. Ama buna rağmen yabancı 
sermaye ile ülke içerisinde sermaye açığı kapatılmaya çalışılır. Yapılan üretim sonucunda işsizliği de çözüm 
bulunmuş olur. Böylece yabancı sermaye bunun yanı sıra o ülkenin vergi avantajlarından istifade eder. Yüksek 
teknolojiyi uygulatmak için o ülkedeki insanlar iyi bir şekilde eğitim görmek zorunda kalırlar. İyi eğitimli 
insanlarla ancak dışa açılmak mümkündür.  

2. Yabancı Sermaye ve Türkiye Ekonomisi  

Türkiye’nin en önemli sorunları arasında ödemeler dengesi açıklarının kapatılması yatmaktadır. Eğer yurt içi 
tasarruflar yeterli düzeyde olsaydı ödemeler dengesi sorunu yaşanmayacaktı. Ayrıca ödemeler dengesi 
sorunları dış ticaret dengesinde ki açığı da beraberinde getirmektedir. Yabancı sermaye yatırımları ile bazı 
sektörlerde ithalat azalmaktadır. Dışarıdan gelen teknoloji ile ihracat arttırılmak için çalışılmakta böylece dış 
ticaret açığının kapatılması için gayret sarf edilmektedir. Yabancı sermaye yatırımları ile birlikte ülkeye döviz 
girmekte sonuçta ithalat ikame edilmektedir. Ülkeye giren yabancı yatırımcının yatırım aşamasında birçok 
malzemeye ihtiyacı olacak ve bunu da yatırım yaptığı ülkeden sağlayacaktır. Sonuçta bu durum yatırım yapılan 
ülkeye döviz kazandıracaktır. Yabancı yatırımcılar elde ettikleri kârları kendi ülkelerine transfer edecek, böylece 

yine yatırım yaptıkları ülkenin ödemeler dengesini olumsuz yönde etkileyecektir. 12 Bunun dışında yabancı 
sermaye yatırımcıların genellikle gittikleri ülkelerde mevcut firmaları satın alarak işe başlarlar. İlk işe 

başlandığında kuruluş sermayesini verirler ve şirketi ele geçirmek için çalışırlar.13   Yabancı sermayeli kuruluşlar 
bir ülkeye gelirken genellikle teknik bilgi ve becerilerini de getirmektedir. İşi yönetenler kendileri olmaktadır. 
Yatırım yaptıkları ülkelerin müteşebbisleri ile birlikte hareket etmekte, ayrıca teknolojiyi transfer ederken ülke 
şartlarına adaptasyonu da önem taşımaktadır. Teknik ve idari kadronun yetiştirilmesi için yabancı sermaye 

yatırımcıları da büyük gayret sarf etmektedir. 14 Ayrıca yabancı sermaye yatırımcıları komple yatırımlar 

 
12 P.Charles Kindleberger,Economic Development ,The Mc Graw,Hill Book Company,Tokyo,1958,s.70 
13 UNCTAD,World Inverstment Report 1999,” Foreign Direct Investment and The Challenge of Development”,United 

Nations,New York,1999,s.465 
14 Günger URAS Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, İktisadi yayınlar İstanbul 1979 sayfa:48 
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yaptıkları gibi kurdukları şirketle ülke içindeki şirket arasında birleşme sağlarlar. Şirket birleşmeleri genellikle 

çok uluslu şirketler tarafından yapılmaktadır. 15 

Şirket birleşmeleri neticesinde kalitesiz olarak üretilen mallar piyasada yabancı sermaye ile kurulan şirketin 
itibarını zedeleyebilir. Birde buna yerel firmaya verilen teknik sırla eklendiği takdirde ve bu sırların rakip 

firmalara sızdırılması son derece güçtür.16 Uluslararası yatırımcılar için yap işlet devret modeli de son derece 
caziptir. Yatırımı anahtar teslimi olarak tanımlarlar ve yatırım yaptıkları devlete bir bedel ödemezler. Devlet 

borcunu yıllara bölerek öder ve sözleşme sonunda yabancı yatırımcı işletmeyi devlete devreder. 17Halende 
ülkemizde bu yöntemle yabancı yatırımcılar yatırımlarını yapmakta ve sözleşme sonunda bu yatırımlar ilgili 
devlete geçmektedir.  

2.1. Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları 

İlk defa Türkiye’de 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu çıkarıldı ve daha sonra 5 
Haziran 2003 tarihinde kabul edilen 17 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre Yabancı Yatırımcıların hakları korunuyor en önemlisi de 

bu yatırımların gerçekleşmesinde yabancı sermaye Genel Müdürlüğünden izin alınması kaldırılmıştır. 18 
2.Madde de ise İktisadi Kıymetler Aracılığı ile yeni şirketler kurmak, şubeler açmak, menkul kıymet borsalarında 
en az %10 hisse senedi oranı ile bir şirkete ortak olmaktır. 3.madde de ise Türkiye’de yabancı yatırımcıların 
Doğrudan Yatırım yapmaları serbest hale getirilmiştir. Ayrıca elde ettikleri kar, temettü, satış, tasfiye ve 
tazminat bedelleri ile lisans karşılığında ödenen paralar yine özel finans kurumları tarafından yurt dışına 
çıkarılması serbest hale getirilmiştir. Yine bu kanunun 1.maddesine göre yabancı sermaye ile kurulan 
şirketler %100 yabancı sermaye ile kurulsalar dahi Türk Şirketi olarak kabul edilmektedirler. Her türlü taşınmaz 
mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinmeleri de serbesttir. Bunun dışında yabancı sermayeli şirket yabancı uyruklu 
personele çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından 27 Şubat 2003 tarihli ve 4817 sayılı yabancıların çalışma 
izinleri hakkı kanun çerçevesinde çalışma izni alabilecektir. 6224 sayılı kanun ile yatırımcılara bir çok imkanlar 
verilmesine rağmen yabancıların müracaatları istenilen ölçüde onaylanmamış veya bir çoğu da reddedilmiştir. 
19 

Yabancılar genellikle ülkemizin petrol kaynaklarına ilgi duymuşlardır. Shell ve Mobil gibi şirketler Türkiye 
petrolleri ile anonim şirket çatısı altında kurulmuşlar ve faaliyete başlamışlardır. Faaliyetlerinin Türk hükümeti 
tarafından kontrol edilmesi yabancı şirketlerin Türkiye’nin yatırımlarına çekmesine sebep olmuştur. Daha sonra 
6326 sayılı petrol kanununda 28 Nisan 1983’de 2802 nolu yasa ile değişiklik yapılmış buna göre yabancılar 
satıştan elde ettikleri dövizleri dışarıya transfer edebileceklerdi.                                      

2.2. Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Zararları 

Bununla ilgili tekrar 28 Şubat 1960’da 7462 nolu kanun çıkarıldı. Yabancılar özellikle 1567 sayılı Türk parasının 
kıymetini koruma kanunu ile 17.sayılı karar paralelinde dışarıya transfer edecekleri paraları belli şartlar yerine 
getirildiğinde ülkeden çıkarabileceklerdi. Daha sonra 29 Aralık 1983 tarihinde bu koruma kararı 17 sayılı karar 
ile birlikte kaldırılmıştır. Yerine 28 sayılı karar esas alınmıştır. Bu karardan sonra artık yabancılar hiçbir kayda 
tabi tutulmaksızın istedikleri kadar dövizi ithal edecekler ayrıca yabancı firmalarda çalışan kişiler istedikleri 
kadar dövizi ellerinde bulunduracaklardır. Bu kişiler ayrıca yurt dışına çıkarken yanlarında 3.000 

$ götürebileceklerdi. 20  Bunun dışında yabancı yatırımcılar ellerindeki fon fazlalığını gelişmekte olan ülkelere 
kredi olarak vermektedir. Siyasi açıdan olaya bakıldığında özellikle siyasi istikrarsızlığın çok olduğu ülkelerde 
yabancı sermaye gerekli olan finansmanı daha çok yerel kaynaklardan sağlamaktadır. Buda yatırım yapılan 
ülkenin aleyhine olmaktadır. Halbuki yatırımların finansmanında yabancı sermayeye öncelik verilmiştir. Halbuki 

 
15 Aygün DÖNMEZ Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt.12 sayı:5  2004 

sayfa:6 
16 Halil SEYİDOĞLU Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları,15.baskı İstanbul 2003 sayfa:720  
17 M.Şerif Şimşek İşletme Bilimlerine Giriş Yelken Yayınları Konya 2006 sayfa:79 
18 4875 sayılı Kanun, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Madde 1  
19 Hüseyin ERDEM, Türkiye’de Yabancı Sermayeyi Teşvik ve Uygulaması, Alkın yayınları,3.baskı, İstanbul,1984 sayfa:56 
20 Rıdvan KARLUK Türkiye’de yabancı sermaye yatırımları, İstanbul Ticaret odası ekonomik yayınları dizisi, no:13 1983 

sayfa:69 
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yabancı sermaye sorunlarıyla ile birlikte gelmekte ve ayrıca ülkenin kaynaklarını dışarıya transfer etmek için 
gayret sarf etmektedir. Baştan nasıl olursa olsun da gelsin denilen yabancı sermaye sonuçta kendi sorunlarıyla 
birlikte gelmekte buda ait olduğu devlette hoş karşılanmamaktadır. Türkiye gibi ihracata dönük sanayileşme ile 
kalkınmaya çalışan ülkeler rekabeti korumak için gayret sarf ederler. Yeterli sermaye birikimi ve istenilen ölçüde 
döviz birikimi olmayan gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynak arayışına girerler. Türkiye 2000 yılında 1.Milyar 

$’ın üzerinde yabancı sermayeyi ülkeye çekmiştir. 21 Bu 2001 yılında 3 Milyar 374 Milyon $’a çıkmıştır.22 2004 
yılında Merkez Bankası Radikal kararlar almıştır. Bu kararların en önemlileri içinde yabancı sermayedar 

gayrimenkul yatırımına girmesiyle 2004 yılında bununla ilgili giriş 1291 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.23Türkiye 
yabancı sermayenin ülkeye çekerken öncelikle yapması gereken kayıt dışı ekonomiyi en asgari düzeye 
indirmelidir. Aksi takdirde yabancı sermaye adil olmayan ticaret ortamından kaçacaktır. Vergi ve teşvik 
kanunları güncellenmelidir. İşçilerden kesilen yüksek prim ve vergiler yabancı sermayenin girişine engel olmakta 
ve ucuz iş gücü olan Çin ve Bulgaristan gibi Ülkelere yabancı sermaye kaçmaktadır. Türkiye’nin araştırma ve 
geliştirme yatırımları az olduğu gibi teknolojisi de istenilen ölçüde değildir. Yabancı sermayeyi çekebilmek için 
mutlaka Türkiye’nin teknolojik alt yapısı yenilenmelidir. Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyete istenilen ölçüde 
önem verilmemektedir. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir. Türkiye’nin emek iş 
gücü genç nüfusta toplanmaktadır. Bugün Avrupa yaşlanırken Türkiye’de ki genç nüfus daha da fazla artmalıdır. 
Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği sorunu vardır. Üyelik için gerekli şartları yerine getirmeye çalışmasına rağmen 
üyeliğe kabul edilmemesi son derece düşündürücüdür. Bu sürekli gündemde tutulmalıdır. Çünkü Türkiye 
Avrupa birliği üyesi olduğu takdirde Türkiye ye olan yabancı yatırım daha da artacaktır.24  

3. Sonuç 

Doğrudan yabancı yatırımların geldiği ülkeye bir çok avantajlar sağlamıştır. En başta yerli sermaye birikimini 
desteklemektedir. Ayrıca Türkiye’de büyüme hızını da olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye’nin bu konuda ki 
en önemli olumlu yanı Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi ayrıca 80 milyonluk bir nüfusa sahip 
olmasıdır. Nüfusunun büyük bir kısmının genç olması diğer ülkelerle rekabet edebilir hale gelmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca yabancı sermaye kanunlarının güncellenmesi dışa açık ekonomiyi benimsemesi Türkiye’nin 
artıları arasındadır. Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye yüksek teknoloji, getirmekte buda Türkiye’nin rekabet 
gücünü arttırmaktadır. Yabancı sermayenin Türkiye’ye çok rahat gelebilmesi için engeller kaldırılarak 
özelleştirme faaliyetlerine hız verilmiş böylece doğrudan yabancı yatırımlar arttırılmıştır. Buna da genellikle 
hükümetin yaptığı alt yapı yatırımlarının önemi büyüktür. Yabancı sermayenin dikkat ettiği en önemli konu o 
ülkede ki siyasi istikrardır. Bununla ilgili olarak da Türk hükümeti enflasyonun tek haneli rakamlara düşürmüş 
bütün Türkiye’yi çift şeritli yola kavuşturmuş.  Ulaşımda maksimum seviyeye çıkmıştır. Yabancı sermayeyi 
Türkiye’ye çekebilmek için teknolojik alt yapı telekomünikasyon ağı geliştirilmiş fakat istenilen ve arzu edilen 
yatırımcı Türkiye’ye çekilememiştir. Türkiye’de nükleer santraller yapılmaya başlanmış ve enerji yatırımına 
gerekli önem verildiği gibi Güneydoğu Anadolu projesine de öncelik tanınmıştır. Dünya’nın en büyük firmaları 
Türkiye’ye gelmesine rağmen ve Türkiye’nin de gümrük birliğine girmesine rağmen istenilen sonuç bugüne 
kadar temin edilememiştir. Türkiye bütün Dünyanın iş yapmak istediği en büyük pazarlardan biridir. Son yıllarda 
alt yapıyı da geliştirmiş ve özellikle Afrika’ya dahi açılarak yatırımlarının bir kısmını oraya kaydırmak için 
çalışmalar yapmıştır. Fakat buna rağmen ülkede ki terör olayları ve sıyası krizler faiz oranlarının yüksekliği kayıt 
dışı ekonominin büyüklüğü ve özelleştirme de istenilen sonucun hayata geçirilememesi yabancı sermayeyi 
ürkütmüştür. Son yıllarda ülkeye olan saldırılar neticesinde olağanüstü halin ilan edilmesi Dünyayı insan hakları 
konusunda ayağa kaldırmıştır sonuçta yabancı sermaye için bu bir olumsuzluktur. Her ne kadar yabancı 
sermaye ile ilgili kanunlar çıkarılmış olmasına rağmen halen yabancıların istihdamı konusunda yaşanan sorunlar 
Türkiye’nin en olumsuz yönleridir. Son günlerde komsu ülkeler ile yaşanan olumsuz ilişkiler uluslararası finans 
merkezlerinin dikkatini çekmektedir. Buna rağmen halen siyasi istikrarın devam ettiğini gören yabancılar 
Türkiye’ye yatırım yapmak için beklemektedir. Yatırımların arttırılması için gerekli olan teşvik tedbirlerinin etkin 
tanıtım faaliyetleri ile tüm Dünya da tanıtılması ve böylece yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeleri ve yatırım 
yapmaları sağlanmalıdır. Dışarıdaki dış ticaret ateşelikleri üzerine düşen görevleri yaptıkları takdirde yabancı 

 
21 Deniz ARIKAN Türkiye’ye Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Arıkan Yayınları 1.baskı İstanbul 2006 sayfa:57  
22 Yabancı Sermaye Raporu 2001 Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ankara 2002 sayfa:3 
23 Murat ÇETİNKAYA Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dünü ve Bugünü s.ü Sosyal Bilimler Dergisi, Konya 2005 

sayfa:17 
24 Tahir ÜNSAL, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye ekonomisi için önemli bir olgudur işveren dergisi, cilt:45 sayı:8 Mayıs 

2007 sayfa:27 
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sermayesi çok rahat bir şekilde Türkiye’ye çekecektir. Türkiye üzerine düşen en önemli görev; yatırım ortamı 
için gerekli olan mevzuatı güncellemesidir. Ayrıca özelleştirmedeki gecikmeler ele alınmalı nedenleri 
araştırılmalı ve bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Son günlerde hukuk ve adalet mekanizmasında 
ki aksaklıklar Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Özet: Türkiye 1970’den itibaren enflasyon ile mücadele etmektedir. Gelirinin büyük bir kısmını enerji sektörüne 
harcamaktadır. Dünya petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca kamu sektörü açıkları da 
özellikle Merkez Bankası kaynakları ile 1970’li yıllarda karşılanması beraberinde yüksek enflasyonu getirmiştir. Sonuçta gelir 
dağılımının ve dış ticaret dengesinin bozulması sonucunda ülke kalkınması istenilen sonuçlara ulaşamamıştır. Ayrıca bunlar 
ekonomik krizlere ve IMF’den borç para alınmasına sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı uygulanan istikrar programları 
başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Sıkı para politikası uygulanarak kamu finansman yapısı iyileştirilmiş ve enflasyon tek haneli 
rakamlara indirilmiştir. Ayrıca para politikası kurulu sayesinde fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılmış ve bununla ilgili para 
politikası ilke ve stratejileri belirlenmiştir. Daha sonra hükümet ile birlikte enflasyon hedeflemesi belirlenmiş ve hususta 
hükümetin belirleyici esaslar doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilir. Böylece Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak ve 
bununla ilgili gerekli tedbirleri almak para politikası kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Merkez Bankasının uyguladığı önlemler neticesinde enflasyon ve faiz oranları düşmüş yüksek büyüme hızları elde edilmiş 
buna rağmen ödemeler bilançosu açığı oluşmuştur. Sonuçta işsizlik artmıştır. Ulusal paranın çok aşırı veya eksik 
değerlenmesi de hükümetlerin politikalarını yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de ekonomik gelişmenin var olabilmesi için 
fiyat istikrarı sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Merkez Bankasının Bağımsızlığı 

1. Giriş 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyonu 
önleyebilmek için en önemli araçlardan biri Merkez Bankasına müdahale etmemektir. Enflasyon düzeyi yüksek 
olduğu takdirde ülke içerisinde fiyat istikrarı olmayacak buda ülke içinde yaşayan insanları karamsarlığa 
sürükleyecektir. Bunun içinde hükümetler Merkez Bankasına enflasyonu düşürme görevi vermiş ve böylece ülke 
içinde fiyat istikrarının sağlanacağı anlaşılmıştır. Buda ancak Merkez Bankasının şeffaf ve hesap verebilir olması 
ile mümkündür. 

2. Merkez Bankasının Önemi, Görev ve Yetkileri 

Günümüzde Merkez Bankaları para ve kredi politikalarının yürütülmesinde en büyük rolü oynamaktadır. Ayrıca 
piyasaya ne kadar para sürüleceğini yani para arzının kontrolü tamamen Merkez Bankalarına aittir. Bunun 
dışında döviz rezervinin yönetilmesi de en önemli görevleri arasında bulunmaktadır. Ülkenin ne kadar banknota 
ihtiyacı varsa onu basma ve çıkarma görevi de Merkez bankalarına verilmiştir. Bunun dışında bankaları denetler 
ve her birini gözetim altında tutar. Ekonomi konusunda hükümetlere danışmanlık yaparak piyasanın 
ayarlanması Merkez Bankasının işidir. Ayrıca bankalara kredi vererek kredi piyasasını da elinde tutmaktadır. 
1Bunun dışında Merkez Bankaları fiyat istikrarını kontrol altına aldığı gibi istihdam oranlarında da etkili bir rol 
oynamaktadır. Genellikle en önemli görevleri arasında finansal istikrar ve dış denge gibi hedefler gelmektedir. 

Ulusal egemenliği olan devletler kendi adlarına para basarlar ve para politikasını da Merkez Bankası yürütür.2 

Merkez Bankaları ülkedeki tüm bankaların para ihtiyaçlarını temin eder. Bunu da bankalar reeskont kredisi ile 
elde ederler. Merkez bankasına ticari senetlerini getiren bankalara ellerinde ki senetleri reeskont ettirerek elde 
ettikleri parayı kendi hesaplarına geçirtirler ve bu parayı piyasaya kredi olarak vererek piyasada ki ivmeyi 
sağlarlar. Bunu dışında Merkez bankalarının bir diğer görevi de hazineye avans açar, tahvil satın alır ve böylece 

likidite temin ederek piyasaya ivme kazandırırlar. 3 Dünyada ki tüm merkez bankaları ülkeleri içinde fiyat 
istikrarını sağlayarak para politikasının ve bu paranın nasıl kullanılacağını doğrudan doğruya kendisi 

 
1 A.Hafiz AKHAND central Bank ın the pendence and grofht: a sensitivity analysis the Canadian journal of economics 

vol.31,no:2, 1998 s.303-317 
2 T.C.M.B, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bağımsızlık, Ankara: T.C.M.B yayını 2012 sayfa:1 
3 Avni ZARAKOLU Bankalar için Merkez Bankacılığı bilgisi Ankara, AVŞAROĞLU Matbaası,1988 sayfa:3-4 
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belirlemektedir. Aynı şekilde T.C.M.B da bu görevi kurulduğu günden beri yapmakta ve özellikle büyüme ve 
istihdam politikalarında son derece etkili olmaktadır. Burada özellikle fiyat istikrarı son derece önemlidir. 
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin piyasaları enflasyonist ortamlara sahiptir. Girişimciler ve tüm 
birimler yatırım ve tüketim kararları alırken fiyat değişimlerini kolay takip edemezler. Ülkede ki para istikrarlı 
olmak zorundadır. İstikrarlı para ile istikrarlı fiyatlar ve bunun sonucunda mükemmel işleyen bir piyasa 
ekonomisi ülkenin geleceğidir. Fakat burada en önemli engel enflasyondur. Piyasada ki hiçbir yatırımcı istenilen 
ölçüde geleceği göremez. Çünkü yatırımcıların ve girişimcilerin bu konuda bir çoğunun yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları bir gerçektir. Sürekli kaygan bir zeminde olan piyasada hep enflasyon korkusu yaşanır bu açıdan 
bakıldığında yatırımcılar uzun vadeli yatırımlara girmek istemezler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
enflasyon ortamının yarattığı belirsizlik sonucunda yatırımcılar risk primi talep ederler. Fakat bu durum 
karşısında reel faiz oranları sürekli olarak yükselir. Yüksek faizler karşısında firmalar arzı ettikleri krediyi 
bankalardan talep etmezler. Hatta ev sahibi olmak isteyen tüketiciler dahi uzun vadede yüksek faizli kredi ile ev 
almaktan vazgeçerler. Görülüyor ki enflasyon beklentisi dahi yatırımlarda caydırıcı bir rol oynamaktadır. Çünkü 
enflasyon ek bir maliyettir. Ek bir maliyet olduğu içinde piyasada sürekli dalgalanmaya yol açar. Bu da büyüme 
hızının düşmesine neden olur. Bu gibi durumlarda firma sahipleri birikimlerini enflasyon korkusu ile üretken 
olmayan yabancı paraya veya gayrimenkule yatırırlar. Birikimler dövize ve gayrimenkule kaydığında ülke 
içindeki üretim düşer. Sonuçta büyümede yavaşlar. İstikrarlı olmayan bir piyasada en önemli sorunları başında 
vasıfsız işçiler gelmektedir. Bu işçiler istedikleri işi bulamadıkları gibi yavaş işleyen piyasa mekanizması 
yüzünden işten atılmak zorunda kalırlar. Böyle bir ekonomiye sahip olan ülkenin sermaye piyasalarına erişimi de 
istenilen ölçüde olamaz. Çünkü böyle bir ortam belirsizlik demektir. Belirsiz ortamlara da yabancı sermaye 
yatırım yapmak istemez. Hatta yabancı sermaye gelse bile kısa vadeli ve spekülatif amaçlıdır. Ülkeye fayda 
yerine zarar getirir. Yüksek enflasyon sonrası bu ülkelerde belirsizlik genellikle artar. Bu belirsizlik piyasalar için 
hiçte olumlu değildir. Toplumda güven kalmaz gelir ve servet dağılımında önlenemeyen bozulmalar yaşanır. 
Buda ülkenin yoksulaşması demektir. İşte bunun için Merkez Bankaları enflasyonu makul seviyeye çekmek 
zorundadır. Ancak bu şekilde ülke içinde fiyat istikrarı sağlayacaktır. Olaya bu açıdan bakıldığında Merkez 
Bankaları açık piyasa işlemlerine, reeskont faiz oranlarına ve zorunlu rezerv oranlarına büyük önem 
vermektedir. Ancak bu şekilde Merkez Bankası ülke içerisinde finansal istikrar sağlamak zorundadır. Bunun 

içinde para politikası araçlarını çok iyi kullanır.4 Merkez bankasının en önemli görevleri arasında ülke parasının 
ülke içinde ve ülke dışında değerini korumaktır. Ülke parasını içte ve dışta mükemmel bir şekilde koruduğu 

takdirde ekonominin istikrar içerisinde büyümesini sağlamış olur.5  

Bunun dışında özellikle ülke içinde ki para ve kredi arzını kontrol etmek Merkez Bankasının en önemli görevleri 

arasındadır. Mali piyasaların kontrolü de yine Merkez Bankasına aittir. 6 Merkez Bankaları genellikle 
kamuoyunu para politikası hakkında bilgilendirir. Bu bilgilendirme işini yaparken banka şeffaf ve hesap verebilir 
durumdadır. En azından ülke de para politikası hakkında Merkez Bankası sayesinde sorumluluk kimde ise 
bellidir. Bu açıdan bakıldığında her ne suretle olursa olsun Merkez Bankası parlamento ve hükümet ile olan 
ilişkilerini daima gözden geçirmelidir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda Merkez Bankası başkanı görevini 

kaybedebilir.7 Burada görülüyor ki Merkez bankası hem para yaratma hem de piyasadaki parayı azaltma 
mekanizmasını çok iyi bir şekilde işletmektedir. Banknot emisyonu ile kaydi paranın tabanını oluşturmaktadır. 
En önemli görevleri arasında banka iflaslarını önlemektir. Parayı dağıtan ve rantabl bir şekilde kullanan Merkez 
Bankasıdır. Hiçbir banka kasasında büyük ölçekte para tutmaz. Genellikle paralarını Merkez Bankasında ki 
hesaplarda tutarlar. Merkez bankası ile paralel çalışarak ekonominin kredi ihtiyacını karşılarlar. Çünkü Merkez 

bankası paranın ana kaynağıdır ve en büyük ödünç veren kurumdur.8 Bunun Dışında Merkez Bankaları mali ve 

ekonomik konularda hükümetlerin en büyük yardımcısıdır. Onlara ekonomi hakkında danışmanlık yapar. 9 

 

 
4 http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari 27.02.2017 
5 Erdinç TOKGÖZ, Merkez Bankalarının temel görev ve yetkilerinin tam olarak yürütülmesinde Yönetim-Banka ilişkileri, 

Devlet Merkez Bankası ilişkileri semineri, İstanbul iktisadi araştırmalar vakfı 1995 sayfa:49 
6 Erdinç TOKGÖZ, Merkez Bankasının Bağımsızlığı Hacettepe üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Cilt:13 sayfa:1-27 
7 Caner BAKIR, T.C.M.B ve Uluslararası bir karşılaştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007 Sayfa:157-158 
8 Avni ZARAKOLU, Bankacılar için Merkez Bankacılığı bilgisi banka ve ticaret hukuku araştırma enstitüsü, İş Bankası A.Ş Vakfı 

1984 Sayfa:2 
9 Emel YURT, Bankalarda Döviz Yönetimi ve Merkez Bankasının Yönlendirmesi, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul 

1992 sayfa:238 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari
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3. Merkez Bankasının Bağımsızlığı 

Bugün özellikle günümüzde merkez bankasının bağımsızlığı büyük önem arz etmektedir. Bununla ilgili bütün 
ülkeler köklü yasal değişikliklere gitmektedir. Merkez Bankasının bağımsızlığından söz ederken mutlaka siyasi 
iktidardan bağımsız olarak hareket eden bir Merkez Bankası düşünülmektedir. Siyasi iktidar Merkez Bankasının 
para politikalarına karıştığında ekonomik istikrar istenilen ölçüde sağlanamamaktadır. Olaya bu açıdan 
bakıldığında piyasaların düzenlenmesi ve çalışılması için Merkez Bankası ile siyasi iktidar sürekli olarak karşı 

karşıya gelmektedir.10 

Merkez Bankalarında amaç ve araç bağımsızlığı olmak üzere iki türlü bağımsızlıktan söz edilebilir. Hiçbir Merkez 
Bankası tek başına kendi amacını belirleme imkânı yoktur. Ayrıca merkez bankaları siyasal hedefler dışında 
tutulmak zorundadır. Onların asıl görevi ülke içindeki fiyat istikrarını sağlamaktır. Özellikle 1980 yılından sonra 
tüm dünya da merkez bankalarının bağımsızlığı gündeme gelmiştir. Konumu itibari ile merkez bankası siyasi 
otorite ile sürekli bir ilişki içindedir. Merkez bankasının siyasi hükümetten ayrı olarak görmek ve bunu kamu 
yönetiminin bağımsızlığı içinde tartışmak gerekir. Siyasi otoriteden emir almadan bağımsızlık politikasını 

benimsemesi ve para politikasını yürütmesi mümkündür.11 Özellikle gelişmekte olan hükümetler kamunun 
finansman ihtiyacını Merkez Bankası kaynaklarından sağlamak isterler. Fakat bu durum daha fazla para 
basılması ve sonuçta enflasyonun istenmeyen boyutlara çıkmasına neden olur. Paranın kontrolünün daima 
Merkez Bankasında olması gerekir. Bu kontrol mekanizması siyasilere verildiği takdirde daha fazla oy kaygısı ile 
siyasiler çoğu kez paranın kontrolünü elde tutamamaktadırlar. Olaya bu açıdan bakıldığında Merkez 
Bankalarının bağımsız bir yapıya kavuşturmak bir zorunluluktur. Eğer Merkez Bankalarının yönetimi siyasilere 
verildiği takdirde enflasyonu önlemek mümkün olmayacaktır. Buda ülke içinde yaşayan vatandaşların hükümete 

olan inancının zayıflamasına neden olacaktır. 12 5 Mayıs 2001 tarihinde 4651 sayılı kanun ile gerekli olan 
düzenlemeler Türkiye’de yapılmış, daha sonra Dünya Merkez Bankacılığı incelenerek 1211 sayılı kanun ile son 
şeklini almıştır. Buna göre Merkez Bankaları hesap verebilir hale getirilmiş bununla ilgili kamuoyunun 
bilgilendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Artık para ile ilgili hususlar para politikası kurulu ile 
gerçekleştiriliyor ve bundan sonra kamu kesimine kredi açılmaması ve hatta Merkez Bankası son borç verme 
mercii olmayacaktır. Bunun dışında Merkez Bankası finansal sistemi ve ödeme sistemini sürekli kontrol edecek 
ve gözetecektir. Merkez Bankası başkanının görev süresi ve güvencesi de yine 1211 sayılı kanunla düzenlendiği 
gibi artık para ve piyasa konularında bilgi verecek ve risklerin neler olduğunu hükümete önceden haber 
verecektir. Para politikası araçlarından Merkez Bankası en azami şekilde yararlanacaktır. Açık piyasa işlemleri, 
döviz ve efektif işlemleri, reeskont ve Avans işlemleri, zorunlu karşılık ve umumi disponibilite gibi araçlardan 
azami yararlanacaktır. Böylece Merkez Bankası daha bağımsız hale gelmiş olacaktır. 

 Ayrıca T.C.M.B şeffaflığının sağlanması ve hesap verilebilir hale getirilmesi amacına 1211 sayılı kanun 
ile sağlanmıştır. Merkez Bankasının kâr zarar hesaplamaları bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenme imkânı 
getirilmiştir. Hatta bununda ötesinde bu raporlar Bakanlar Kuruluna sunulacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. 
Artık bundan sonra ilgili kanun gereğince hiç kimse hiçbir bakan ve mercii T.C.M.B ye talimat veremeyecektir. 

Böylece Merkez Bankasının bağımsızlığı sağlanmış olacaktır.13     

 Görülüyor ki burada önemli olan ekonomik bağımsızlıktır. Merkez Bankası 1211 sayılı kanunla siyasi 
iktidar arasındaki finansal bağlar koparılmıştır. Artık bundan sonra ki dönemlerde kamu açıkları Merkez Bankası 
kredileri ile finanse edilemeyecektir. Ayrıca Merkez Bankasının Bağımsızlığının olduğu ülkelerde düşük 

enflasyon, fiyat istikrarı ve yüksek büyüme hızı gerçekleşmektedir. 14  

4. Merkez Bankası Bağımsızlığının Sonuçları 

25 Nisan 2001 tarihinde 1211 sayılı kanunda yapılan değişiklikle bu bankanın temel amacının fiyat istikrarı 
olduğunu biliyoruz ayrıca bu banka amacına ulaşmak için para politikası ve para politikası araçlarını doğrudan 
belirlemektedir. Enflasyon hedefi bu kanuna göre T.C.M.B ile hükümet arasında enflasyon oranı konusunda 

 
10 Bülent GÜNSAY, Hukuksal Yapı ve İktisadi Başarı: TCMB Örneği, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No 24, 2001 s.2 
11 Halil KARAMAN, Merkez Bankası Olayı, Işık Matbaası, İstanbul, 1994, s.5 
12 Suat OKTAR, Enflasyon Hedeflemesi, 1. Basım, İstanbul Bilim Teknik Yayın Evi,1998,Sayfa:9  
13 Erdem ALPTEKİN, Merkez Bankaları Neden Bağımsız Olmalı, İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülten 2009 Şubat-Ekonomi, 

sayfa:8  
14 Bilge AVŞAR, Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı, Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve T.C.M.B Kuruluşu Konya 

Ticaret Odası Etüt Araştırma Servisi, Araştırma Raporu, sayı:130/190- 135/95 2006 sayfa:15 
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anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmada Merkez Bankasının tek yetkili ve sorumlu olduğu saptanmıştır. T.C.M.B’ nin 
hazine ve diğer kamu kuruluşlarına avans vermesi, kredi açması ve kamu kurumlarının ihraç ettiği borçlanma 
araçlarını satın alması yasaklanmıştır. Böylece kamu artık finansman ihtiyacını Merkez Bankası kaynaklarından 
karşılayamayacaktır. Ayrıca bütçe açıkları da bu kaynakları kullanarak tamamlayamayacaktır. Başkan ve Başkan 
yardımcıları görevde kalma süreleri değiştirilmiştir. Siyasi otoritenin etkisinde kalmamak için Başkan 
yardımcıları dahi 5 yıl süre ile görevde kalabilecektir. Sonuçta başkan yardımcılarına bile iş güvencesi verilmiştir. 
Şeffaflık ve etkin iletişim politikaları sonucunda Merkez Bankasının bağımsızlığı kuvvetlenerek son şeklini 
almıştır. T.C.M.B hesap verebilir hale gelmiştir. Başkan her yılın Nisan ve Ekim aylarında Bakanlar kuruluna 
T.C.M.B Plan ve Bütçe Komisyonuna Banka faaliyetleri hakkında bilgi verir hale gelmiştir. Ayrıca banka enflasyon 
hedeflerine ulaşılmaması halinde hükümete yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Bu bilgi aynı zamanda 
kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. T.C.M.B’ nin bilanço ve gelir tabloları bağımsız denetim kurumları tarafından 
denetlenmekte ve yayınlanmaktadır. 2002 yılına kadar örtük enflasyon hedeflemesi uygulanmış, 2006 yılından 
itibaren de açık enflasyon hedeflemesine gidilmiştir. Para politikası kararları ile ilgili toplantılar kamuoyuna 
duyurulmuş ve faiz kararlarının da gerekçesi yayınlanmaya başlamıştır. Artık 3 ayda bir enflasyon raporu 
yayınlanmaya başlamıştır. Finansal istikrar konusunda yılda iki kez finansal istikrar raporu ile ekonomik durum 
tüm ülkeye anlatılmaktadır. Bundan sonra T.C.M.B para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirlemeye 

başlamıştır. Sonuç itibari ile bankanın bağımsızlığı garanti altına alınmıştır.15 

5. Sonuç 

Merkez Bankaları kurulduğu günden beri en önemli görevleri arasında para basmak olmaktadır. Parayı basarken 
hangi ölçütleri dikkate alacaktır. Ya siyasi otoritenin etkisi altında para basacaktır veya kendi bağımsızlığını öne 
sürerek para piyasalarına müdahale edecektir. 1980 yılına gelene kadar yüksek enflasyon yaşayan Türkiye’de 
bütçe açıkları para basma yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Çünkü Merkez Bankası siyasi otoritenin etkisi 
altındadır. Merkez Bankasının özellikle para basmasının en önemli nedenlerinden biri bütçe açıklarını finanse 
etmektir. Bunun içinde para basılması gerekmektedir. Bu para basma gayrisafimilli hasıla büyüme oranında 
enflasyonist bir etki yaratmaktadır. Enflasyonun en büyük kaynaklarından biri bütçe açıklarıdır.  Bütçe açıkları 
da Merkez Bankası kaynaklarıyla karşılandığı takdirde ekonomi alt üst olmakta ve enflasyon en yüksek seviyeye 
çıkmaktadır. Oysaki fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankasının görevidir. Fakat bu durum hükümetin 
uyguladığı popülist politikalarla gerçekleşmemektedir. Ekonomik refahı tüm ülke satına yaymak için ekonomik 
istikrar şarttır. Ekonomik istikrar içinde ülke de fiyat istikrarının sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak 
bağımsız bir şekilde uygulandığı takdirde mümkündür. Türkiye’de Merkez Bankası sayesinde istikrarlı kur faiz 
oranları, kur fiyat ilişkileri ve faiz enflasyon ilişkileri güçlenmeye başlamıştır. Son uygulamalar ile Merkez 
Bankası politikalarına yavaş yavaş güven sağlanmaktadır. Bu fiyat istikrarını sağlamak açısından ülke adına son 
derece önemlidir. Merkez Bankası sayesinde Türkiye’de enflasyon hedeflemesine geçilmiş ve mali sistem 
güçlendirilmiştir. Merkez Bankasının enflasyon ile yaptığı mücadele sonucunda enflasyon tek haneli rakamlara 
düşürülmüştür. Merkez Bankası sayesinde fiyat istikrarı sağlanmış amaç ve hedef bağımsızlığı ile araç 
bağımsızlığı sağlanarak piyasalara yön verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca finansal bağımsızlık sağlanmış ve teknik alt 
yapı sağlanarak geniş bir bilgi seti oluşturulmuştur. Banka hesap verebilir duruma gelmiştir. Güçlü ve gelişmiş 
finansal piyasalar oluşmuştur ayrıca kamu borç stokunda azalmalar ve iyileşmeler görülmüştür. 16  Türkiye’de 
2012 yılından sonra özellikle enflasyon hedeflemesi gündeme gelmiştir. Burada hükümet ve Merkez Bankasının 
ortak kararı ile maliye politikaları desteklenmiş ve fiyat istikrarı sağlanarak Merkez Bankasının şeffaf ve hesap 
verebilir duruma gelmesi ile kredisinin artmasına neden olmuştur. T.C.M.B nin aldığı radikal kararlar sonucunda 
cari açıkta ve mali disiplinde iyileştirmelere sağlanmıştır. Ülke günden güne büyümektedir. Bunda da Merkez 
Bankasının ve hükümetin uyguladığı istikrar politikalarının büyük payı vardır.  

 

 
15 Merkez Bankası Bağımsızlığı, T.C.M.B Bağımsızlık 2012 sayfa:17-19 
16 Enflasyon Hedeflemesi Rejimi, T.C.M.B Yayını 2006 sayfa:3-7 
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Özet: Bir ülkede ekonominin büyüyüp gelişebilmesi için tasarrufların artması ve bunların rantabl yatırımlara harcanması 
gerekmektedir. Bunun için de tüm ülkeler finansal gelişimlerine önem vermiştir. Finansal serbestleşme olayı 1970’te 
ekonomik bunalım sonucunda gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde dış kaynak bulmada zorlanmış 
ve dış borçlarını ödeme güçlüğü yaşamışlardır. Bu durumu ortadan kaldırmak için ülkeler tasarrufların arttırılması için gerekli 
olan önlemleri almaya çalışmışlardır. Ancak bu şekilde ülkelerde finansal serbestlik ekonomik büyümeğe katkı sağlamıştır. 
Burada en önemli rol ülkelerin faiz oranlarını üzerinde baskı yaratmak istemeleridir. Faiz oranları üzerinde baskı yaratıldığı 
takdirde etkin kaynak tahsisi gerçekleştirilemez. Bu durumda büyümeyi önlemektedir. Az gelişmekte olan ülkeler finansal 
tasarrufları arttırarak bu duruma çare bulmaya çalışmışlardır. Bir ülkede finansal serbestlik sağlandığında faiz oranları da 
serbest bırakılır. Faiz oranlarının serbest bırakılması sermeye hareketlerini hızlandırır. Böylece tasarruflar ve yatırımlar ile 
büyüme artar.  

Özellikle 24 Ocak 1980’den sonra Türkiye’de finansal serbestleşme politikaları uygulamasına başlanmıştır. Bu durum 
sonucunda; piyasalarda mümkün olduğu kadar devlet müdahalesinin olmamasına özen gösterilmiştir. Bunu uygulayan az 
gelişmiş ülkeler yurt içi tasarruflarını arttırmışlardır. Yurt içi tasarrufların artması yatırımları arttırmıştır. Yatırımların artması 
ekonomik büyümeğe ivme kazandırmıştır. Büyüme oranın artması enflasyon oranının da azalmasına sebep olmuştur.  

Genellikle hükümetler faiz oranlarını kontrol altında tutmak için büyük çaba sarf etmektedir. Bu da ülke dışına sermaye 
çıkışına neden olmaktadır. Bunu da ortadan kaldırmanın tek yolu istikrarlı bir makro ekonomik ortamın sağlanmasıdır.  

1. Giriş 

Küreselleşme ile birlikte güçler dengesinin az gelişmiş ülkeler aleyhine güçlendiğini görüyoruz. Sermaye stoku 
gelişmiş olan ülkelerde sanayi üretimi ile birlikte en maksimum seviyeye çıkmıştır. Teknolojiye Hâkim olan 
sanayileşmiş ülkeler Dünya ekonomisinde güçlü hale gelmişler ve gelişmekte olan ülkelerin serbest hareket 
etmeleri oldukça kısıtlanmıştır. Yeteri kadar teknoloji transfer edemeyen bu ülkelerin ödemeler dengesindeki 
bozukluklar uluslar arası finans kuruluşlarının dikkatini çekmiş bunlar gelişmekte olan ülkeler aleyhine yüksek 
faiz politikası ile gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini kontrol etmeye çalışmışlardır. Oysaki kendileri 
sanayileşme süreçlerini korumacı devlet politikaları ile gerçekleştirmiş, fakat az gelişmiş ülkelere bu şansı 
tanımama gayretini göstermişlerdir. Bunun dışında gelişmekte olan ülkelerin büyüme çabalarını kısıtlama ve 
rekabet gücünü azaltmak için gayret sarf ettikleri görülmektedir. 1  

2. Finansal Serbestleşmenin ve Finansal Sermayenin Kontrolü  

Sermaye hareketlerini Dünyada ki tüm finansal kuruluşlar takip etmekte bununla ilgili sınırlama ve 
yönlendirmeleri tüm gayretleriyle yapmaktadırlar. Bu kontrolleri esnasında en fazla dikkatlerini çeken vergi, 
fiyat ve miktar kısıtlamalarıdır.2 Dünya da finansörler finansal piyasaları yakından takip etmektedirler. 
Ekonomide ki bozukluğun giderilmesi ve refah artışı için gerekli reçeteleri yazmaktadırlar. Genellikle finansörler 
finansal sermaye hareketlerini sınırlamak ve yönlendirmek için çalışırlar. Bunun içinde vergi ve fiyat, miktar 
sınırlamalarını uluslararası alanda kontrol ederler. Bu kontrollerini uluslararası aktiflerin ticaretini hesaplayarak 
yapmaya çalışırlar. 3 

Özellikle Dünya da Asya krizinden sonra finansal sermaye kontrolleri uygulanmaya başlanmıştır. Asya ülkeleri 
finansal kriz neticesinde ekonomik bir çöküş yaşamış ve bu olayı bir daha yaşamamak için sermaye kontrollerine 
yönelmişlerdir. Bu kontroller doğru politikalarla birleştirilirse ülkeler için daha faydalı olacaktır. Uluslararası 
sermaye hareketlerinde uygulanacak kontrol sonucunda her ülke için ayrı özel önlemler alınması 

 
1 http://www.erc.metu.edu 
2 Christopher J.Neely,”An Introduction To Capital Controls”,Federal Reserve Bank of St.Lovis Review Vol:83 Nov./Dec 

1999,s.15 
3 Christopher J.Neely,”An Introduction To Capital Controls”,Federal Reserve Bank of St.Lovis Review Vol:83 Nov./Dec 

1999,s.15 
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gerekmektedir. Ayrıca bu kontroller neticesinde sermaye akımlarının hacmi düşürülmeye çalışılır. 4  Finansal 
serbestleşme Türkiye içinde ve dışında ayrı ayrı oluşmaktadır. Serbestleşme ile ürün ve faktör fiyatlarının arz ve 
talebe göre belirlendiği ve sonuçta devletin ekonomiye müdahalesinin en asgari seviyelerde olduğu bir 
gerçektir. 5 Ayrıca finansal serbestlik sayesinde nominal faiz oranına ve piyasada meydana gelen denge faiz 
oranının altında faiz oranlarının serbest bırakılması şeklinde olduğu gibi sermaye hareketleri üzeri6ndeki baskıya 
da son verilmiştir. 

Finansal serbestleşme ile ülkeler uluslar arası finansal faaliyetlere doğrudan katılmakta bankacılık finans sistemi 
üzerinde kendi ülkelerindeki denetim ve kısıtlamaları kaldırarak veya gevşeterek uluslar7arası sermayenin 
ülkelerine gelmesi için zemin hazırlamaktan ibarettir. Finansal serbestleşme sayesinde finansal piyasalardan 
devlet müdahalesinin kaldırılması çalışılır. Finansal serbestleşme ile Dünya piyasalarında ve ülke içinde sermaye 
hareketliliği artar. Fakat buna rağmen faizler yükselir ve Menkul değer fiyatlarında spekülatif artışlar meydana 
gelir.8 Ayrıca Dünya da dış finansal serbestleşme de son derece önemlidir. Borç alacak ilişkileri döviz cinsinden 
olmakta ve kurumsal yapıda fiyat ve miktar kısıtlamaları kazanılmaktadır. Böylece sermaye hareketleri serbest 
hale getirilmektedir.9 Finansal piyasalar küreselleşme sonucunda tüm Dünya da sermaye kontrollerinin iyice 
azalmış olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda yurt içi tasarruflar yükselmekte finansal piyasalarda aracılık 
maliyetlerinin düşmesi gerçekleşmektedir.10 Finansal serbestleşme ile birlikte tasarruflar artar. Fakat bir ülke de 
enflasyon kontrol altına alınamıyorsa karlar ve vergi gelirleri azalır. Özellikle bu nevi ülkelerde faizler yüksek 
tutularak ülkeden sermaye kaçışının önüne geçilmeye çalışılır.11 

Özellikle gelişmekte olan devletlerde ödemeler bilançosu açığı ve cari işlemler hesabı çok önemlidir. Bunları 
sermaye hesabı yakından ilgilendirmektedir. Cari hesapta şayet açık olduğu takdirde bu durumda sermaye 
hesabı fazla verecek ve böylece ödemeler bilançosu dengeye girecektir. Kısa sürede sermaye hareketleri 
sonunda bir ülkeye fazla miktarda para girmeye başladığı zaman o ülkede belirsizliğin hakim olduğu inancı ön 
plan çıkmaktadır. Çünkü bu durumda gelen bu paralar geldiği gibi çok kısa sürede ülke dışına giderler. Sonuçta 
ülke ekonomide ciddi sorunlar yaşar. Bu sorunları yaşamaması için hükümet bu durumu titizlikle takip etmesi 
gerekmektedir. 1990’dan sonra bu şekilde hareket eden ülkelerin krize girdiğini ve tek sebebinin de kısa süreli 
sermaye hareketleri olduğu bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkeler yabancı sermaye yatırımlarına çok önem 
vermekte bu tür yatırımların ülke kalkınmasında lokomotif rol oynadığı bilinmektedir. Ancak ülkeye gelen 
yabancılar ve finansörler portföy yatırımlarının azalıp artmasını yakından takip etmektedir. Bütün yatırımcılar 
ülkedeki siyasal istikrarı dikkate almaktadır. Çünkü, portföy yatırımcıları daima sermayelerinin güvende olmasını 
istemektedir. Eğer bir ülkede politik istikrarsızlık varsa yabancılar portföy yatırımlarına gitmezler. Bu durumda 
özellikle yabancılar kısa süreli yatırımlar yapmakta ve ülkede yaşanan en küçük bir olumsuzlukta yatırımlarını 
ülke dışına aktarmaktadır. Bu durum kısa süreli yatırımlarda çok kolay olabilmekte fakat uzun süreli yatırımların 
yüksek maliyeti olması sebebi ile bu yatırımların yurt dışına aktarılması zor olmaktadır. 12  Finansal serbestleşme 
politikaları ile faiz oranlarının serbest bırakılması hedef alınmakta kredi tavanları kaldırılmaktadır. Buna ek 
olarak Türkiye’de Merkez Bankası mevduat bulunan karşılık oranlarına indirecek veya tamamen kaldıracaktır. 13 
Dünyada ki sermaye hareketleri izlenirken ülke içinde eğer finans piyasaları baskı altına alındığı takdirde faiz 

 
4 Akira Ariyoshi ve Diğerleri “Capital Controls Country Experiences with their use and liberalization IMF occasional Paper 

No:190 May 2000,s.43 
5 Vural SAVAŞ,Türkiye’de liberalizasyon mali politikaların Özel ekonomi üzerindeki göreceli etkinliği,9.maliye 

sempozyumu,Dokuz eylül üniversitesi,maliye bölümü yayını,İzmir 1997 sayfa:1 
6 Kadir ESER,fİnansal liberalizasyon  politikalarının makroekonomik perfonmans üzerine etkileri,işletme dergisi sayı:1 1996 

sayfa:21 
7 Vural SAVAŞ Türkiye Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikalarının Özel Ekonomi Üzerindeki göreli etkinliği, 11.maliye 

sempozyumu, Dokuz Eylül üniversitesi maliye bölümü yayını İzmir,1997 sayfa:1 
8 Oğuz ESEN, Finansal Küreselleşme ortamına gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy yatırımları,ekonomik yaklaşım,cilt:9 

sayı:30 1998 sayfa:91 
9 Nazım EKİNCİ,Türkiye’de 1980 sonrası para politikaları,Türkiye’de kamu maliyesi,finansal yapı ve politikaları, Tarih Vakfı 

Yurt yayınları İstanbul 1993 sayfa:187 
10 Oğuz ESEN Finansal Piyasaların Küreselleşmesi ve Sermaye Kontrolleri,Ekonomik yaklaşım,cilt.8 sayı:28,1997 sayfa:36 
11 Melih NEMLİ, Mali liberalleşme: McKinnon-Shaw Yaklaşımı, Yapısalcı Yaklaşım ve Türkiye Deneyimi Hazine dergisi cilt:1 

sayı.5,1990 s.58-59 
12 Halil SEYİDOĞLU Uluslararası mali krizler, IMF Politikaları az gelişmiş ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm ekonomileri Doğuş 

üniversitesi dergisi 2003 sayı:4 sayfa:141-154 
13 Bülent GÜLOĞLU ve Ender ALTINOĞLU Finansal serbestleşme politikaları Latin Amerika Meksika Asya ve Türkiye krizleri, 

İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler dersi ,no:27 Ekim 2002 sayfa:5 
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oranları düşürülürse bu durumda yurt dışına büyük miktarda sermaye çıkışları olacaktır. Olaya bu açıdan 
bakıldığında yurt içi faiz oranları yükseltildikten sonra serbestleştirilirse bu ülke lehine olacaktır.14 Burada 
özellikle 1972 yılında Amerikali Mobel Ödül sahibi James Tobi’nin önerileri çok dikkat çekicidir. Tobine göre 
döviz işlemleri üzerinde spekülatif amaçlı hareketler engellenmeli ve bunun içinde mali işlem vergisi 
konulmalıdır. Buna göre şahıs döviz alım satımında bulunuyorsa %0.1 ile %0.5 arasında bir vergi verecektir. Bu 
verginin adına tobin vergisi denilmektedir. Bu vergi ile piyasa dalgalanmaları kontrol edilecek ve kısa vadeli 
paraların aniden çekilmesi halinde doğacak olan olumsuzluklar en asgari düzeye indirilecektir. Bu vergi ile para 
politikalarının etkinliğinin arttırılması amaçlanmış ve döviz kurlarının dalgalanması sonucunda spekülasyonların 
neden olduğu zararlar en asgari seviyeye indirilmiştir. Aşırı yoğun finansal işlemler sonucunda istenildiği gibi 
kullanılmayan kaynaklar bu vergi ile daha etkin hale getirilerek kullanılmaya çalışılacaktır. Fakat tobin vergisi 
kötüye kullanılma olasılığı fazla olduğu için ve kayıt dışı ekonomiyi desteklediğinden olumsuz yönleri nedeni ile 
pek rehavet görmemiştir. Özetle eğer ülke de finansal serbestleşme politikaları izlendiği takdirde finansal 
piyasalar büyüme trendine gireceği tahmin ediliyordu. Sonuçta artan faizler tasarrufları verimli şekilde 
kullanacak ve bunları bankacılık sektörüne aktaracaktı. Bankalarda bunları ekonomik büyümeyi hızlandırmak 
için kredi olarak kullandıracaktı.15 Serbestleşme politikalarına ülkeler güvenmek zorundadır. Finansal 
serbestleşme sonucunda bu politikanın başarısızlığa uğraması sonucunda ülke içinde refah kaybı olacaktır. Bu 
politikalar uygulanırken özellikle ülke içinde istikrar politikaları ön plana alınmalı eğer ülke istikrara kavuştuğu 
takdirde finansal serbestleşme o zaman gerçekleşmelidir. Bu politikalar 1980’li yıllarda uygulanmaya çalışılmış 
fakat sonuçta finansal krizleri de beraberinde getirmiştir. 

3. Türkiye’de Finansal Serbestleşme Olumlu Etkileri 

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren finansal serbestleşme sürecine girilmiş ve bununla ilgili ilk adımlar atılmıştır. 
1980 yılından sonra iç piyasaya yönelik üretim yapılarak ithal ikamesi politikası bırakılmış ve piyasa ekonomisine 
dayalı dışa açılmayı amaçlayan ihracata yönelik sanayileşme politikası benimsenerek uygulamaya 
konulmuştur.16 1980 yılına kadar Türk finans piyasalarında kısıtlamalar en yüksek seviyedeydi. Mümkün olduğu 
kadar faiz oranları politik olarak düşük tutuluyor ve bankaların fonları bazı sektörlere kredi olarak 
kullandırılıyordu. Enflasyon artınca bu durum tersine döndü. 1970’li yıllardan sonra enflasyon hızla yükselmeye 
başladı. Daha sonra piyasada ki para fiziki mallara ve dövize doğru yönelmeye başladı bu durumda ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Sonuçta 1980 yılında faiz oranları serbest bırakılmış ve Devlet denetimi 
asgari düzeylere çekilmiştir. Burada ki asıl amaç yurt içi tasarruf oranlarını arttırmaktır. Faiz oranlarının serbest 
bırakılması sonucunda bu finansal fonlar bankalara yönelmiştir. 17  

Ayrıca Türkiye ekonomisinde 1980 öncesinde Finansal piyasalar hiçte mükemmel değildi. Mevzuat ve kredi faiz 
oranları negatif düzeydeydi. Negatif düzeyde olduğu gibi kişiler portföylerinde döviz bulunduramıyorlardı. Bazı 
sektörlere tercihli kredi kullandırılıyor, özellikle öncelikli sektörlere ucuz kredi kullandırılarak kalkınma için 
gerekli zemin hazırlanmaya çalışılıyordu. Vergiler alabildiğince fazlaydı ve aracılık hizmetlerinin maliyetleri çok 
yüksekti ve kurumsallaşmış bir mali sistemde yoktu. Yabancı ve yerli bankalar mali sisteme çok zor giriyordu. O 
yıllarda finansman yalnızca banka kredilerinden sağlanıyordu. Disponibilite ve zorunlu karşılık oranları yüksekti. 
Ayrıca TL piyasası da istenilen ölçülerde değildi.18 24 Ocak 1980 kararları ile yavaş yavaş değişmeye başlamış 
sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçilmiş kamu ve denetimleri kaldırılmış TL nin konvertibilitesi 
gerçekleştirilerek sermaye hareketleri Türkiye’de serbest hale getirilmiştir.19 Ayrıca ülke içinde %32.7 oranına 
devalüasyon yapılmış tarım ürünleri destekleme alanları sınırlandırılarak sübvansiyonlar kaldırılmıştır. 
Yabancıların sermaye yatırımları teşvik edilerek yurt içinde elde ettikleri karların transferi için kolaylıklar 
sağlanmıştır. Yurt dışında çalışan müteahhitler desteklenmiştir. Ayrıca ithalat ve ihracat desteklenerek ihracatta 
vergi iadesine gidilmiştir. İhracat yapan firmalara düşük faizli kredi kolaylığı getirilmiştir. Ayrıca ithalat 

 
14 Ünal ÇAĞLAR ,Döviz Kurlarının Belirlenmesi:Uluslararası para sistemi ve ekonomik istikrar alfa yayınları,İstanbul 2003 

sayfa:144 
15 Ufuk BAŞOĞLU, Finansal Serbestleşme ve uluslarası portföy yatırımları, Balıkesir Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 

dergisi, cilt:3 sayı:4 sayfa:91 
16 Tbb.40.YILINDA Türkiye bankalar birliği Türk Bankacılık sistemi 1958 1997,tbb yayın,no:207,İstanbul Ekim 1998,sayfa:16 
17 İlker PARASIZ, Türkiye Ekonomisi:1923 den günümüze iktisat ve istikrar politikaları uygulamaları, ezgi kitap evi yayınları, 

Bursa,1998,sayfa:211-212 
18 Şükrü BİNAY ve Kürşad KUNTER Mali liberalleşme de Merkez Bankasının rolu 1980-1997,T.C.M.B Araştırma Genel 

Müdürlüğü tartışma tebliği no:9803 Aralık 1998 sayfa:7 
19 Sadi UZUNOĞLU, Para ve Döviz Piyasaları, Literatür Yayınları,2.baskı,İstanbul 2003 sayfa:93-94  
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sonucunda gümrük muafiyetleri getirilmiştir. Her sektör için ayrı olmak üzere teşvik sistemi, ile girişimciler 
desteklenmiştir. Tabi bunların yapılmasının en önemli sebeplerinden biri enflasyonu kontrol altına almak ve 
döviz piyasalarına esnek kur politikası uygulayarak döviz gelirlerinin arttırılmasını sağlamaktır. İhracat ancak 
çeşitli teşvik politikaları ile arttırılmaya çalışılmış ve kamu iktisadi teşebbüslerini karlı hale getirmek için serbest 
piyasaya uyumları sağlanmıştır. 

Döviz fiyatları serbest bırakıldığı gibi faiz oranları da serbest bırakılmıştır. Ülke dışından yabancı sermayenin ülke 
de yatırım yapması için çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Fiyatlar arz ve talebe göre belirlenerek devletin müdahalesi 
asgari düzeylere indirilmiştir. Türkiye’nin en önemli sorunları arasında istihdam yani işsizliğin azaltılması sorunu 
yatmaktadır. Bunun içinde gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmıştır. Vergi reformuna gidilmiş ve vergileme de 
adalet sağlanmaya çalışılmıştır. Artık özel sektör desteklenerek kamu sektöründeki ayrıcalıklar asgari düzeye 
indirilmiştir. Destekleme fiyat istikrar fonu oluşturularak tarımsal girdilere sübvansiyonlar sağlanmıştır.20 

24 Ocak 1980 den sonra finansal serbestleşme için reformlar yapılmıştır. Bu reformlarla kur politikaları tekrar 
ele alınmıştır. Faiz oranları serbest hale getirilmiş, iç talep kısılmış ve ihracat arttırılmıştır. Son olarakta finansal 
aracılık faaliyetleri artırılarak döviz kuru serbest hale getirilmiştir. Bunun sonucunda ihracatın arttırılmasına 
çalışılmıştır.21Finansal serbestleşme ile daha karlı projeler seçilmektedir. Bu da yapılan yatırımın artmasına 
neden olmaktadır. Bu büyük yatırımlar sayesinde ülkenin büyüme oranı da artmaktadır. 

4. Türkiye’de Serbestleşme Sürecinin Olumsuz Etkileri 

1980 sonrasında devlet desteği ticari hayatta artmıştır. Fakat özel sektör bundan yeteri kadar istifade 
edememiştir. Devlet yeni vergiler ve fon kesintileri koyarak her ne kadar imalat sektörünü özel sektöre 
bırakmışsa da iç borçlanma ile ekonomide ki kaynakları kendisinde toplaması nedeniyle başarılı olamamıştır. 
1980 li yıllarda konut yatırımlarına ağırlık verilmiş fakat enflasyonun çok yüksek olması nedeniyle ihracatta 
istenilen ölçüde başarılı olunamamıştır.1980’li yılların başında konut sektörü bu durumdan çok etkilenmiştir 
Ayrıca tüketim malı üreten sektörlerde de aynı şekilde bu daralma politikasından en fazla etkilenen sektörler 
içindedir.22 Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda görünürde büyümeye olumlu yönde etki ettiği 
düşünülmektedir. Oysa ki tam tersine büyüme oranında dalgalanmalara sebep olmaktadır.Sebebi ise özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde istikrarlı bir makro ekonomi  politikası  yoktur.Ayrıca bu ülkelerde yurt içi finansal 
piyasalar yeterli değildir.Olsa bile gelişmekte olan ülkelerde güçlü finansal sistemi denetleyecek mekanizmalar 
da yeterince gelişmemiştir. Ayrıca sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda büyüme ve istihdam 
artmış fakat yurt içi tasarruflar yeterli olmamıştır. Sonuçta faiz oranları yükselmiş ve nihayet tasarruf fazlası olan 
ülkelerden tasarruflar gelişmekte olan ülkelere çekilmiştir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde ki faiz oranları 
uluslararası faiz oranına inene kadar devam etmiştir. 23 

Türkiye’de uzun yıllar ve özellikle 1970 den itibaren sürekli olarak ödemeler dengesi ile uğraşmaktadır. 1980 
yılında iç piyasaya yönelik denetim yapılmakta ve sonuçta ithal ikame politikası bırakılmış piyasa ekonomisine 
dayalı ihracata yönelik sanayileşme politikası ile yola devam edilmiştir.24  

Faiz oranlarının serbest bırakılmasından sonra faizler olabildiğince artmıştır. Bankalar kendi aralarında anlaşarak 
faiz oranlarında ki artışı engellemek istemişlerdir. Çünkü bu arada kredi talepleri artmıştır. 1980 yılında bir çok 
banka piyasada ki aşırı faiz ve kredi taleplerinde ki aşırı artış nedeniyle iflas etmiştir. Daha sonra hükümet  
dokuz  bankaya mevduat faiz oranlarını belirleme yetkisi vermiştir. Fakat bankalar buna yanaşmamıştır. Aralık 
1983 de tekrar bu yetki T.C.M.B ye verilmiştir. Merkez Bankası da 1987 yılında yine bankalara belli bir sınıra 
kadar faiz oranlarını belirleme yetkisi vermiştir. Daha sonra da 12 Ekim 1988 de hükümet tüm mevduat faiz 
oranlarını serbest bırakmıştır.25Gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleşme ile finansal varlık stoklarının 
artacaktır.Fakat Türkiye’de sürekli olarak yüksek faiz politikası izlenmekte bu da yatırımların istenilen ölçüde 
artmamasına neden olmaktadır.Finansal aracılar garanti yatırımları tercih etmektedir.Nakitlerini güvence altına 
almak istemektedirler. 

 
20 25 ocak 1980 16880 mükerrer sayılı resmi gazete 
21 Güven SAK,  “Public Policies Towarda Financial Liberalization: A General Framework and An Evaluation of the Turkish 

Experience in the 1980”s’ Capital Market Board, Ankara 1995 
22İlker Parasız,Para Politikası Türkiye Uygulamaları,Ezgi Kitapevi Yayınları,Bursa,1998,s.376 
23 http://alpersentekin.blogspot.com.tr/2012/05/turkiyede-sermaye-hareketlerinin.html 
24 TBB 40. Yılda Türkiye bankalar birliği ve Türk bankacılık sistemi 1958-1997,TBB yayın no:207 İstanbul, Ekim 1998 sayfa:16 
25 T.C.M.B,Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine etkileri T.C.M.B Ankara Mayıs 2002,sayfa:13 
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5. Sonuç 

1980 yılından itibaren Türkiye’de finansal serbestleşme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de en 
önemli sorunlar arasında ekonomik alt yapı sorunu diğer gelişmiş ülkelere göre istenilen ölçüde gelişmemişti. 
Finansal piyasalar büyümek isteyen ekonomiler için son derece önemlidir. Ekonomik olarak büyümek isteyen 
devletler finansal piyasalara çok önem verirler.Finansal serbestleşme ile iktisadi büyüme arasında önemli bir 
bağ bulunmaktadır.Gelişmekte olan ülkeler genellikle faiz oranları üzerinde bir baskı uygulamaktadır.Ayrıca 
finansal kuruluşlar tarafından verilen kredilerin kontrol edilmesi ve bunların devletin istediği alanlarda 
kullandırılması isteniyordu.Devlet burada daima kontrol eden ve yönlendiren konumdadır.Devlet finansal 
piyasaları kontrol altında tutmadığı takdirde batan bankalar yüzünden ağır bir bedel ödüyordu.Devlet hem 
kontrol edecek hem de tasarrufları teşvik ederek büyümeyi sağlayacaktır.Ülkemize  çoğu defa kısa vadeli 
sermaye girişleri olmuş tur.Bunların üretimde kullanılması gerekirken iç ve dış borçların ödenmesinde 
kullanılması en olumsuz yönüdür.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleşme istenilen sonucun 
elde edilmesini sağlayamamıştır.Yabancılar uzun vadeli finansal yatırımlar yerine kısa vadeli finansal yatırımı 
tercih etmiştir.Sonuçta ülkenin ulusal parasının aşırı şekilde değerlenmesi  ithal tüketimi özendirmiştir.Bu 
durum  dış ticaret açığına ve cari işlemler açığına sebep olmuştur.Türkiye için en önemli mesele borç stokunun 
nasıl yönetileceğidir.İç borç stoku üretime gitmelidir aksi takdirde bu borç stoku mali varlıkları yok etmektedir.İç 
borç mutlaka uzun vadeli hale getirilmelidir.Aksi takdirde 

Yüksek faiz maliyetleri daha da arttıracaktır. Türkiye’de çok etkin bir banka denetim mekanizması kurulmalı ve 
mevcutlar da etkin bir şekilde takip edilmelidir. Ancak bu şekilde finansal serbestleşmeden söz edilebilir. Bir 
ülkede etkin bir denetim olmadığı takdirde bankalar döviz kuru faiz ve kredi konusunda aşırılığa kaçmaktadır. 
Sonuçta bankacılık krizleri yaşanmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sermaye hareketlerini serbest 
hale getirdikçe borçları artmıştır. Son günlerde artan faiz oranları yatırımların azalmasına sebep olmuştur. 
Finansal serbestleşme ile faiz oranları önem kazanmış hükümetler bunu bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. 
Fakat istenilen başarıyı elde edememişlerdir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında elde edilen tasarruflar Türkiye’ye getirilerek kredi hacminin büyümesi için çeşitli 
çalışmalar yapılmış fakat yurtiçi faiz haddinin istenilen seviyelere düşürülmesi büyük ölçüde gerçekleştiremedi. 
Bu da sermayenin maliyetini arttırdı. Oysaki asıl amaç ucuz sermaye maliyeti ile kredi hacmi yükselecek sabit 
sermaye yatırımları artacaktı. Sonuçta ekonominin büyüme hızı buna paralel olarak hızlanacaktı. Ülkemiz de 
makro ekonomik istikrar istenilen ölçüde sağlanamamıştır. Türkiye ekonomisi her ne kadar uluslar arası 
sermayenin güvenini sağlamış olmasına rağmen istenilen ölçüde sermayeyi ülke içine çekememiştir. Ülkede ki 
ekonomik yapı kadar mükemmel olmalıdır, aksi takdirde yabancı sermaye güven bulmadığı için gelmemektedir. 
Türkiye büyümek için finansal serbestleşmeyi her ne kadar istemesine rağmen bununla ilgili modeli yeni baştan 
sorgulamalı ve yeni büyüme stratejileri geliştirmelidir. Eğer bir ülkenin ekonomik büyümesi yeterli ve mali 
disipline de sahip değil ise finansal piyasalardan yeteri kadar istifade edemez. Bu durum ülkenin yapısal 
özellikleri ile ilgili değildir.   
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Özet: Son küresel finansal kriz, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri farklı biçimlerde etkilemiştir. Gelişmiş 
ülkelerde kriz daha derin ve zorlu bir süreci gerektirirken gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sorunlar yine gelişmiş ülkeler 
kaynaklı olmuştur. Gelişmiş ülkelerin izlediği parasal genişleme politikası gelişmekte olan ülkelerin finansal istikrarını 
bozmuştur. Bu durum, bahsi geçen ülkelerin finansal sistemlerinde kırılganlıkların yaşanmasına yol açmıştır. Bu bozulmaya 
bağlı olarak da gelişmekte olan ülkeler kendilerine özgü para politikası araçları geliştirmişlerdir. Bu çerçevede merkez 
bankasının hedefi, fiyat istikrarını sağlamanın yanında finansal istikrarı sağlamak olmuştur. Merkez bankaları, finansal 
sistemlerinin kırılganlığını azaltacak yeni para politikası araçları arayışlarına başlamışlardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası da finansal sistemdeki kırılganlığı önlemek için geleneksel olmayan para politikaları geliştirmeye başlamıştır. Bu 
çalışmada; geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının ortaya çıkış süreci, uygulama aşamasında yaşanan gelişmeler 
ve sonuçları Türkiye ekonomisi üzerindeki yansımaları konu edilecektir.  

1. Giriş 

İktisat biliminde farklı ekonomik yaklaşımların ortaya çıkmasının nedenleri arasında, ekonomik problemlerin 
çözümünde hangi tür iktisat politikasının ve hangi politika aracının daha başarılı olacağına ilişkin tartışmalar 
önemli yer tutmaktadır. Özellikle para ve maliye politikalarından hangisinin ekonomik aktiviteler üzerinde daha 
etkili olduğu iktisatçılar arasında en hararetli tartışma konuları arasındadır. 

Teorik ve ampirik araştırmaların önemli bir kısmında, para ve maliye politikalarından hangisinin ekonomik 
performans üzerindeki nispi gücün baskın olduğu konusunda kesin bir sonuca varılamadığını baştan vurgulamak 
gerekir. Hem para hem maliye politikalarının uygulamalarında birbirine zıt görüşler savunulduğu gibi ampirik 
bulgular çerçevesinde birinin diğerine göre etkinliğini savunan pek çok çalışma iktisat literatüründe kendine yer 
bulmuştur. Monetarist-Keynesyen görüş penceresinden para ve maliye politikasının etkinliğini pek çok iktisatçı 
çeşitli ülkeler özelinde araştırmış, ancak, hangi politikanın daha etkin olduğuna dair bir konsensüs 
sağlanamamıştır. Aynı husus Türkiye açısından da geçerlidir. Ancak bazı çalışmalarda para politikasının milli gelir 
üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğuna (DÖNEK, 1995), öte yandan genişletici bir para politikasının 
ekonomiyi canlandırıcı, genişletici bir maliye politikası ekonomiyi daraltıcı etkisine vurgu yapılmıştır (DÜZGÜN, 
2010, s. 236). Yüksek düzeyde bütçe açıkları parasal otoriteye borçları para basarak finanse etme baskısı 
yaratabilir. Bu yüzden hızlı bir para arzı artışı enflasyon doğurur. Maliye otoritesi aşırı bütçe açığı finansmanıyla 
meşgul olmasıyla para ve maliye politikasının amaç yakınlaşması para otoritesinin enflasyonu kontrol altına 
almasında destek sağlar. Özetle para ve maliye politikalarının uyumu da ekonomik istikrar için vurgulanan 
hususlardan biridir (MISHKIN, 2014, s. 40). 

Bu çalışmada ekonomik istikrar amacına yönelik olarak özellikle küresel kriz sonrası para politikası 
uygulamalarına yer verilecektir. Geleneksel ve yeni para politikası uygulamalarının içeriği, uygulama aşamasında 
yaşanan gelişmeler ve sonuçları, hem teorik, ve hem de TCMB  kaynaklarına dayanılarak Türkiye özelinde pratik 
uygulamaları ele alınacaktır. Öte yandan 2008 Küresel Krizi tüm dünyada para politikası yaklaşımlarında 
değişikliğe milat olmuştur. Gelişmiş ülke merkez bankaları niteliksel genişlemenin faizlerin yüzde sıfıra inmesi 
ardından niceliksel genişlemeye, bir başka ifade ile bilanço artışına geçerken, Türkiye’de de benzer şekilde 
ortodoks /geleneksel para politikaları terk edilerek geleneksel olmayan para politikasına geçmiştir. Bu 
çerçevede çalışmamıza, öncelikle para politikalarına ilişkin içerik bilgilerinin akabinden para politikası 
stratejilerine ait temel yönelimler; döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi  
stratejileri bu başlıklar altında incelenecektir.  Rezerv opsiyon mekanizması uygulamasına da yer verdikten 
sonra Türkiye ekonomisindeki uygulamalara ve gelişmeler ortaya konulacaktır. 

2. Para Politikasının İçeriği ve Stratejileri 

Başlangıçta para politikası için bir tanım yapmak gerekirse; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı 
gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan tüm 
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kararlar şeklinde ifade etmek mümkündür. Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. 
TCMB Kanunu'nda, TCMB’nin temel politik amacının fiyat istikrarını olarak ifade edilmiştir  (TCMB, 2017). 

Para politikaları ile varılmaya çalışılan hedefler ülkelere göre önemli değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak, son 
yıllarda politikanın temel hedefinin fiyat istikrarı üzerinde odaklandığı görülmektedir. Fiyat istikrarı ise para 
politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar 
alma süreçlerinde ihmal edilebilir ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Başka bir 
deyişle fiyat istikrarı ile kastedilen ekonominin dengelerini bozmayacak fiyat düzeylerinin oluşması ve bunun 
sürdürülebilmesidir. 

Merkez bankalarının para politikası uygulamaları ile fiyat istikrarını sağlıyor olmaları ekonomideki tüm aktörler 
için oldukça önemlidir, çünkü fiyat istikrarı sağlanmış ekonomilerin hem ekonomik kalkınma hem de gelir 
dağılımı yönünden diğer ülkelere göre nispeten daha iyi durumda oldukları açıktır. Para politikasının bağımsızca 
ve başarılı bir şekilde uygulandığı gelişmiş ekonomiler hem ekonomik kalkınmışlıkları hem de daha sağlıklı gelir 
dağılımına dayanan sosyal sistemleri ile bu duruma en güzel örneği teşkil etmektedirler. Fiyat istikrarı ekonomik 
kalkınma ve adil gelir dağılımı yanında sağlıklı bir finansal sistem için de büyük önem arz etmektedir (ÖZCAN, 
2006, s. 4-5). 

İktisat literatüründe, para politikasının etkilerini araştıran ampirik çalışmalarla ilgili toplulaştırılmış bir 
değerlendirme aşağıdaki Tablo 1 de özetlenmiştir. Buna göre herhangi bir para politikası rejiminde; çizelgenin 
yatay ekseni iktisadi aktörlerin, yani kamunun sergileyeceği davranış şeklini göstermekte; Çizelgenin dikey 
ekseni politika yapıcılarına ilişkin davranış biçimini temsil etmektedir. Burada; kamunun davranışı öngörülen ve 
öngörülmeyen olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bu ayırım, fiyat düzeyindeki değişmelerin tahmin edilmesinde 
ortaya çıkan hatalara bağlanmaktadır. Eğer, kamu, fiyat düzeyindeki değişmeleri bütünüyle tahmin edebilirse, 
öngörülen; aksi durumda öngörülmeyen durum söz konusu olmaktadır. İlkinde, hiçbir fiyat sürprizi olmamasına 
karşın, diğerinde fiyat sürprizleri meydana gelmektedir. Diğer bir kısım ise, politika yapıcılarının davranışına 
ilişkindir. Eğer, politika yapıcıları belli kural ve ilkelere bağlı kalacak şekilde davranırsa sistematik durum söz 
konusu olmakta; aksi durumda ise, yani belli kural ve ilkelere bağlı olmasına rağmen bunlardan sapacak şekilde 
davranırsa sistematik olmayan davranış biçimi söz konusu olmaktadır (PEKER, 2007, s. 183).  

Tablo 1. Para Politikasının Reel Etki Analizi 

POLİTİKA YAPICILARI 

  Sistematik Olan Sistematik Olmayan 

KAMU 

Öngörülen 

Para otoritesi belli ilke ve kurallara göre davranır. 
İktisadi aktörler uygulanması muhtemel para 
politikasına ilişkin tam bilgiye sahiptir  
Para otoritesinin politika tepki fonksiyonunu bilir. 

Para otoritesi belli ilke ve kurallara bağlı olan 
politikadan vazgeçmektedir. 
Bunun yerine, sıra dışı ve güvenilir bir politikayı 
geçici olarak uygulayacağını ilan etmektedir. 
İktisadi aktörler açısından sürpriz bir durum 
meydana gelmemektedir. 

Öngörülmeyen 

Para otoritesinin belli ilkelere göre davranmasına 
rağmen, politika tepki fonksiyonunda sürpriz bir 
değişme meydana gelmektedir.  
Benzeri beklenmedik değişme karşısında, iktisadi 
aktörler tam bilgiye sahip olmadıkları için, 
öngörüde hata yapabilir. 

Para otoritesi belli ilke ve kurallara bağlanmadan 
davrandığı gibi, uygulayacağı politikanın güvenirliği 
de söz konusu olmamaktadır.  
Politika tepki fonksiyonu, iktisadi aktörler açısından 
bütünüyle tesadüfi duruma gelmekte ve 
öngörülememektedir. 

Kaynak: PEKER, Osman, (2007), “Para Politikası Etkilerinin Ölçümü: Türkiye Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar 
Üniversitesi İ.İ.B.F.,  Cilt:14, Sayı:1 

Merkez bankalarınca kullanılan para politikası stratejilerine ait temel yönelimler 3 ana başlık altında toplanmak 
suretiyle aşağıda ele alınmaktadır.  

Döviz Kuru Hedeflemesi Stratejisi 

Döviz kuru hedeflemesi stratejisine bağlı para politikası oldukça uzun yıllardan beri uygulanan bir politikadır. 
Döviz kuru hedeflemesi stratejisi, yerel para biriminin altın fiyatlarına bağlı olması seklinde uygulanabileceği 
gibi, yine yerel para biriminin düşük ve istikrarlı enflasyonun var olduğu bir ülkenin para birimine sabit bir 
kurdan bağlanması şeklinde de uygulanabilir. Söz konusu para politikası stratejisi önceden açıklanmak kaydıyla 
döviz kurunun belli oranlarda ve belirli dönem aralığıyla devalüe edilmesi şeklinde de gerçekleşebilmektedir  
(ÖZCAN, 2006, s. 41-47). 
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Mishkin çalışmasında döviz kuru hedeflemesi stratejisinin önemli avantajlara sahip olmak yanında bazı riskleri 
beraberinde getirdiği tespitinde bulunmaktadır. Bunlar;  

Avantajlar yönünden bakıldığında öncelikle döviz kuru hedeflemesi stratejisinde uluslararası ticarete konu olan 
malların fiyatlarındaki değişimler, ‘bu malların enflasyonu’, yerel para biriminin kur karsısında sabit olması 
nedeniyle kontrol altına alınmış olmaktadır. Öte yandan kredibilitesi yüksek bir döviz kuru hedeflemesi 
stratejisi, enflasyon beklentilerinin döviz kurunun sabitlendiği ülkenin enflasyon oranına göre şekillenmesini 
sağlamak suretiyle fiyat istikrarına katkıda bulunmuş olmaktadır.  

Diğer bir avantaj; politika uygulamalarında karşılaşılabilecek zamansal uyumsuzluk sorununu ortadan 
kaldırmasıdır, çünkü söz konusu strateji yerel para biriminin devalüe edilmesi yönünde bir eğilim olması 
durumunda sıkı para politikası uygulanmasını zorlayacak, tersi durumda ise para politikasının gevşemesine 
sebep olacaktır. Böylece otomatik bir para politikası zamanlaması sistemi uygulama şansı doğacaktır 
(ERDOĞAN, 2005, s. 37).  

Son olarak; bu stratejinin basitliği ve açıklığı ile kamu tarafından anlaşılmasının çok kolay olmasıdır. Para 
politikalarının nihai amacı olan fiyat istikrarının sağlanması için, uygulanan stratejilerin teknik ayrıntılarından 
çok bu stratejilerin kamu tarafından anlaşılmasının ve buna göre kararlar alınmasının ne derecede önemli 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, döviz kuru hedeflemesine dayalı para politikalarının bu yönde oldukça 
ciddi bir avantajının bulunduğu söylenebilir. 

Diğer yandan söz konusu stratejinin dezavantajı para politikasının bağımsızlığı üzerinde yaratması muhtemel 
olumsuz baskıdır. 

Düşük ve istikrarlı enflasyon oranlarına sahip ülkelerin para birimine bağlanan yerel para birimleri, aynı 
zamanda karşı ülkenin faiz oranlarıyla politikayı uygulayan ülkenin faiz oranlarının birbiriyle sıkı ilişki içerisine 
girmelerine neden olmaktadır. Bu durumda döviz kuru hedeflemesini seçmiş olan ülke merkez bankasının içsel 
şoklara karsı para politikasını bağımsız bir biçimde uygulaması ve bu yolla istikrar sağlamaya çalışması 
zorlaşmaktadır. Buna ek olarak politikayı uygulayan ülke, diğer ülkelerde yaşanan herhangi bir sok veya 
kırılganlık durumundan da etkilenmekte ve söz konusu istikrarsızlıklar politikayı uygulayan ülkeye ithal edilmiş 
olmaktadır. Öte yandan döviz kuru hedeflemesi stratejisi bu stratejiyi uygulayan ülkelerin spekülatif ataklarına 
karşı daha savunmasız kalmasına neden olmakta ve söz konusu ülkelerin kamu finansmanında yabancı para 
borçlanmalarının artışını da beraberinde getirmek suretiyle finansal krizlerin oluşmasına açık hale gelmektedir.  

Parasal Hedefleme Stratejisi 

Parasal hedefleme stratejisi, istikrarlı bir para talebi fonksiyonunda, uzun dönemde enflasyonun para arzındaki 
büyümeye bağlı olarak geliştiği varsayımıyla ortaya çıkmıştır. Bu durumda para talebinin para politikasından 
bağımsız bir şekilde hareket ettiği de kabul edilmiş olmaktadır. Bu varsayımlar altında merkez bankaları nominal 
para arzını kontrol etmek suretiyle enflasyon değişimlerini kontrol altına alabilecek ve böylece nihai hedef olan 
fiyat istikrarına ulaşabileceklerdir. Burada parasal hedefleme stratejisinin kullanılabilmesi, enflasyon ile 
hedeflenen parasal büyüklük arasında sıkı bir ilişkinin olması ve buna ek olarak hedeflenen parasal büyüklük 
üzerinde ülke merkez bankasının tam bir etkinliğinin var olması ile önem arz etmektedir.  

Bu stratejide de bazı avantaj ve dezavantajlar ortaya çıkmaktadır. Parasal hedefleme stratejisinin en önemli 
avantajı; ülke ekonomisindeki içsel kırılganlık veya şoklarda merkez bankalarının para politikasını bağımsız ve 
etkin bir biçimde kullanmasına imkân vermesidir. Hedeflenen parasal büyüklüğe ilişkin bilgi akışının hızlı bir 
biçimde ortaya çıkması durumunda, kamu ve piyasalar tarafından hızlı bir biçimde bilgi edinilmesi sayesinde 
para politikasının etkinliği mümkün hale gelir. 

Stratejinin dezavantajları ise, sorunun parasal hedefleme stratejisinin uygulanabilmesi için gerekli koşullara 
sahip olunup olunmadığı konusunda kendini göstermektedir. Özetle parasal hedefleme stratejisi, enflasyon ile 
hedeflenen parasal büyüklük arasında sıkı bir ilişkinin bulunması varsayımı altında başarılı olabilme sansına 
sahiptir. 

Parasal hedefleme stratejisinin diğer dezavantajı ise stratejinin kamu tarafından anlaşılmasının daha zor 
olmasıdır. Kamuoyu tarafından daha anlaşılabilir bir strateji uygulayarak enflasyon beklentilerinin 
oluşturulması, fiyat istikrarının yakalanması açısından büyük önem arz ettiğinden, bu durum döviz kuru 
hedeflemesi stratejisi ile karşılaştırıldığında parasal hedefleme açısından önemli bir dezavantaj olmaktadır.  
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Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi 

Enflasyon hedeflemesi stratejisinde para politikası uygulamalarında hedef fiyat istikrarıdır. Bunun için belirli bir 
dönem içinde ve belirli bir enflasyon hedefi veya hedef aralığı koyulmak suretiyle uygulanmaktadır. Enflasyon 
hedeflemesinde çapa görevini enflasyonun kendisi yapmakta ve söz konusu hedef veya hedef aralığına 
ulaşılması için gerekli koşullar para politikası araçları kullanılmak suretiyle oluşturulmaktadır. Bu stratejide fiyat 
istikrarının sağlanabilmesi için hedeflenen, amaç enflasyonun kendisi olduğundan ara hedef kullanılmasına da 
gerek kalmamaktadır. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin diğer bir özelliği ise, geçmiş ya da cari dönem 
enflasyon rakamlarının değil gelecek dönem enflasyon tahminlerinin hedeflemede kullanılıyor olmasıdır. 
Gelecek dönem enflasyon tahminleri merkez bankalarınca yapılmakta ve yapılan tahminler sonucu belirlenen 
enflasyon hedefi veya hedef aralığı politika uygulamalarında temel alınmaktadır. 

Bu stratejinin en önemli avantajı parasal hedefleme stratejisine benzer şekilde merkez bankalarının özellikle 
ülke içi ekonomik koşullara uygun bağımsız bir para politikası uygulamasına olanak vermesidir. Söz konusu 
stratejinin uygulanabilmesi için temel koşulların basında gelen merkez bankalarının şeffaflığı ve hesap 
verebilirliği ilkelerinin sağlanabilmesi için merkez bankalarının kamuoyuna sürekli ve detaylı para politikası 
bilgileri veriyor olmaları da bu stratejinin avantajlarındandır. Enflasyon hedeflemesi stratejisinde merkez 
bankaları hesap verebilirlik ve şeffaflık önkoşullarına bağlı kaldıklarını düzenli olarak hazırladıkları bağımsız 
denetim ve para politikası raporları ile göstermektedirler. Bu stratejide de para politikasının kamuoyu 
tarafından anlaşılması kolaydır.  

Enflasyon hedeflemesi stratejisinin dezavantaj yönüne bakılacak olursa, en önemli hususun stratejinin düşük ve 
istikrarsız bir ekonomik büyüme yaratma olasılığı olduğu görülmektedir. Mishkin bu durumla ilgili olarak, 
enflasyonun düşüş sürecinde enflasyon hedeflemesinin ekonomik büyümede bazı sorunları beraberinde 
getirebileceğini, ancak düşük ve istikrarlı enflasyon oranlarına ulaşıldıktan sonra söz konusu stratejiye bağlı bir 
büyüme sorunun ortadan kalkacağını, Yeni Zelanda örneğini vermek suretiyle ortaya koymaktadır.  

Söz konusu stratejiye ilişkin diğer bir dezavantaj ise Friedman ve Kuttner (1996) tarafından ele alınan ve 
stratejinin merkez bankalarının para politikası uygulamaları açısından katı kurallar getiriyor olmasıyla ilgilidir. 
Söz konusu yazarlara göre enflasyon hedeflemesinde başarıya ulaşılması açısından konulan hedefin 
yakalanmasında merkez bankalarına hiç bir tavizin tanınmıyor olması, bu kurumların gerekli hallerde yeterli 
takdir yetkisini kullanamayacakları anlamına gelmektedir. Enflasyon hedeflemesi stratejisinde döviz kurlarının 
dalgalanmaya bırakılıyor olması da literatürde bu stratejiye ilişkin potansiyel bir dezavantaj göndermesi 
yapılmaktadır. 

Döviz kuru hedeflemesi, parasal hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesi politikaları günümüzde en çok uygulama 
alanı bulmuş olan stratejiler olmakla beraber, bunlara ilave olarak literatürde faiz hedeflemesi politikasının da 
önemli bir para politikası stratejisi olduğunu belirtmek gerekir. Faiz hedeflemesi stratejisinin en önemli avantajı 
bu politikanın temel üretim faktörlerinden olan işgücü üzerinde optimal sonuçlar almaya müsait bir politika 
olmasından kaynaklanmaktadır. Para politikasının işgücü üzerindeki optimal etkisi, dolaylı olarak üretim ve 
tüketim dengeleri üzerinde de olumlu etkilerde bulunabilmektedir. Literatürde faiz hedeflemesi stratejisinin 
diğer önemli bir avantajı olarak, bu politikanın enflasyon vergisini minimize etmesi gösterilmektedir. Özellikle 
faiz getirisine sahip olmayan varlıklar üzerinde nominal faizlerin enflasyon vergisi hükmünde olması, faiz 
hedeflemesi yoluyla bu yükün minimuma inmesinin temel mantığını oluşturmaktadır. Merkez bankalarının son 
zamanlarda politika hedefleri konusunda önemsedikleri diğer bir husus ise finansal istikrarın sağlanması 
hedefidir. Merkez bankaları finansal istikrarı sağlama konusunda oldukça önemli araçlara sahip bulunmakta ve 
bu konuda geniş bir araç yelpazesine sahip olukları söylenebilir (ÖZCAN, 2006, s. 41-47).  

Faiz politikasına ilişkin bir diğer seçenek te faiz koridoru uygulamasıdır. Avrupa Merkez Bankası, Japonya, 
İngiltere, Kanada, Avustralya, Endonezya, İsveç, İsviçre, Norveç, Polonya, Romanya, Yeni Zelanda, Macaristan, 
Sırbistan ve İzlanda gibi birçok ülkede faiz koridoru sistemi izlenmiştir. Bu ülke Merkez bankaları gecelik borç 
verme faiz oranını koridorun tavanı, borç alma faiz oranını koridorun tabanı olarak belirlemişler ve politika faiz 
oranı etrafında simetrik fakat oldukça dar bir yayılma alanını takip etmişlerdir. Böylece faiz koridoru bölgesi 
içinde kalmak suretiyle piyasa faizlerinin politika faizinden belirgin şekilde sapmasına engel olmuşlardır. 
Avustralya Kanada Yeni Zelanda, gecelik faiz oranlarını politika faizinin 25 baz puan üzerinde ve 25 baz puan 
altında belirleyerek şeffaf bir yöntem tercih etmişlerdir. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki gecelik 
mevduat hesapları borç alma faiz oranından değerlendirilirken, öte yandan standart borç verme faiz oranından 
da krediye dönüştürülmüş olmaktadır. İsveç’te hedef repo faiz oranının 75 baz puan üstünde ve altında yayılma 
uygulanırken, İsviçre’de üçer aylık libor faiz oranı hedef olarak alınmış ve hedefin 50 baz puan üstünde ve 
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altında yayılma uygulanmıştır. 2001 Haziran ayı sonlarında, İngiltere Merkez Bankası, politika hedefinin 
etrafında 100 baz puan yayılması çerçevesinde faiz koridoru sistemini uygulamaya koymuştur (YÜCEMEMİŞ, 
ALKAN, & DAĞIDIR, 2015, s. 452-453).  

Faiz oranlarının stabil olması finansal istikrar açısından kaçınılmazdır. Merkez bankasının istikrarlı faiz 
uygulaması finans kesimin istikrarını doğrudan etkileyecektir. Yukarıda değinildiği üzere her ülke uygulamasında 
faiz koridorunun tavanı ve tabanı arasında değişen oranlar bulunmaktadır. Faiz koridorunun tabanı ve tavanı 
arasındaki aralık, aslında o ülkedeki kredi ve mevduat faiz farkının da bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Ekonominin daralma dönemlerinde bankaların kredi arzı azalmakta ve sıkı bir kredi arz politikası izledikleri 
görülmektedir. Bu durum faiz koridorundaki aralığın fazla olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ekonominin 
genişleme dönemlerinde ise kredi ve mevduat faiz oranı arasındaki fark diğer bir ifadeyle faiz koridoru 
daralmaktadır. McCulley ve Toloui (2008) ile Curdia ve Woodford yaptıkları çalışmalarda para politikası 
aracılığıyla faiz farkının (mevduat-kredi faiz farkı) daraltılmasının ve dalgalanmaların azaltılmasının finansal 
piyasalarda istikrarı sağlayacağı ve toplumsal refahı arttıracağı sonucuna ulaştığını gösteren ampirik 
araştırmalar bunun kanıtı olarak gösterilebilir (YÜCEMEMİŞ, ALKAN, & DAĞIDIR, 2015, s. 453). 

Faiz koridoru piyasa likiditesini ayarlamak açısından da önem arz etmektedir. Likidite açık piyasa işlemleri 
yoluyla da etkin olarak yönetilebilirken, yapısal nitelikteki daha kalıcı dengesizlikler için zorunlu karşılıkların 
kullanılması daha uygun bir seçenek olmaktadır. Para piyasasındaki likiditenin talepten fazla ya da az olması 
durumunda merkez bankası zorunlu karşılıkları likidite fazlasını ya da açığını bertaraf edecek şekilde 
ayarlayarak, söz konusu dengesizliğin para piyasasındaki faiz oranları ya da döviz kurları üzerinde baskı 
oluşturmasının önüne geçebilmektedir. Zorunlu karşılıklar politikasının 90’lı yıllarda enflasyon hedeflemesi ile 
birlikte kısa vadeli faiz oranlarının temel politika aracı olması ve kamu borçlarının Merkez Bankaları tarafından 
finanse edilememe zorunluluğu gibi nedenlerle, özellikle gelişmiş ülkelerde, kullanımı seyrekleşmiştir. Bu 
durumun Merkez Bankalarının zorunlu karşılıkların finansal aracılığa getirebileceği potansiyel maliyetlerin 
farkına varmalarının ve finansal yeniliklerin de etkisiyle ortaya çıktığı da söylenebilir. Finansal krizinin ardından 
azalan sermaye akımlarının olumsuz etkisini bertaraf etmek için Brezilya, Peru, Kolombiya gibi birçok gelişmekte 
olan ülke merkez bankası önce zorunlu karşılık oranlarını düşürmüşlerdir. Diğer yandan ise başta FED olmak 
üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikalarının etkisiyle artan sermaye akımlarına karşı 
zorunlu karşılıkları daha aktif olarak kullanmaya ve zorunlu karşılık oranlarını arttırmaya başlamışlardır. Finansal 
istikrar kaygılarının öne çıktığı bu dönemde, faiz artırımı yapılması halinde artabilecek sermaye girişlerinin, faiz 
oranlarını artırmak yerine zorunlu karşılıkların artırılması suretiyle finansal istikrar üzerinde yaratabileceği 
olumsuz baskının engellenmesi hedeflenmiştir (BÖCÜROĞLU, 2015, s. 12-14). Burada kısaca değinilen merkez 
bankası para politikası stratejileri bugün birçok merkez bankası tarafından belirli para politikası hedeflerine 
ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır.  

Bu konuya son vermeden önce hedeflere ulaşabilmek için ekonomik birimlerin bekleyişlerine de değinmemiz 
gerekir. Bekleyişlerin yönlendirilmesinin gerekli olduğuna dair literatürde son dönemde sıklıkla vurgulamalar 
yapılmaktadır. Buna göre, uygulanan politikaların etkinliği ile ekonomik birimlerin bekleyişlerinin 
yönlendirilebilmesi arasında doğrudan ve güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu çerçevede para politikası 
uygulamaların niteliğini belirleyen üç temel unsurdan söz edebilir. Bu unsurlara ilişkin bilgilerin kamuoyuna 
aktarılması para politikası uygulamalarının şeffaflığının sağlanmasında ve başarı sağlanmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Para politikası uygulamalarının genel niteliğini belirleyen söz konusu unsurlara ilişkin bilgiler 
kamuoyuna gerektiği gibi duyurulmazsa, Merkez Bankası ile kamuoyu arasında asimetrik bilginin oluşması 
kaçınılmaz olacaktır. Bu çerçevede para politikalarına ilişkin üç tür bilgi noksanlığının asimetrik bilginin 
doğmasına kaynaklık ettiği söylenebilir. Bunlar, politikaların amacına ilişkin bilgi noksanlığı, politikaların 
isleyişine yani aktarım mekanizmasına ilişkin bilgi noksanlığı ve politikaların uygulanması sürecinde gerçekleşen 
verilere ait bilgi noksanlığıdır. Politika amaçlarının ayrıntısı ile açıklanması kamuoyunun özellikle uygulamalara 
ilişkin olarak tahmin yapma imkânlarını güçlendirmekte ve bu açıklama sayesinde kamuoyu ile Merkez Bankası 
uygulamalarına ilişkin uzun dönemli bir güven ve istikrarlı beklenti oluşması mümkün olabilmektedir. Zira 
ekonomik birimler ancak bilgi edinebildikleri ve böylece izleyerek değerlendirme yapabilme imkanına sahip 
olabildikleri politikalara güvenebilirler. Özetle; Merkez Bankaları politika uygulamalarında ne kadar şeffaf ve 
açık olurlarsa, kamuoyunun para politikalarındaki gelişmeleri izlemeleri, değerlendirmeleri ve denetlemeleri o 
derece mümkün olacaktır. Bu şekilde politikalara güvenilirliğin sağlanması ekonomik birimlerin beklentilerinin 
yönetilmesine imkan tanıyacak, uygulamaların etkinliğini artıracaktır . (KARAHAN, 2006, s. 152) 
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3. Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) ve Rezerv Opsiyon Katsayısı (ROK) 

Rezerv Opsiyon Mekanizması için öncelikle vurgulanmasını gerekli gördüğümüz yönü, bu mekanizmanın ilk 
TCMB tarafından tasarlanmış olmasıdır. Özünde TL cinsi zorunlu karşılıkların yabancı para ve altın cinsinden de 
yatırılabilmesine imkan tanıyan bir sitemdir. Diğer merkez bankalarından farklı olarak TCMB, bankaların yerli 
para olarak yatırmak zorunda oldukları zorunlu karşılıklarını döviz ya da altın cinsinden yatırmalarına izin 
verebilmektedir.  Bu, bankalar için bir zorunluluk olmak yerine bir opsiyon anlamı taşımaktadır.  Diğer bir ifade 
ile bu uygulama bankalar için alternatif bir seçenek niteliği arz etmektedir. Bu uygulama, rezerv opsiyon 
mekanizması olarak adlandırılmaktadır.  

İlk bakışta, bu mekanizma ile bankalara getirilen bu imkan merkez bankası hükümranlığı açısından tezat teşkil 
ediyor görülebilir. Ancak, Türkiye’de yıllara dayanan para ikamesi olgusu ve küresel kriz sonrasındaki 
istikrarsızlık yaratabilecek sermaye akımları göz önünde bulundurulduğunda, ROM’un para ikamesinden 
yararlanma amacı da taşıdığı gözden kaçırılmamalıdır. Bununla birlikte, ROM’un en önemli amacının sermaye 
hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmak 
olduğu da ayrıca vurgulanmalıdır (BÖCÜROĞLU, 2015, s. 18-19). Uygulama Türkiye’de aktif bir şekilde 
kullanılmaktadır.  

Rezerv opsiyon mekanizması (ROM) otomatik stabilizatör fonksiyonu üstlenmesi bu politika aracının en önemli 
özelliklerinden biridir. Örneğin sermaye girişlerinin hızlandığı ve yabancı para kaynaklarına erişimin nispeten 
kolay ve maliyetin daha düşük olduğu dönemlerde, bankalar TL zorunlu karşılık yerine daha fazla YP koymayı 
tercih eder. Böylece TL’nin aşırı değerlenmesinin engellenmesi mümkün hale gelir. Buna karşılık sermaye 
girişlerinin yavaşladığı dönemlerde ise bankaların rezerve koydukları dövizi kullanmayı tercih ederek TL 
üzerindeki baskıyı hafifletebileceği de tersi durumda ortaya çıkabilecek en önemli beklentilerden biridir. 
Böylece, ROM “otomatik stabilizatör” rolü üstlenerek finansal piyasalardaki oynaklığı azaltmada önemli bir katkı 
sağlayacak olması çok büyük bir avantajdır.  

Mekanizmaya yapılan eleştirilerde söz konusudur. ROM’un bir finansal mühendislik çalışması olduğu, bankalara 
TL ve döviz likidite yönetimlerinde esneklik kazandırması ve TCMB’nin brüt dış rezervlerine katkı yapması gibi 
avantajlı yönlerinin yanı sıra bankaları yurtdışı borçlanmaya teşvik ederek para ikamesini artırıcı etki yapmak 
gibi olumsuzluklara sebebiyet verebileceği yönünde eleştiriler de yapılmıştır (BÖCÜROĞLU, 2015, s. 21).  

Bankacılık sektörünün kısa vadeli yabancı para cinsi borçları ile bankacılık sektörünün ROM dahil olarak 
TCMB’de tuttuğu yabancı para zorunlu karşılıklarını kıyasladığımızda, ROM’un yürürlüğe girdiği 2011 Eylül 
ayından itibaren bankaların TCMB’de tuttukları ROM kapsamında getirdikleri miktar dahil YP zorunlu 
karşılıkların toplamının kısa vadeli YP dış borçlarına oranının arttığı görülmektedir. Bu durum bankaların TL 
likiditeye erişmede ya da TCMB’den elde edilen likiditeyi daha kalıcı hale getirmede döviz borçlanmayı ya da 
mevcut döviz varlıklarını aktif olarak kullanabileceklerini de göstermektedir (BÖCÜROĞLU, 2015, s. 24)  

4. Türkiye’de Para Politikasında Paradigma Değişimi Ve Gelişmeler  

Bu bölümde, Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı para politikasının içinde bulunduğu konjonktürde nasıl 
şekillendiği, temel dönüşüm noktaları, paradigma ve uygulama dönüşümleri, bu uygulama aşamasında yaşanan 
gelişmeler ve sonuçları değerlendirilecektir Bu amaçla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri ve kaynaklarına 
dayanılarak gözleme dayalı bir değerlendirme yapılmıştır. Öncelikle; içinde bulunulan konjonktür ve bu 
konjonktüre bağlı amaç araç kısıtlarına değinilecektir.  Bu kısıtlar çerçevesinde faiz politikaları ve faiz koridoru 
uygulamaları, reeskont ve avans işlemleri, zorunlu karşılık uygulamaları, rezerv opsiyon mekanizması ve piyasa 
likiditesine ilişkin uygulamalar anlatılıp bu politikaların sonuçları değerlendirilecektir.  

2008 yılı Eylülünde Lehman Brothers’ın batmasıyla derinleşen krizin yol açtığı hasar ve sonrasında gelişmiş 
ülkelerin uyguladığı politikalar, alışılmadık dinamikleri beraberinde getirmiştir. Krizin ardından uzun bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerde başlayan bilanço düzeltme dönemi halen devam etmektedir. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu ve bankacılık sisteminin bilançoları, karşılıklı olumsuz etkileşime girerek 
iyileşmeyi yavaşlatmaktadır. Bu durum, merkez bankacılığının sınırlarını da zorlamaktadır (KARA, Küresel Kriz 
Sonrası Para Politikası, 2012, s. 2).  Gelişmiş ülkelerde süregelen niceliksel genişleme sonucu ortaya çıkan kısa 
vadeli likidite bolluğu ve küresel finans sisteminde süregelen kırılganlıklar, sermaye akımlarında ciddi 
oynaklıklara yol açmayı sürdürmektedir. Küresel risk iştahı göstergelerinin küresel krizin ardından belirsizliğin ve 
riskin ciddi bir şekilde artmış olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye 
akımlarında da ciddi anlamda oynaklık artışı gözlenmektedir. Bu gelişmeler, Türkiye gibi gelişmekte olan 
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ülkelerde makroekonomik ve finansal istikrarı tehdit etmekte ve geleneksel para politikası uygulamalarının 
dışında, şoklara karşı süratli bir şekilde tepki verilebilmesine olanak tanıyan, daha esnek politika arayışlarını 
gündeme getirmektedir (KARA, Küresel Kriz Sonrası Para Politikası, 2012, s. 2). 

İlk paradigma değişimi araç amaç seçiminde yaşanmıştır. Global kriz öncesinde “tek faiz” araç olurken, kriz 
sonrası yaşanan likidite bolluğunda tek araç yerine “birden fazla para politikası aracı” devreye girdi. Böylece 
çoklu araç, çoklu amaç uygulaması tercih edilir oldu. Çoklu araçtan kasıt birden fazla faiz uygulaması, faiz 
koridoru/makro ihtiyati tedbirler/zorunlu karşılıklar olurken, Çoklu amaç, hem fiyat istikrarı/enflasyon hem de 
finansal istikrar, özellikle krediler kanalıyla cari açığın kontrolü oldu. 

Global ekonomik krizin getirdiği bir diğer paradigma değişimi de; fiyat istikrarının sağlanması halinde finansal 
istikrarın da aş anlı sağlanabileceği görüşünün terk edilmesi konusunda olmuştur. Bu durum Merkez 
bankalarının aynı anda hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlamaya yönelik çok çeşitli ve karmaşık 
para politikası araçları kullanma gereksinimi hissetmişlerdir.  

Gelecekteki enflasyona ilişkin öngörülerin enflasyon hedefinden önemli ölçüde sapması durumuna karşı, 
Merkez Bankaları kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin aldıkları kararlarla enflasyon hedefi ve öngörüsü arasındaki 
uyumu yeniden sağlamaya çalışmaktadır.  Enflasyon hedeflemesi uygulayan tüm ülkelerde kısa vadeli faiz 
oranları temel enstrüman olarak kullanılmaktadır. Gelişmiş mali piyasalarda ise uzun vadeli faiz oranlarının 
değişmesi ve bu değişimin toplam talep ve enflasyon üzerindeki etkileri önem taşımaktadır (YÜCEMEMİŞ, 
ALKAN, & DAĞIDIR, 2015, s. 460). 

Gelişmiş ülke merkez bankaları niteliksel genişlemenin (faizlerin %0’a inmesi) ardından niceliksel genişlemeye, 
bir başka ifade ile, bilanço artışına geçmelerini takiben artan likidite ve sermaye akımlarında o dönemde 
yaşanan oynaklıklar para politikası yaklaşımlarında değişikliğe milat oluşturmuştur. Bu durumda Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülke merkez bankaları daha esnek, geleneksel olmayan, politikalara yöneldi. 

Bu aşamada 1990 yılından itibaren para politikası uygulamalarının temel dönüşüm noktalarını özetleyerek 
başlamak daha isabetli olacaktır. Öncelikle 1990 yılındaki Parasal Programın hedefi Merkez Bankası iç varlık 
artışının kontrol altına alınması idi. Bu çerçevede 1991 yılında, Merkez Bankası döviz rezervlerini asgari düzeyde 
tutmuş ve döviz kurunun istikrarını korumaya çalışmıştır. 1994 yılı Nisan ayında; sıkı para ve kredi politikaları 
hazırlanmış ve ayrıca döviz kurları, uluslararası rezervler ve net iç varlıklar hedeflenmiştir. 1996 ve 1997 
yıllarında; sadece net dış varlıklardaki artışlara paralel olarak rezerv para oluşturmak bir politika haline 
gelmiştir. Parasal göstergeler M1 ve M2 ile rezerv para azalırken, M2Y reel anlamda artış göstermiştir. 1997 
yılında döviz kuru politikası, reel döviz kurunu istikrarlı düzeyde tutmaya yönelmiştir. 1998 yılında; para 
politikası yılın ilk yarısında makroekonomik hedefleri gözetmiş, yıllık yüzde 100 olan enflasyon oranını yüzde 
50’lere çekmek hedef alınmıştır. Merkez Bankası net iç varlıklarının artışını sınırlamaya ve net dış varlıklardaki 
artışa paralel olarak para yaratmaya, döviz kuru politikası kuru enflasyon hedefiyle uyumlu tutmaya çabalayan 
bir strateji izlemiştir.  

1999 yılında; özellikle reel faizlerin ve dolayısıyla borç stokunun aşırı yükselmesinin yanı sıra ekonominin büyük 
bir daralma sürecine girmesi, Türkiye’de para politikası açısından güçlü bir çapaya dayalı bir istikrar programı 
uygulamasını zorunlu hale getirmiştir. 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat aylarında yaşanan mali krizlerin 
ardından Mayıs 2001’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” uygulamaya konulmuştur. 2002 yılı başında; 
Merkez Bankası para politikasında nihai hedefi enflasyon hedeflemesine geçmek olarak belirlemiş, ancak 
gerekli ön koşullar tamamlandıktan sonra enflasyon hedeflemesine geçilmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca, bu 
dönemde kur rejimi olarak da dalgalı kur rejimini kullanmıştır (ÖZCAN, 2006, s. 95). 

5. Faiz Politikaları ve Faiz Koridoru Uygulaması 

Sermaye akımlarındaki oynaklığının makroekonomik istikrarı etkilemesi finansman olanaklarının oldukça kısa 
vadeli ve oynak olduğu bir konjonktürde, küresel risk iştahındaki ani değişimlere karşı ekonominin 
dayanıklılığını artırmanın gerekliliği para politikasında daha esnek bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. İşte 
TCMB’nin uyguladığı yeni politika çerçevesinin de esas olarak bu kapsamda olmuştur. Bu çerçevede TCMB de 
2010 yılından itibaren yeni bir para politikası çerçevesi tasarlamış ve uygulamaya koymuştur. TCMB’de para 
politikasındaki nihai amacı olan fiyat istikrarı ve finansal istikrara ulaşabilme konusunda 2010 yılı sonu itibariyle 
araç çeşitliliğine giderek, krediler ve döviz kuru kanallarını ayrı ayrı etkileyebilecek nitelikte bir strateji 
hedeflemiştir. TCMB yeni politikada faiz koridoru çerçevesinde bir haftalık repo faizi ve likidite yönetim araçları 
ile zorunlu karşılıkları politika araçları olarak benimsemiştir (TCMB, 2010). TCMB para politikasını uygularken 
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piyasa faizlerini ve likiditesini etkilemek için kullandığı faiz koridoru ile piyasada ihtiyacı olan bankalara kısa 
vadeli (günlük veya haftalık) likidite sağlayabildiği gibi, fon fazlası olanlardan da gecelik vadede borç 
alabilmektedir. TCMB’nin bankalardan gecelik vadede borçlanabileceği ve borç verebileceği faiz seviyelerinin 
arasında kalan bu alan “faiz koridoru” olarak adlandırılmaktadır (KARA, Küresel Kriz Sonrası Para Politikası, 
2012, s. 8) 

Türkiye’de faiz koridoru uygulaması başka gerekçelere de dayandırılabilir. Örneğin artan sermaye girişlerinin 
sonucunda kredilerin hızla yükselmesi ve bu kanalla artan cari açık ile içeri giren sermayede herhangi bir ani 
duruş (sudden stop) riski doğabilecektir. İşte bu riske karşı kullanılabilecek bir hamle seçeneğine ihtiyaç 
doğmuştur.  Böylece enflasyon hedeflemesinde fiyat istikrarı için tek faiz yeterli iken, devreye ikincil bir amaç - 
cari açık kontrol-girince, tek faiz yeterli olmadı ve TCMB araç çeşitliliğine gitmeyi tercih etmiştir.   

18 Mayıs 2010 tarihli “Para Politikası Kurulu Kararı” ile teknik faiz ayarlamasına gidilerek faiz koridorunun 
arasında kalan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı politika faiz oranı olarak belirlenmiştir. Kurul kararında; “Para 
Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan gecelik faiz oranlarının …. sabit tutulmasına, ayrıca 
teknik faiz ayarlamasına gidilerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 7 olarak belirlenmesine karar 
vermiştir” ifadelerine yer vermiştir (TCMB, Para Politikası Kurulu Kararı, 18 Mayıs 2010).  

TCMB 2010 yılında hem geniş faiz koridoru uygulamasına geçti, hem de fonlama kompozisyonu sayesinde 
piyasada ortalama bir fonlama maliyeti oluşturdu. Bu da para piyasası için referans faiz niteliğinde oldu. Böylece 
TCMB günlük bazda dahi para politikası duruşuna istediği şekilde müdahale edebilecek esnekliği kazandı. Bu bir 
anlamda piyasayı TCMB’ye daha da bağımlı hale getirdi.  

Enflasyon hedeflemesi yapan dalgalı kur rejimi altındaki ülkelerde para politikasının temel aracı kısa vadeli faiz 
oranıdır. Ülkeler arasında teknik olarak farklı uygulamalar olsa da, merkez bankaları kısa vadeli faiz oranını esas 
olarak kendi bilanço büyüklüklerini değiştirmek suretiyle belirlemektedir. Bu da en doğrudan şekilde bono alım 
ve satım işlemleri ile sağlanabileceği gibi, TCMB’nin yaptığı biçimde finansal kuruluşlara kısa vadeli borç (likidite) 
verilmesi şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Örneğin TCMB bunu bir haftalık ve gecelik repo işlemleri ile 
yapmaktadır. 

 
Şekil 1. TCMB Faizleri ve BIST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (%) 

Kaynak: Kara, H. (2015) “Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu”, TCMB Ekonomi Notları, Sayı No: 2015-13, 
Ankara, s:2) 

Yaşanan konjonktür çerçevesinde piyasanın net likidite pozisyonu uygulanmak istenen para politikası açısından 
önem taşımaktadır. Türkiye’de yaşanan derin krizlerden olan 2001 krizi sonrası banka bilançolarının yeniden 
yapılandırılması sürecinde ortaya çıkan nicel genişleme bankacılık sisteminin uzun süre likidite fazlası vermesini 
sağlamış, bu da merkez bankasının borç alma faizinin referans faizi teşkil etmesine neden olmuştu. 2010 
yılından sonra TCMB piyasaya net borç verici konumunda olması yanı sıra para politikasının duruşunda merkez 
bankasının fonlama faizleri daha önemli hale gelmiştir (KARA, Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu, 2015, s. 
3).  

Şekil 1, faiz koridoru çerçevesinde TCMB’nin 2011-2015 yılları arasında uyguladığı faiz oranları ile gecelik 
piyasada oluşan faizi bir arada göstermektedir (KARA, Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu, 2015, s. 5). 
Konvansiyonel bir koridor politikasında bütün kısa vadeli faizler aynı yönde ve benzer ölçüde hareket ederken, 
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TCMB’nin uyguladığı politikada koridor içerisinde birden fazla kısa vadeli faiz birbirinden farklı oranlarda hatta 
bazı dönemlerde ters yönlü hareketler bile göstermiştir. Dolayısıyla bu hareketlerin karmaşıklığı para politikası 
duruşu açısından tartışmalara kapı aralamıştır. 

Faiz koridorun genişliği konjonktüre göre esnek tutulmuştur; zaman zaman 2.5 puanlardan, 7.5 puana kadar 
yükselmiştir (alt bant %1.5 üst bant %9); bazı dönemde, fonlama maliyeti dipte %4.5’ları görürken, 
tepede %12’lere kadar ulaştığı dönemler olmuştur. Her ne kadar bu politikaların, gelişmiş merkez bankalarının 
uygulamış olduğu sürece uyum amacıyla ve gerekli olsa da; piyasa tarafından TCMB hem bu politikaların 
karmaşıklığı hem de iletişimin verimli olmamasından ötürü oldukça eleştirilmiş, hatta belli dönemler önemli 
kredi kayıpları yaşamıştır. Özellikle enflasyonun arzu edilen seviyelere çekilememiş olması da, kredi kaybının 
yaşanmasına sebep olmuştur. Bu durum ekonomideki büyüme potansiyelinin de sınırlı kalmasına yol açacağı 
endişelerini güçlendirmiştir. 

6. Reeskont ve Avans İşlemleri 

Para politikası hedefleri çerçevesinde, Banka Meclisi’nce belirlenecek esas ve şartlar çerçevesinde bankalar 
tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta veya avansa kabul etmek, reeskont ve avans faiz 
oranlarının tespiti aşamasında gerekli çalışmaları yaparak Banka Meclisi’ne sunmak Krediler Müdürlüğü’nün 
görev alanında bulunmaktadır. Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesinde 
düzenlenmiştir (ÖNDER, 2005, s. 278-279) 

 
Şekil 2.  TCMB Reeskont Ve Avans İşlemlerinin Oransal Seyri (%) 

Kaynak: TCMB verilerinden hareketle yıllık ortalamalar şeklinde oluşturulmuştur. 

Ancak Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, aktif bir para 
politikası aracı olma özelliğini kaybetmiş olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Merkez Bankası, muteber 
saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankacılık kesiminin geçici likidite 
ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. 
Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullar 
Merkez Bankasınca belirlenmektedir.  

Avans işlemleri Hazine adına TCMB tarafından yapılmakta idi, ancak bu olanak büyük ölçüde sınırlandırılmıştır 
(ÖZATAY, 2011, s. 63). Kanunda kendisine yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, 
vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve 
doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez. Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma 
araçlarını birincil piyasadan satın alamayacağı hükme bağlanmış olduğundan bu alanda bir politika 
oluşturabilmesi mümkün olmamaktadır.  

7. Zorunlu Karşılıklar 

Merkez bankasının, bankaların kabul ettikleri mevduat karşılığında bankaların kendisinde tutulmasını zorunlu 
kıldığı miktarlar olan zorunlu karşılık uygulamaları Türkiye özelinde bazı dönüşümlere konu olmuştur. Önceleri 
Türkiye’de hem disponibilite hem de munzam karşılıklar uygulaması söz konusu iken günümüzde; disponibilite 
ve munzam karşılıklar kalkmış, yerini bankaların TCMB’ye yatırmak zorunda oldukları zorunlu karşılıklar veya 
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kısa ifadesiyle “karşılıklar” almıştır.  Bankaların günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri için 
kasalarında serbest karşılıklar şeklideki hazır likit anlamında olan ankes uygulaması ise sürmektedir (Mahfi 
Eğilmez: 2012). TCMB, para politikası aracı ve makroihtiyati bir araç olarak zorunlu karşılıkları kullanmaya 
devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibarıyla TL ve yabancı para ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranları sırasıyla 
yüzde 11,1 ve yüzde 12,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 2. Bir Yıl Ve/Veya Daha Uzun Vadeli Mevduat/Katılım Fonları Zorunlu Karşılık Oranları 

TÜRK LİRASI YABANCI PARA 

TEBLİĞ ORAN (%) TEBLİĞ ORAN (%) 

2002/1 6.0 2002/1 11.0 
2005/1 6.0 2008/7 9.0 
2009/7 6.0 2010/5 9.5 
2010/9 5.5 2010/7 10.0 
2010 5.0 2010/9 11.0 
2011 5.0 2011 11.0 - 9.0 
2012 5.0 2012 9.0 
2013 5.0 2013 9.0 
2014 5.0 2014 9.0 
2015 5.0 2015 9.0 
2016 4.5 - 4,0 2016 8.5 
2017 4.0 2017 8.0 

Kaynak: TCMB Tebliğ dururlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
TCMB 2010 yılından itibaren zorunlu karşılık oranı politikalarında mevduatın vade ve cinsine göre ve ayrıca 
yükümlülüklere göre karşılık oranları belirmektedir. Mevduatları; 1-3-6 ay Vadeli, bir veya bir yıldan uzun vadeli 
mevduat, ihbarlı mevduat,  vadesiz mevduatlar şeklinde ayrıca TL ve YP gibi ayrımlara tabi tutarak farklı karşılık 
oranları uygulamaktadır.  Tablo 2 de bir yıl ve/veya daha uzun vadeli mevduat/katılım fonları zorunlu karşılık 
oranları seyri görülmektedir.  

Buradan da görüleceği üzere 2010 yılından başlayarak TL karşılık oranları; 2016 yılına kadar % 5.0 düzeyinde 
tutulurken bu yılda iki kez karşılık oranında indirime gidilmiş, önce 4.5 daha sonra 4.0’a indirilmiştir.  

Yabancı para mevduat oranlarının 2011 yılında %11 den önce % 10’a, daha sonra %9.5 ve en nihayetinde % 9 
oranına kadar düşürülüp bu oranın 2016 yılına kadar muhafaza edildiği görülmektedir. Bu yılda yarım puan 
düşürüldükten sonra 2017 itibariyle  % 8.0 düzeyine indirilmiştir. Bu seyirden anlaşılacağı üzere zorunlu karşılık 
oranları, bankaların rezervlerinin daha fazla miktarını serbest kullanabilmelerini mümkün kılacak düzeyde 
tutulması hedeflenmiştir.  

Finansal istikrarı desteklemek, makro finansal riskleri sınırlamak amacıyla 2015 yılının ilk yarısında bankaların ve 
finansman şirketlerinin yabancı para cinsinden yükümlülükleri için uygulanan zorunlu karşılık oranları, çekirdek 
dışı yükümlülüklerde vadenin uzamasını teşvik edici yönde değiştirilmeye başlanmıştır. 29 Ağustos 2015 
tarihinden itibaren yenilenen ve yeni kullanılan yabancı para cinsinden yükümlülükler için geçerli olacak şekilde 
çekirdek dışı yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, üç yıldan uzun vadeyi teşvik edici yönde değiştirilmiştir 
(TCMB Yıllık Rapor, 2015, s. 40). 

8. Rezerv Opsiyon Mekanizması Uygulamaları  

Yabancı para cinsinden yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranları uygulaması çerçevesinde; ROM’un 
otomatik dengeleyici özelliğinin güçlendirilmesi, bankalar ve finansman şirketlerinin döviz likiditesinden 
istikrarlı olarak yararlanması için rezerv opsiyon dilimlerinde ve katsayılarında teknik ayarlamalar yapılmaktadır.  
Böylece rezerv opsiyon mekanizması aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  

13 Şubat 2015 yükümlülük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, en üst yüzde 5’lik dilim, yüzde 1’lik 5 yeni 
dilime ayrılmıştır. 27 Şubat 2015 yükümlülük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, döviz likiditesi ihtiyacını 
karşılamak amacıyla katsayılar yüzde 30’luk ilk dilimde düşürülürken yüzde 1’lik son beş dilimde artırılmıştır. 
2015 yılı sonu itibarıyla döviz ve altın rezerv opsiyonunun son dilimine denk gelen katsayılar sırasıyla 4,7 ve 2,5 
düzeyindedir. 18 Aralık 2015 tesis tarihi itibarıyla, sektör genelinde döviz imkânının kullanım oranı yüzde 91,2; 
altın imkânının kullanım oranı ise yüzde 89,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, bankalar kıymetli maden depo 
hesapları için de standart altın tesis edebilmekte olup söz konusu imkânın kullanım oranı aynı tesis dönemi 
itibarıyla yüzde 70,4 olarak gerçekleşmiştir. Böylece ROM aracılığı ile toplam döviz rezervlerine katkı 
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sağlanırken, aynı zamanda sermaye akımlarındaki oynaklıkların döviz piyasası üzerindeki olumsuz etkileri 
azaltılmaktadır. Ayrıca, yurt dışı fonlama imkanlarında yaşanabilecek olası değişimlere karşı otomatik 
dengeleyici özelliği ile bir güvence sağlamaya devam etmiştir. 

Dengeli büyümeyi desteklemek ve yurt içi tasarrufları güçlendirmek amacıyla TL olarak tesis edilen zorunlu 
karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasında, 2015 yılından itibaren çekirdek yükümlülükleri teşvik edici yönde, 
mevduat ve öz kaynak toplamının açılan kredilere oranı sektör ortalamasından daha yüksek olan kuruluşlara 
kendi durumlarını bozmadıkları sürece daha yüksek oranda faiz ödenmiştir. Bu çerçevede, 8 Mayıs 2015 tesis 
döneminden itibaren TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranında 50 baz puan artırıma 
gidilmiştir. Bankacılık sektörünün aracılık maliyetlerinin azaltılması ve çekirdek yükümlülüklere sağlanan 
desteğin artırılması amacıyla TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarının 1 Eylül 2015 
tarihinde 50 baz puan, 1 Ekim 2015 tarihinde 50 baz puan ve 1 Aralık 2015 tarihinde 50 baz puan olmak üzere 
toplamda 150 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. 

Diğer yandan değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde, 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 
bankalar ve finansman şirketleri tarafından TCMB nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, 
rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara da faiz ödenmeye başlanmıştır. 

Bankaların yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamı, 29 Mayıs 2015 tarihinden 
sonra oluşan yeni yükümlülükler için genişletilmiş, böylece bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında 
uzun vadeyi tercih etmeleri teşvik edilmiştir. 

TCMB Para ve Kur Politikası raporunda bankalar tarafından yüksek bir oranda kullanılmaya devam eden ROM 
uygulaması sayesinde, toplam rezervlerde bir artış sağlanırken aynı zamanda sermaye akımlarındaki 
oynaklıkların ekonomi üzerindeki etkileri de sınırlandırma fonksiyonu görmeye devam edeceğini 
öngörmektedir. Ayrıca, finansal sektörün ROM aracılığı ile TCMB nezdinde sahip oldukları yabancı para 
rezervleri yurt dışı finansman imkanlarında yaşanabilecek olası değişimlere karşı bir sigorta vazifesi de 
sağlamaktadır. Sermaye akımlarında gözlenen dalgalanmalar karşısında ROM’un otomatik dengeleyici 
özelliğinin güçlendirilmesi amacıyla, rezerv opsiyonu dilimlerinde ve katsayılarında, zorunlu karşılık 
oranlarındaki uyarlamalar sonucunda ihtiyaç duyulan döviz likiditesini de sağlayacak şekilde, teknik ayarlamalar 
TCMB tarafından yapılacağı diğer bir hedef olarak beyan edilmiştir (TCMB Para ve Kur Politikası, 2015, s. 15).  

Bankacılık sektörünün borçluluk düzeyini sınırlandırarak şoklara dayanma kapasitesini artırmayı amaçlayan 
kaldıraca dayalı zorunlu karşılık düzenlemesi, 2015 yılında çeyrek dönemlere ilişkin belirlenen sınırlar için 
uygulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, Haziran 2015 itibarıyla sektörün kaldıraç oranı yüzde 7,2 dolaylarında 
gerçekleşmiştir. Nisan-Haziran 2015 dönemi verilerine göre bankacılık sektörünün kaldıraç oranı, asgari oran 
olarak Basel III düzenlemesinde belirlenen yüzde 3’ün, TCMB uygulamasında ise 2015 yılı ilk üç çeyreği için 
belirlenen yüzde 4’ün oldukça üzerinde ve istikrarlı bir seyir izlemiştir. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren banka bazında asgari sınırların altında kalan ve ilave zorunlu karşılık tesis etmesi gereken herhangi bir 
banka bulunmamaktadır (TCMB Yıllık Rapor, 2015, s. 42) . 

9. Piyasa Likiditesi 

Para politikasının etkinliği ve finansal piyasaların istikrarının devamı piyasa likiditesi, bir diğer önemli husustur. 
Piyasa likiditesi genel olarak bir varlığın yüksek hacimli işlemlerde bile hızlı bir şekilde, değerinde büyük bir 
azalma yaşanmadan ve düşük işlem maliyetleri ile satılabilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, hızlılık, 
derinlik ve sıkılık piyasa likiditesini açıklayan temel kavramlar arasındadır. Ayrıca piyasada bulunan yatırımcı ve 
ürün çeşitliliği de piyasa likiditesi açısından yakından izlenmektedir. Burada DİBS piyasası likiditesi gelişmeleri 
ele alınacaktır.  

Finansal varlıkları elinde bulunduran piyasa yapıcıları açısından likidite riski primi ve piyasa likiditesi bağlamında 
sıkılık göstergeleri arasında kabul edilen alış-satış getiri farkları incelendiğinde, iki dönem öne çıkmaktadır. 2009 
küresel finansal kriz döneminde Türkiye’de gösterge kamu tahvilleri alış-satış getiri farkları düşük seyretmiştir. 
2013 yılı Mayıs ayında FED’in tahvil alımını azaltacağına yönelik sinyallere bağlı olarak alış-satış getiri farkları 
artışa geçmiştir. Takip eden dönemde ise FED para politikasında belirsizliğin azalması ve yakın dönemde 
normalleşme politikasının öteleneceği beklentisi ile diğer gelişmiş ülke merkez bankalarınca açıklanan ilave 
destekleyici politikalar neticesinde söz konusu getiri farkları genel olarak azalış eğilimine girmiştir. 

Bununla beraber 2 yıllık gösterge DİBS alış-satış getiri farkı, göreli düşük işlem hacmi nedeniyle daha duyarlı bir 
hareket sergileyerek, son dönemde orta ve uzun vadedeki gösterge kamu tahvili alış satış getiri farklarından 
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ayrışmıştır. Derinlik göstergeleri arasında yer alan kamu menkul kıymet işlem hacmindeki düşüş sona ermiş ve 
işlem hacmi son dönemde yükselişe geçmiştir. Yakın dönemde yurt dışı yerleşiklerin DİBS alımı yoluyla portföy 
girişleri hızlanırken, yurt içi alacaklıların DİBS mülkiyeti ılımlı bir artış sergilemektedir. Bununla beraber, yurt dışı 
bankaların DİBS mülkiyeti toplam nominal DİBS tutarına oranla azalırken, yurt dışında yerleşik banka dışı 
finansal kuruluşların daha fazla DİBS tutma eğiliminde olduğu görülmektedir (TCMB, Finansal İstikrar Raporu, 
2016, s. 14-15). 

Son olarak TCMB, likidite yönetimi genel çerçevesini belirlerken (TCMB Para ve Kur Politikası, 2015, s. 5): 

• Kısa vadeli faiz oranlarının Kurul tarafından belirlenen faiz koridoru içerisinde uygun görülen düzeyde 
oluşmasının sağlanması,  

• Uygulanan likidite yönetimi stratejisi ile uyumlu şekilde para piyasalarının etkin ve istikrarlı 
çalışmasının sağlanması,  

• Ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının temini,  

• Kullanılan araçların para politikasının etkinliğini desteklemesi,  

• Operasyonel yapının piyasalardaki olağandışı gelişmelere karşı yeterli esnekliğe sahip olması 
amaçlarını gözetmektedir. 

10. Politika Sonuçları  

Bu politikaların ekonomik performansa yansımalarına bakıldığında şu değerlendirmeleri yapabiliriz: Dünya 
ekonomisinde son dönem müzmin sorun olan küresel ekonomideki yavaşlama Türkiye’de dış talepte daralmaya 
yol açmış olmasına rağmen iç talebin olumlu katkısı büyümeyi desteklemiştir. Ayrıca, 2015 yılı son çeyreğinde, 
bir yıllık dönemin ardından net ihracat büyümeye yeniden pozitif katkı sağlamıştır. Büyümedeki olumlu 
performansta hem ücret artışları ve petrol fiyatlarının düşük düzeyi nedeniyle gelir kanalının, hem de yurt içi 
belirsizliklerin azalmasına bağlı olarak güven kanalının etkili olduğunu düşündürmektedir.  2016 yılı ilk 
çeyreğinde, sanayi üretiminde 2015 yılı son çeyreğinde gerçekleşen güçlü yükseliş eğilimi devam etmiş, 
dayanıksız tüketim ve ara malı üretimi söz konusu artışı desteklemiştir. Bu çerçevede, öncü göstergeler, üretim 
ve tüketim dinamiklerinin önümüzdeki dönemde de büyümeye olumlu katkıda bulunacağına dair iyimserliği 
beslemektedir.  

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stokunda göreli bir azalma göze çarpmaktadır. Başlıca neden olarak 
uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler ve cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesine bağlı 
olarak dış finansman ihtiyacındaki nispi düşüşü gösterebiliriz.  Bunun sonucunda Merkez Bankası brüt 
rezervlerinin kısa vadeli dış borç stokuna oranında belirgin bir artış gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülke para 
politikalarında ilave desteklerin süreceği ve normalleşmenin öteleneceği beklentisine bağlı olarak artan risk 
iştahının etkisiyle, Türkiye’ye yönelik portföy girişleri son dönemde ivme kazanmıştır. Yurt dışı yerleşiklerin net 
portföy hareketleri incelendiğinde, Şubat ayından bu yana hem hisse senedi hem de tahvil piyasalarında güçlü 
portföy girişleri gözlenmiştir. Küresel finansal koşulların son dönemde iyileşmesinin yanı sıra, para politikasında 
sıkı duruşun sürmesi, büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve diğer makroekonomik göstergelere 
ilişkin verilerin olumlu seyri portföy girişlerinde etkili olmuştur. 

Güçlü sermaye akımları sayesinde, finansal varlıklara yönelik talep artmış ve bunun sonucunda 2016 yılı 
başından itibaren gösterge DİBS faizi düşüş eğilimine girmiştir. Diğer yandan, yataya yakın seyreden 5 yıllık ve 3 
aylık faiz farkı ise sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini ortaya koymaktadır Para politikasında sadeleşme 
doğrultusunda gecelik borç verme faiz oranlarında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında indirime gidilmiştir. Geniş 
faiz koridoruna olan ihtiyacın azalmasında, küresel finansal koşulların iyileşmesi ve oynaklıkların azalmasının 
yanı sıra Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılması 
sayesinde gerçekleşmiştir (TCMB, Finansal İstikrar Raporu, 2016, s. 10 - 13). 

11. Sonuç 

Dünya ekonomisinde son dönemin ana sorunu olan küresel ekonomideki yavaşlama Türkiye’de dış talepte 
daralmaya yol açmasına rağmen, iç talebin olumlu katkısı ekonomik büyümeyi desteklemiştir. 

TCMB’de para politikasındaki nihai amacı olan fiyat istikrarı ve finansal istikrara ulaşabilme konusunda 2010 yılı 
sonu itibariyle araç çeşitliliğine giderek, krediler ve döviz kuru kanallarını ayrı ayrı etkileyebileceği bir yapı 
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oluşturan bir stratejiyi hedeflemiştir. TCMB yeni politika çerçevesinde faiz koridoru çerçevesinde bir haftalık 
repo faizi ve likidite yönetim araçları ile zorunlu karşılıkları politika araçları olarak benimsemiştir. Özetle bu 
dönemde TCMB; 1 haftalık repo faiz oranı, faiz koridoru, TL ve yabancı para likidite politikaları ve zorunlu 
karşılık araçlarını aktif bir şekilde kullanarak iç ve dış belirsizliklerin Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkilerini 
sınırlamaya ve ekonomik istikrarsızlıkları gidermeye yönelik politikalar uygulamıştır. 

TCMB tarafından tasarlanıp uygulanan rezerv opsiyon mekanizması sayesinde, toplam rezervlerde bir artış 
sağlanırken, aynı zamanda sermaye akımlarındaki oynaklıkların ekonomi üzerindeki etkileri de sınırlandırma 
fonksiyonu görmeye devam edeceğine dair yapılan yorumları haklı çıkarmıştır. Sermaye akımlarında gözlenen 
dalgalanmalar karşısında ROM’un otomatik dengeleyici özelliğinin güçlendirilmesi amacıyla, rezerv opsiyonu 
dilimlerinde ve katsayılarında, zorunlu karşılık oranlarındaki teknik ayarlamalar sonucunda ihtiyaç duyulan döviz 
likiditesini de sağlayacak şekilde, ayarlamalar TCMB tarafından aktif biçimde uygulanmıştır.  

Ancak, gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına alan küresel piyasalardaki oynaklıklarla birlikte Türkiye’nin risk primi 
göstergeleri ile uzun vadeli faizlerinde artışlar ve TL’de değer kayıplarına yol açmıştır. Özellikle, TL’deki değer 
kayıplarına bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir oranda yükselmiştir. 
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Hemşirelerin İş Doyumu ve İş Doyumunu Etkileyen Stres Faktörlerinin İncelenmesi 

Nilgün YILMAZ 

1. Giriş 

Ekonomik kazancını elde edilmesi, yaşamını devam ettirmesi için çalışmak, bir işe sahip olmak gerekmektedir. 
Bireyin iş yerinde geçirdiği vakit, günlük yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışanlar haftanın 
büyük bir bölümünde kendi ailesinden daha fazla üstlerini ve çalışma arkadaşlarını görmektedirler. Dolayısı ile 
içinde bulunulan örgütün yapısı, organizasyon şekli, örgütün yönetim anlayışı, lider özellikleri, gruplar ve 
çalışma arkadaşlığı ilişkileri bireyin yaşam konforunu önemli ölçüde etkilemektedir.  Bundan dolayı işin anlamı, 
işin kişi için önemi ve işin kişiye sağladığı yararlar vb. konularda birçok araştırmalar yapılmış ve hala 
yapılmaktadır.  

Sağlık işletmelerinde başta hemşireler olmak üzere tüm çalışanlarda, yoğun iş temposu, ağır ve ölümcül 
hastalara bakım verme, bazı durumlarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek verme gibi nedenler, işle ilgili 
stres ve genel anlamda mutsuzluğuna yol açmaktadır. Ayrıca sağlık personelin ve hizmetin dengesiz dağılımı, 
sağlık hizmetindeki yetersizlikler de çalışanlarda iş motivasyonu düşürmektedir. 

Sağlık kurumlarında özellikle nöbet usulü çalışan hemşirelerin iş yerinde geçirdiği vakit, günlük yaşamının 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hemşireler, haftanın büyük bir bölümünde kendi ailesinden daha fazla 
çalışma arkadaşlarını görmektedirler. Dolasıyla özellikle bu denli uzun süre çalışanların iş çevresini ve iş 
yerindeki çalışma koşullarını değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan ve iş yaşantılarına karşı duygusal bir tepki 
olarak tanımlanan “İş doyumu” kavramın önemini vurgulamak gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, özel hastanelerde çalışan hemşirelerin aşırı iş yük ve sorumluluk,  sosyal destek ve 
yöneticileriniz tarafından desteklenme, çalışanların demografik özellikleri ile iş stresi ve iş doyumu gibi 
değişkenlere arasındaki ilişkisini araştırmaktır. 

Ölçümler çalışan hemşirelere yönelik hedeflenen 90 anket uygulaması yapılmış ve analiz edilmiştir. Veriler 
Statiscal Package for Social Sciences (SPSS 16.0 paket) programı ile test edilmiştir. 

2. Literatür 

2.1. İş Doyumu Kavramı 

İş doyumu, çalışanların işlerine karşı geliştirdikleri tutumlardan doğmaktadır. İş yaşantılarına karşı duygusal bir 
tepkidir. Genel anlamdaki doyumdan farklı bir kavram olmayıp gereksinimlerin giderilmesine ilişkindir. Burada 
önemli olan insanların yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri çalışma ortamlarının, bireyin iş doyumu ve 
yaşam kalitesi üzerinde baskın bir etkisi olduğu söylenebilir. (Avşaroğlu ve ark,  2005:117) 

İş doyumu ya da doyumsuzluğu, kişinin güdülenmesi ile ilgili olduğu gibi aynı zamanda da çalışanın kendisi, işin 
özellikleri ve iş çevresi ile ilgili çok sayıda faktörden etkilenerek ortaya çıkmaktadır. (Eğinli, 2009:35) 

İş doyumu ile ilgili birçok tanımlar yapılmıştır.  Barutçugil’e göre iş doyumu,“bir çalışanın yaptığı işin ve elde 
ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark 
etmesi sonucu yaşadığı bir duygu”  (Barutçugil, 2004: 389).  

 

İş doyumunu bir kişinin mesleği ile ilgili onu memnun eden olumlu duygusal bir durumu sağlaması olarak ifade 
etmektedir (Koustelios, 2001:354) 

Bingöl’e göre (1997), iş doyumu kişinin işinden duyduğu hoşnutluk ya da hoşnut olmama durumudur. Tatmin 
duygusu ancak işin özellikleriyle, bireyin istekleri birbirine uyduğu zaman ortaya çıkmaktadır. (Avşaroğlu ve ark,  
2005:117) 

İş tanımların ortak noktaları şu şekilde açıklanabilir:  
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• İş doyumu, çalışanın işe ilişkin içsel ve subjektif duygularını ifade eder ve kişinin davranışlarından 
anlaşılabilir. � 

• Çalışanın hak ettiğine inandığı veya elde etmek istediği taktirlere ulaştığı durumda İş doyumu yaşanır.  

• İş doyumu, birbirlerinden ayrı ancak birbiri ile ilgili birkaç tutum objesini kapsamaktadır. ( Solmuş, 
2004: 186) 

2.2. İşe bağlı tükenmişlik 

Günümüzde insanlar, her alanında kendini hissettiren zorlamalarla dolu bir yaşamla karşı karşıyadır. Bu 
zorlamalar bireyin psikolojik dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa 
çıkarırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilecek bir paradoksla bireyi çaresiz, savunmasız ve zayıf 
bırakabilmektedir. 

İş ortamındaki stres, günlük iş taleplerinin bir parçası olarak kabul edilirken, iş talepleri ile kişinin kendini ortaya 
koyma fırsatı bulamazsa ve desteklenmezse, bireyin uzun süreli stres yaşamasına neden olarak tükenmişliğe 
dönüşebilmektedir. (Avşaroğlu ve ark,  2005:116) 

Baysal’ın (1993) dediği gibi, “İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan çalışma yaşamı, günümüzde; bireyin 
hayatını sürdürebilmesi için sağladığı ekonomik kazancın yanı sıra, kişinin toplumda belli bir yer ve rol sahibi 
olabilmesi için gerekli olan temel toplumsal kurumların başında gelir ve hemşirelik mesleği de bu kurumlar 
içinde yer almaktadır”. ( Erbil ve ark, 2004: 56) 

Ayrıca, çalıma yaşamı kalitesi, çalışmayı dorudan ya da dolaylı etkileyen tüm etkenleri içeren bir kavram olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışma yaşamı kalitesini belirleyici etkenler ise : işin yapısı ve örgütlenmesi, ücretler, 
çalışma ortamı ve koşulları, işte kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, katılım, iş doyumu ve motivasyon, 
istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, sürekli eğitimdir. (Üstündağ, 1999 : 73). 

Bir kurumun başarılı olması için o kurumda çalışanların iş doyumlarının sürekli olarak yüksek tutulması 
gereklidir. İş doyumu “bireyin çalışma ortamına karşı olan reaksiyonu” olarak tanımlanmaktadır.(Yılmaz ve ark, 
2009:198) 

Tükenmeyi etkileyen en önemli etkenlerden biri olan iş doyumudur. Çalışanların yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi 
gibi demografik özelliklerin yanı sıra, yapılan işin içeriği, ücret politikası, çalışma koşulları gibi kurumsal ve 
çevresel etkenler de iş doyumunu etkilemektedir.(Musal, 1995:2) 

2.3. Motivasyon kavramı 

Solomanidina(2005:2), “Personel memnuniyetini incelerken personelin şirkete bağlanma gücü hakkında bilgi 
almış oluyoruz. Performansı yüksek olan çalışan istifa verip vermemek arasında tereddütlü ise bu durum 
organizasyon için istenmeyen ve tehlikeli bir durumdur. Öte yandan, başarılı olmayan bir çalışan kendi işinden 
tamamen menün ise ve istifa etmeye düşünmüyorsa, bu da yönetim için değerlendirmesi gereken bir bilgidir. 
Çünkü bu durum şirketin verimsiz ve tembel işçiler için çok elverişli koşullar yarattığını göstermektedir.  İş 
tatmini üzerindeki veriler aslında şirketin insan kaynakları risk analizidir” şeklinde tanımlanmıştı.  

Çalışanların verimliliği sadece bilgi, beceri ve bu insanların yeteneklere bağlı değildir.  Daha iyi bir verime 
ulaşabilmek için çalışanlarda motivasyon, yani çalışma isteği olmalıdır.( Лейни, 2011: 64) 

Kondo’nun (1991) dediği gibi, “Oluşturduğunuz örgüt ne kadar mükemmel olursa olsun, iş görenler 
motivasyondan yoksunsa, bunun hiçbir yararı olmaz ve üretkenliği de zedeler” (Barlı ve ark, 2008: 438) 

Motivasyon kavramı, “kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” 
olarak tanımlanabilir ve bu kavram, kişilerin beklenti ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları ve performansları 
hakkında kendilerine geri bildirim yapılması ile ilgilidir.(Koçel, 2014: 732) 

Kişilik psikolojisi ve etkinliksizliğin sorunlarından biri olan insan motivasyon eksikliği  ile ilgili hem yerli hem de 
yabancı bir çok araştırma yapılmasına rağmen konuya olan merakın azalmadığı hatta daha da çoğaldığı 
görülmektedir.( Бакшаева, 2016:9) 

Lomov, motivasyonu kişilik sistemin oluşturma faktörlerde biri olduğunu düşünüyor, motivasyon olmadan 
etkinlik olmaz (Леонтьев, 1959: 302) dolasıyla motivasyon faaliyetlerin önemli bir yapısal bileşenidir. Yada 
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başka bir tanıma göre, motivasyon, örgütsel hedeflere ulaşmak için, istekli ve yüksek eforla çaba gösterme 
olarak tanımlanabilir. (Robbins, 2008:265) 

Aynı zamanda, bütün yaklaşımlardan motivasyon kontrolünü sağlayabilmesi için araştırma ve değerlendirme 
yapılması gerektiğini anlaşılmaktadır. Teorik araştırmalara rağmen - motivasyon ölçümü zor ve karmaşık 
metodolojik sorundur. ( Лейни, 2011: 65) 

Hackman ve ark. (2005), amerikan davranışçılık bilim adamların çalışan iş tatmini ve profesyonel motivasyonu 
belirleyen üç "mental durumuna": değer duygusu(çalışan işini değerli olduğunu ve kendisi kurum için önemli 
olduğunu hissetmelidir); sorumluluk duygusu (çalışan yaptığı işin sonucundan sorumlu olduğunu bilmelidir); 
sonuç bilgisi (çalışan kendi işin sunucunu değerlendirebilmelidir) vurguladıklarını ifade etmekteler. (Холодков, 
2008: 7) 

3. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Çalışmaya İstanbul’da X Özel Hastanesinde çalışan ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 90 gönüllü hemşire 
katılmıştır. Sosyodemografik Veri Toplama Formu ve ölçekler 25.10.2016-05.01.2017 tarihleri arasında 
katılımcılar tarafından araştırmacın gözlemi altında doldurulmuştur. 

Veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması seçilmiştir. Anket Uygulama Avantajları: 

• Anketi cevaplandıranların kimliklerini gizli tutabilme imkânları açısından ankete verdikleri cevaplar 
daha doğru, daha tutarlı olabilmektedir. 

• Büyük kitlelere ulaşmak veya geniş coğrafi bölgelerden veri toplanmak mümkündür. 

• Fazla insan gücü gerektirmez.  

• Analizi, yorumlanması ve raporlanması kolay ve masrafsızdır.( Долгова ve ark, 2013:1136) 

H 0. İstanbul X Özel Hastanesinde çalışan hemşirelerin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu,  çalışma yılı, kurumdaki 
çalışma yılı gibi değişkenler iş doyumu etkilememektedir.  

H 1. İstanbul X Özel Hastanesinde çalışan hemşirelerin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu,  çalışma yılı, kurumdaki 
çalışma yılı gibi değişkenler iş doyumu etkilemektedir.  

4. Çalışmada Kullanılan Ölçekler 

1. Sosyodemografik Veri Toplama Formu: Çalışmaya katılanlarla ilgili sosyodemografik ve mesleki 
eğitim/deneyim, çalışma şekli gibi verileri elde etmeyi amaçlamaktadır. 

2. Minesota İş Doyum Ölçeği: Weiss ve arkadaşları  tarafından (1967) yılında geliştirilmiş olup, uzun 
formu (orijinali) 100 ifadeden oluşmaktadır(Weiss, 1967:235). 1-5 arasında puanlanan 5 li Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçek puanlamasında: Hiç memnun değilim- 1 puan; Memnun değilim-2 puan; Kararsızım-3 
puan; Memnunum-4 puan; Çok memnunum-5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçek sonucunda, 
bir toplam puan elde edilmektedir. 

3. İş Doyum Ölçeği: Hackman ve Oldham (1975) tarafından bireylerin işlerinden aldıkları doyumun 
düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe'ye uyarlama ve geçerlilik çalışması Güler (1990) 
tarafından yapılmıştır(Hackman , 1975:162). 5 li Likert tipi 18 maddelik bir ölçek kullanılmış olup; Son 
derece tatmin edici-5puan; Tatmin edici-4 puan; Kararsızım-3 puan; Tatmin edici değil-2 puan; Hiç 
tatmin edici değil-1 puan olarak hesaplanmıştır. 

4. Stres Ölçeği: 1-5 arasında puanlanan 5 li Likert tipi 13 soru içeren bir ölçektir. Hiçbir zaman-1 puan, 
Ender olarak -2 puan, Bazen- 3 puan, Sık sık 4 puan ve Hemen hemen her zaman-5 puan olarak 
değerlendirilmektedir. 
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5. Bulgular 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak 
hazırlanan anket formlarının uygulanması sonucunda, katılımcıların cevapları ile elde edilen veriler SPSS 16.0 
paket programı aracılığı ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 90 hemşirenin sosyodemografik özellikleri, 
istatistiksel sonuçlar ve elde edilen bulgular aşağıda açıklanmaktadır. 

 Yaş 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

25-29 33 36,7 36,7 36,7 
30-34 21 23,3 23,3 60,0 
35-38 27 30,0 30,0 90,0 
39-45 6 6,7 6,7 96,7 

45 ustu 3 3,3 3,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %36,7’si 25-29, %23,3’ü 30-34, %30,0’ı 35-38, %6,7’sı 39-45 yaş aralığında olduğu, %3,3’ü ise 45 
yaş üstü oldu beyan etmiştir. 

Medeni durumu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Evli 63 70,0 70,0 70,0 
Bekar 24 26,7 26,7 96,7 

bosanmiş,dul 3 3,3 3,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %70’i evli, %26,7’si bekâr ve %3,3’ü boşamış olduğunu belirtmiştir. 

Çocuğunuz var mı varsa kaç tane 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

evet 1 39 43,3 43,3 43,3 
evet 2 6 6,7 6,7 50,0 
hayir 45 50,0 50,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Katılımcıların %43,3’ü’1 çocuk, 6,7’si 2 çocuk sahibi olduğunu beyan etmiştir. %50’lik kısım ise çocuk sahibi 
olmadığını bildirmiştir. 

Eğitim durumu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

meslek lisesi 15 16,7 16,7 16,7 
on lisans 18 20,0 20,0 36,7 

Lisans 33 36,7 36,7 73,3 
lisans ustu 24 26,7 26,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin eğitim seviyesi incelendiğinde lise mezunları % 16,7, ön lisans mezunları %20,0, lisans 
mezunları %36,7 ve yüksek lisans mezunları da %26,7’lik kısmı oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Kaç yıldır hemşire olarak çalışıyorsunuz 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-5 yil 12 13,3 13,3 13,3 
6-10 yil 39 43,3 43,3 56,7 

11 yil ustu 39 43,3 43,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
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Hemşirelerin %13,3’ü 1-5 yıl arası, %43,3’ü 6-10 yıl arası ve %43,3’ü 11 yıldan fazla hemşireliği yaptığını 
bildirmişlerdir.  

Şu anda çalıştığınız bölümde kaç yıldır çalışıyorsunuz 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 yildan az 24 26,7 26,7 26,7 
1-5 yil 48 53,3 53,3 80,0 

6-10 yil 9 10,0 10,0 90,0 
11 yil ve uzeri 9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Katılımcıların  %26,7’si 1 yıldan az, %53,3’ü 1-5 yıl arası, %10,0’u 6-10 yıla arası ve %10,0’u ise 10 yıldan fazla şu 
an çalıştığı bölümde çalışmakta olduğunu belirtmişler. 

Gelir durumu nasıl değerlendiriyorsunuz 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
gelir giderden az 57 63,3 63,3 63,3 

gelir gidere dengeli 33 36,7 36,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Personelin %63,3’ü giderinin gelirden fazla olduğunu, %36,7’si ise gelir ve giderinin dengede olduğunu 
bildirmiştir. Gelirin giderden fazla olduğunu belirtilen olmadı. 

Çalışma şekliniz 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

surekli gunduz 66 73,3 73,3 73,3 
surekli gece 3 3,3 3,3 76,7 

gece gunduz degisken nobet 
sistemi 

21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %73,3’ü gündüz vardiyasında, %3,3’ü gece vardiyasında ve %23,3’ü ise değişken vardiya 
sisteminde çalıştığını bildirmiştir.  

Sizce çalışma koşullarınız nasıl 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

iyi 21 23,3 23,3 23,3 
kotu 24 26,7 26,7 50,0 
orta 45 50,0 50,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %23,3’ü çalışma koşulların iyi, %50’ si orta ve %26,7’i kötü olduğunu bildirmiştir.  

Mesleğiniz kişisel gelişiminize katkıda bulunuyor mu? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
evet 54 60,0 60,0 60,0 
hayir 36 40,0 40,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Personelin %60’ı mesleğin kişisel gelişiminize katkıda bulunduğunu, %40’ı ise bulunmadığını bildirmiştir.  

Sosyal destek 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
evet 36 40,0 40,0 40,0 
hayir 54 60,0 60,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
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Personelin %40’ı sosyal desteği aldığını, %60’ı ise almadığını bildirmiştir.  

Zaman baskısı ve sınırlamalar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
evet 78 86,7 86,7 86,7 
hayir 12 13,3 13,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Katılımcıların %86,72’i zaman baskısını olduğunu, %13,3’ü ise olmadığını ifadede bulunmuşlar. 

Aşırı yük ve sorumluluk sizi etkiler mi? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Evet 69 76,7 76,7 76,7 
Hayir 21 23,3 23,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %76,7’si aşırı yük ve sorumluluktan etkilendiğini, %23,3’ü ise etkilenmediğini beyan etmiştir.  

İşinizi isteyerek mi seçtiniz? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Evet 63 70,0 70,0 70,0 
Hayir 27 30,0 30,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %70’i işini isteyerek, %30’u ise istemeyerek seçtiğini etkilenmediğini bildirmiştir.  

İşinizi isteyerek mi yapıyorsunuz? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
evet 75 83,3 83,3 83,3 
hayir 15 16,7 16,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Hemşirelerin %83,3’ü işini isteyerek, %16,7’si ise istemeyerek yaptığını beyan etmiştir.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 isdoyumyeni Stresyeni 

N 90 90 

Normal Parametersa,b 
Mean 3,2889 2,3590 

Std. Deviation ,66344 ,58070 

Most Extreme Differences 
Absolute ,192 ,121 
Positive ,124 ,121 
Negative -,192 -,068 

Test Statistic ,192 ,121 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,002c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Minesota ölçeğine göre hesaplanan iş doyumu ve stres toplam puanının p>0,05 olmadığı için normal dağılıma 
uymadığı hesaplanmıştır. Bundan dolayı non-parametrik testler uygulanır. 

Correlations 

 isdoyumyeni stresyeni 

Spearman's rho 

isdoyumyeni 
Correlation Coefficient 1,000 -,414** 

Sig. (2-tailed) . ,000 
N 90 90 

stresyeni 
Correlation Coefficient -,414** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Yapılan Spearman korelasyon testine göre, iş doyumu ile stres arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü 
bir ilişki vardır (p=0.00, r= -0.414). 

Test Statisticsa 

 isdoyumyeni Stresyeni 

Mann-Whitney U 760,500 612,000 
Wilcoxon W 1138,500 990,000 

Z -,794 -2,105 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,427 ,035 

a. Grouping Variable: medenison 

Mann whitney u testine göre medeni duruma göre iş doyumu farklılık göstermezken stres farklılık 
göstermektedir (p=0.035).  

Diğer analizlere göre; gelire göre iş doyumu değişmektedir. P=0.00 

5. Sonuç 

Çalışanın işyerine ve işe ilişkin edindiği deneyimin toplamından oluşmakta olan çalışma hayatı, işle ilgili 
deneyimleri ve bilgi geliştirmesinin yanı sıra yaşadığı duyguları açısından da gelişme sağlamaktadır.  İş doyumu 
geliştiği durumda işte verimliliği ve performansın artışı söz konusudur. Ancak çalışanın işyerine ve işe karşı 
olumsuz bir tutum içerisinde olması mutsuzluk ve doyumsuzluk getirecektir. Ve bu durum hem çalışanın 
verimsizliğine hem de işyeri açısından çok çeşitli zararlara neden olabilmektedir. Yani, kişinin yaptığı işten ve 
çalıştığı kurumdan ne kadar memnun olduğu işini daha iyi yapması için bir koşul oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, özel sektörde çalışan hemşirelerin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, stresi,  çalışma yılı, kurumdaki 
çalışma yılı gibi değişkenler iş doyumu etkilenip etkilenmediği değerlendirilirmiştir. İş doyumu ile stres arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü bir ilişki olduğunu, gelire göre iş doyumunun değiştiği, medeni durumu 
ile iş doyumu ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, iş doyumu, tükenme ve yaşam doyumu karşılıklı etkileşim içindedirler.  Bireyin iş doyumunu 
arttıracak ve tükenmeyi, stresi azaltacak girişimlerde bulunulması, yaşam doyumuna ve mutluluğuna katkıda 
bulunacaktır. Bilgi ve beceri kazanımın hızlandırılması için meslek içi eğitimin kalitesinin arttırılması, iletişim, 
stresle başa çıkma ve yönetme becerileri açısından özel eğitim verilmesi, düzenli egzersiz gibi etkinliklere olanak 
yaratılması hemşirelerin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. 
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Örgütsel Bağlılık ve Duygusal Zekâ İlişkisi Üzerine Bir Uygulama 

Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

1. Giriş 

Günümüzün getirmiş olduğu koşullarda örgütler, farklılık oluşturmak için sadece müşteri istek ve ihtiyaçlarının 
memnun edici şekilde karşılanmasının yeterli olmadığının, sürekli memnuniyet ve devamlılık için iç müşterinin 
de tatmin olması gerektiğinin bilincindedirler. Bu bağlamda işletmeler, bünyelerindeki insan kaynaklarının en 
önemli rolü üstlendiğini düşünmektedirler.  

Örgütsel bağlılık genellikle çalışanların işyerlerine psikolojik anlamda bağlanması olarak ifade edilmekte ve daha 
derin anlamda çalışanların işyerlerini benimsemesi ve ayrılmak istememesi gibi de düşünülebilmektedir.  

Yaklaşık 20. Yüzyıla kadar tek boyutta incelenen zekâ olgusu ise özellikle 1990’lı yıllardan sonra duygusal zekâ 
boyutu ile karşımıza çıkmıştır. Özellikle son yıllarda hem çevremizde hem de akademik çalışmalarda sıklıkla 
umutsuzluk, tahammülsüzlük vb. nedenli pek çok duygusal rahatsızlık karşımıza çıkmaktadır. Gerek artan 
rahatsızlık türü gerekse artan rahatsız birey sayısı beraberinde öfke, umutsuzluk gibi negatif davranış şekilleri 
getirmektedir. Bireylerin iş yerlerinde evlerinden daha çok vakit geçirdiği düşünüldüğünde ise tüm bu negatiflik, 
iş yerine dolayısıyla bireyin örgüte karşı olan duygu ve düşüncelerini etkimektedir.   

2. Literatür 

Örgütsel Bağlılık:  

Günümüzde tüm tüketici toplulukları iş yaşamına kişilik katmak eğilimindedir (Balay, 2000: 15). Örgütlerin 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için iş görenlerin örgüt içerisinde kalması gerekmektedir. Bir örgütte iş 
görenlerin örgüte bağlılığının gücü, örgütü güçlü kılan en önemli etkenlerden biridir. Çalışanlarını elde tutmak 
isteyen örgüt, ücret artırımı, terfi, özendirici öneriler sunma vb. yöntemler kullanmaktadır.  Örgütsel bağlılığı 
olan iş görenler, uyumlu, daha kolay doyuma ulaşan, üretken, sadık ve sorumluluk duygusu yüksek olarak 
çalışmakta ve bu durum örgütün maliyetlerini önemsenecek derecede düşürmektedir (Balcı, 2003: 25) 

Örgütlere bağlılığın gerekli olduğunu düşünen yaklaşım, tüm iş görenlerin yeterliliğinin arttırılabileceğini ancak 
başarının tek kilit kavramının bu olmadığını, yeterliliği yüksek olsa dahi bağlılığı düşük olan iş görenlerin 
çalışmaya isteksiz olacaklarını savunmaktadır. Yüksek örgüt bağlılığı ile çalışanlar ise, duygusal bağlılık nedeni ile 
işin ekonomik getirisinin yerine anlamı ile ilgilenmektedirler (Ulrich, 1998: 16).  

“Bireylerin örgüte bağlılık duyması nasıl olur?” Bağlılığı anlamak için öncelikle karşılıklı sezgiye dayanan birey 
güdülenmesini anlamak gerekmektedir (O’Reilly & Chatman, 1986: 495). Örgüt yönetimi tüm iş görenleri bir 
orkestra gibi düşünmelidir. Bir orkestrada tek tek sazların iyi olması yeterli değildir. Ahenk içerisinde bir bütün 
olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde yönetim, bir örgütteki tüm iş görenleri ve dahi örgütün insan gücü 
dışındaki tüm kaynakları eş özenle etkili kullanılmalıdır (Özdemir, 2000: 183) .  

Kişileri örgüte bağlı kılmak yasal uyum veya araçsal ödüllerle mümkün değildir (Katz ve Khan, 1977: 180). Webb 
ve Sherman (1989)’a göre bu tür bağlılık sadece bireylerin öz soğuma biçimlerindeki yabancılaşmadan ibaret 
olduğunu belirtmiştir. Bu tip kişilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerden hemen hiç bireysel doyum almadığını 
belirten yazar, bu bireylerin eylemlerini dışsal ödüller ile yönlendirdiklerini, bu kişilerin para gibi araçsal 
kavramlarla mutlu veya memnun edilebileceğini eklemiştir (akt. Pehlivan, 2000: 48).  

Bir örgütte var olan personel nitelik açısından en iyi koşullarda seçilmiş ve eğitim ile desteklenmiş olsa bile işini 
düzgün yapmama ihtimali vardır. Daha verimli bir sonuç elde etmek için personelin tüm bu meziyetlerinin yanı 
sıra üretim için güdülenmesi gerekmektedir (Balcı, 2003: 2). Bütün sistemler ürün üretme yolu ile yaşamını 
devam ettirme arzusundandırlar (Başaran, 2000: 25). Üretilen ürün mal hizmet veya düşünce ne olursa olsun, 
üretim sürecinin niteliği ve iş görenlerin üretim için yeterli olması birbiri ile ilişki içerisindedir. Bahsedilen 
yeterlilik; üretimi gerçekleştirecek kişinin bilgi, tutum ve becerisini de kapsayacak şekilde, kişiden beklenen rolü 
gerçekleştirecek nitelik ve nicelikte gerçekleştirebilmesini içeren bir kavramdır (Pehlivan, 2000: 197). İyi bir 
üretim süreci için sadece yeterlilik üzerine odaklanmak doğru değildir. Üretim için yeterliliği olan ancak örgüte 
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bağlılığı olmayan bir ekip ile üretimi gerçekleştirmek, birbiri ile sinerji ile çalışmayan çok iyi futbolcuların yapmış 
olduğu maça benzeyecektir. Takımdaki oyuncular ne kadar iyi olurlarsa olsunlar takım oyunu olmadan başarılı 
olamazlar (Ulrich, 1998: 18).   

Örgütsel bağlılık ile ilgili pek çok tanım yapılmaya çalışılmıştır. Ancak kavramın hala içerisinde pek çok karmaşayı 
barındırdığı kabul edilmektedir. Bunun önemli nedenlerinden biri sosyoloji, psikoloji, örgütsel davranış vb. pek 
çok disiplinin konuyu kendi uzmanlık alanlarına göre incelemiş olmalarıdır (İnce ve Gül, 2005). Bu tanımların 
bazılarına göre örgütsel bağlılık; 

• İç müşterinin örgüte karşı hissettiği bağın gücüdür (Bayram, 2005: 125),  

• Sadece işverene sadık olmak değil, tüm örgüt iyiliğinin düşünüldüğü ve sürekli başarı için iç müşterinin 
düşüncelerini dile getirip çaba gösterdikleri bir süreçtir (Celep, 2000: 52),   

• Bireylerin kendi çıkarlarını geri plana atıp örgüt çıkarlarını ön planda görmesidir (Özsoy, 2000: 15).  

• İç müşterinin bulunduğu örgütle özdeşleşerek, örgüte ait amaç ve ilkeleri benimsemesi, bunların 
gerçekleştirilmesi yolunda çaba sarf etmesi ve örgütte çalışma isteğini sürdürmesidir (Çöl, 2004: 6).  

• Bireyin örgüte duyduğu psikolojik histir (O’Reilly & Chatman, 1986: 493).   

• Örgütte var olan kişilerin rol ve görevlerini yerine getirirken bağlılık duymaları için farklı ödül 
sistemlerine dayalı devrelerdir. (Katz ve Hkan (1977: 58).  

• Örgüt amaçlarına ve değerlerine gönülden inanarak, örgüt için her şeyini ortaya koyma ve nihayetinde 
örgütte varlığını devam ettirme adına iradesini maksimum ortaya koymadır (Swalies, 2002: 160). 

• Bireylerin kurum değerlerini ve amaçlarını kabulü, bu yönde çaba sarf etmesi ve kurumda kalmayı 
istemesidir (Durna &Eren, 2005: 210).  

Bağlılık üzerine yapılmış pek çok tanım araçsal bağlılık üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak örgütsel bağlılık araçsal 
bağlılığı biraz aşacak şekilde, bireyin örgütün iyiliği ve hedeflerine ulaşması için emredilene veya beklenene 
gönüllü olarak uyması, beklenenin üstünde çaba sarf etmesi ve örgütte kalmaya çalışması şeklinde 
görülmektedir. Örgüte bağlı kişiler, içsel olarak güdülenmiş şekilde hareket ederler ve bu bireyler için ödül 
kavramı, içsel bir şekilde başarılı olmalarından gelmektedir (Balay, 2000:2).  

Pek çok çalışmanın ortak noktası örgütsel bağlılığın iki temele dayandığı yönündedir; Davranışsal Bağlılık ve 
Tutumsal Bağlılık (Brown, 1992:37). İlk zamanlarda bağlılık kavramından davranış olarak bahsedilmiş, ancak 
süregelen zaman içerisinde bağlılık kavramının çok farklı boyutlarda olduğunun tespiti ile çalışmaların sadece 
“davranış” boyutu ile incelenmesi uygun görülmemiştir. Davranış boyutuna gelen eleştiriler beraberinde 
“tutumsal davranış” kavramını getirmiştir. Hatta literatürdeki bazı çalışmalarda “tutumsal bağlılık” olarak 
adlandırılan bu yaklaşım, örgüte yönelik olumlu tutumun devamlılığı şeklinde tanımlanmıştır (Guest, 1944, akt. 
Kaptanoğlu, 2016: 104). Literatürde bağlılık kavramını hem tutum hem de davranış kavramları ile ele alan pek 
çok yazar da mevcuttur (Jacoby ve Kyner, 1973; Dick ve Basu, 1994, akt. Kaptanoğlu 2016, :105). 

Literatürde pek çok çalışma örgütsel bağlılığın niteliklerinin farklı olduğu yönündedir (Allen ve Meyer, 1990: 3). 
Bu çalışmalar ve örgütsel bağlılık sınıflandırmalarının bir kısmı Tablo 1’ de ki gibidir: 

Tablo 1. Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları 

Ezotoni 
Sınıflandırması 
(Balay, 2000) 

Ahlaki bağlılık; bireyler toplumsal amaçları takip ettiklerinde örgüte daha çok bağlanmaktadır.  
Örgütün amaçları içselleştirildikçe örgüte pozitif bağlılık artmaktadır. 
Hesapçı bağlılık; örgütteki üyeler arasındaki alış verişe dayalıdır. İç müşteri örgüte katmış olduğu 
değerler karşılığında ödüllendirileceklerinden dolayı bağlıdır. 
Yabancılaştırıcı bağlılık; bireyin örgüte bağlılığı yoktur 

O’Reilly & 
Chatman 

Sınıflandırması 
(1986) 

Uyum bağlılığı; paylaşılacak değerler için değil belirli ödüller için bağlılık vardır.  

Özdeşleşme bağlılığı; diğer örgüt bireyleri ile sürekli ilişki kurma amaçlı oluşan bağlılıktır. Böylelikle 
birey bir grubun üyesi olur.  
İçselleştirme bağlılığı; bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uyuma dayalı olan bu tür bağlılık, 
bireyin iç dünyasındaki değerlerin diğer bireylerin değerler sistemi ile uyumlu olduğu zaman ortaya 
çıkmaktadır.  

Balcı 
Sınıflandırması 

(2003) 

Uyum; yüzeysel bir bağlılıktır. Bağlılığın ilk adımı olan uyum çıkara dayalıdır, ödül beklentisi veya ceza 
korkusu ile oluşmaktadır.  
Özdeşleşme; bağlılığın ikinci adımı olan özdeşleşmede birey kendini ifade edebilme olanağı bulur ve 
diğer bireyler ile ilişki sürdürebilme isteği ile oluşur. Bireyin örgütle özdeşleştiği ve bir bütün halinde 
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olduğu duygusal temelli bu bağlılık türünde, birey örgütün başarısını ve başarısızlığını kendisininmiş 
gibi kabul eder. 
İçselleştirme; Balcı’ya göre bağlılığın son adımı olan bu türde birey ve örgütün değerleri karşılıklı 
uyum içerisindedir, özellikle örgüt değerleri bireyin tutum ve davranışını etkilemektedir. Birey hiçbir 
zorlama olmaksızın örgüte ait tüm değer ve normları kabul eder.  

Katz ve Khan 
Sınıflandırması 

(1977) 

Katz ve Khan’ın örgütsel bağlılık tanımında bahsedilen devreler anlatımsal ve araçsal olmak üzere iki 
ayrı kavram ile ilişkilendirilmiştir. Anlatımsal devreyi içsel ödüller, araçsal devreyi ise dışsal ödüller 
oluşturmaktadır.  

Wiener 
Sınıflandırması 

(1982) 

Araçsal bağlılık; bireyin kendi çıkarlarına yönelik hesapçı ve bireysel yarara dayalı bir bağlılıktır. Birey 
ve örgüt değerleri arasında bir ahenk oluşur ki bu “örgütsel kimlik” süreci ortaya koyar. 

Örgütsel bağlılık; örgüt bireyin bazı güdülerini doyurur ve karşılığında katkı bekler.  

Allen ve Meyer 
Sınıflandırması 

(1990) 

Duygusal Bağlılık; bireyin ve örgütün değerleri arasında oluşan uzlaşma neticesinde kişinin örgütte 
bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyettir. Bu bağlılıkta kişiler örgütün hedeflerini gönülden 
desteklerler. 
Normatif bağlılık; bireyin kendini kuruma adaması sosyalleşmesine neden olmaktadır.  
Sürekli bağlılık; iş görenlerin örgüte yönelik bireysel yatırımları sonucunda örgütte kalma isteğinden 
kaynaklanmaktadır.  

Penley & Gold 
Sınıflandırması 

(1988) 

Ezotoni modeline dayanan sınıflandırma, örgütlerin uyum sistemlerini ve bu sisteme bireysel 
yönelmeye yöneliktir. Sınıflandırmada bağlılık üç alt boyutta ele alınmıştır; ahlaki bağlılık, çıkarcı 
bağlılık ve yabancılaştırıcı bağlılık (akt. Özyer&Alıcı, 2015).  

Kanter 
Sınıflandırması 

(1968) 

Bağlılık 3 alt boyutta incelenmiştir; devamlılık yani devama yönelik olan bağlılık, birlik yani 
kenetlenme bağlılığı ve kontrol bağlılığıdır. (akt. Çağdaş vd., 2013)  

Tablodaki bağlılık türlerinin hepsinin ortak özelliği, iş görenlerin var oldukları örgütten ayrılma veya örgütte 
kalma gibi kararlarını etkileyen psikolojik içerikli bir durumu yansıtmalarıdır (Obeng ve Ugboro, 2003: 84). 
Çalışanlar bağlılığın her bir türünü, psikolojik açıdan değişik oranlarda tecrübe etmektedirler (Wasti, 2003:303).   

Duygusal Zekâ: 

Zekâ Antik Yunan döneminden beri “genel bir güç” olarak tanımlanmaktadır. Zaman içerisinde en az insanlık 
kadar karmaşık olan bu kavram pek çok ayrı disiplinde pek çok ayrı yazar tarafından tanımlanmıştır. Bu 
tanımlardan bazıları şu şekildedir;  Zekâ işlem, içerik ve ürün kapsar (Guilford 1976), zekâ dar anlamda dış 
dünyanın algılanmasıdır (Binet, 1960, akt. Karagüven, 2105: 190). Zekâ, analitik, sentetik ve pratik olmak üzere 
üç sacayağı üzerindedir (Stenberg & Lubart, 1996: 678), zekâ problem çözebilmedir (Gardner, 2002: 73), zekâ, 
bireyin amacına uygun hareket edebilmesi, mantıklı düşünerek çevresi ile etkili şekilde tartışabilmesidir 
(Wechsler, 1940, akt. Doğan&Şahin, 2007: 233), zekâ hem anlamayı hem de sembolleri kullanmayı gerekli kılan 
problem çözmek için ihtiyaç duyulan yeteneklerdir (Garret& Young, 2009: 210). Genel bir şekilde tanımlanacak 
olursa ise zekâ; var olunan durumu kavrama, problem çözme, geçmişle bağlantı kurup akıl yürüterek geleceğe 
dair adım atabilme yeteneğidir.  

Antik yunan döneminden günümüze kadar gelen süreçte akıl ve duygunun çatışması önemli derecede tartışılmış 
ve genelde aklın egemenliği pekiştirilmiştir (Ataberk, 2000: 55; Mayer & Salovey, 1993: 435). Özellikle Hristiyan 
felsefesinde duyguların bireye zarar verdiği, şeytani olduğu yönünde fikirler geliştirilmiştir. Rönesans’ta aklın 
gücü ve iyiliği sembolize ettiği, duyguların ise zayıflık olduğu ve mutlak surette kontrol edilmesi gerektiğine 
inanılmıştır. Bu tezi ilk savunan antik Stoacılar bilgeliğin duyguları yok etmek ile ilişkili olduğu felsefesini 
benimsemişlerdir. Peşi sıra gelen yunan felsefecilerinden Platon, duygunun mantık tarafından yönetilmesi 
gerektiğini, Aristo ise duygu durumunun sadece bilince refakat ettiği görüşünü savunmuştur (Konrad & Hendl, 
2003: 62).   Bu inanışlar ile devam eden süreçte insanların bilinçlerine akılcılık felsefesi yerleştirilmeye 
çalışılmıştır. Süreç içerisinde psikoloji bilimindeki gelişmeler sonucunda duygular incelenmeye başlanmıştır. 
Ancak günümüzde dahi zaman zaman hissedilen duygusallığın bireyi zayıflattığı yönündeki düşünceye engel 
olunamamış ve aklın egemenliği devam etmiştir (Freshman &Rubino, 2002: 3). 

Duygusal zekâ kavramının temelinde sosyal zekâ modeli yatmaktadır. Thorndike tarafından 1920’li yılını kontrol 
et yıllarda ortaya atılan sosyal zekâ kavramı, başkalarının duygularını anlayabilme yetisini genel zekâdan ayıran 
bir özellik olarak tanımlanmıştır (akt. Edizler, 2010: 2973). Zekayı soyut, sosyal ve mekanik olmak üzere üç 
temel ayaktan oluştuğunu öne süren yazar, mekanik zekanın, mekanizmaları anlamaya, soyut zekanın fiziksel 
sembolleri anlamaya, sosyal zekanın ise duyguları anlamaya yarayan yetenekler olduğu görüşünü ortaya 
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koymuştur (Newsome vd., 2000:1006).  Zaman içerisinde Gardner tarafından sosyal zekâ kavramı geliştirilerek 
çoklu zekâ kavramına dönüştürülmüştür. Gardner a göre çoklu zekâ bireyler arası be bireysel zekâdan 
oluşmaktadır. Bireysel zekâ kişinin kendi duygularını anlayabilmesi bireyler arası zekâ ise günümüz duygusal 
zekâ kavramına da uyacak şekilde bireylerin birbirlerinin hislerini ve tutumlarını anlamaya yönelik olan zekâdır 
(Wong&Law, 2002: 245).  

1900’lü yılların başına kadar süregelen akıl egemenliği sanayi devrinin kapanıp modern devre geçilmesi ile 
birlikte yavaş yavaş eski gücünü kaybetmiş ve bireyler tarafından sorgulanmaya başlanmışıdır. Özellikle 1960’da 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşananlar ile sosyal olaylar baş göstermiş ve toplum akılcılığa ilk tepkilerini 
koymaya başlamışlardır. 1990’ların başında Mayer ve Salovey duygusal yeteneklerin de zihinsel yetenek 
olduğuna dair çalışmalar yapmışlardır. Zaman içerisinde pek çok ayrı disiplin için önemli hale gelen duygusal 
zekâ kavramının incelenmesinde önemli adımlardan birini de Goleman (1995) “Duygusal Zekâ neden IQ’dan 
Önemlidir” isimli kitabı yazarak atmıştır.   

Zekânın tanımı literatürde genelde öğrenme, anlama ve alışılmış durumlar ile baş edebilme gibi kavramlar ile 
açıklanmıştır. İlk olarak Salovey ve Mayer tarafından başka bireylerin his ve duygularını anlama becerisi olarak 
tanımlanan (Mayer & Salovey 1993: 436)  ve duyguları değerleme, düzenleme, duyguları zeka olarak 
kullanabilme olarak üç alt boyutta inceleyen (Cumming, 2005:23) duygusal zekâ, daha spesifik bir tanımla basit 
bilgiyi elde ettikten sonra onu yeni durum ve olaylara entegre ederek kullanabilme yetisi zeka olarak 
tanımlanabilir (Lam ve Kirby, 2002: 135). Duygusal zeka duyguların doğru ifade edilebilmesi, duyguların biliş 
süreçlerine entegre edilerek çeşitli durumlar üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi gibi beceriler içermektedir 
(Lam ve Kirby, 2002: 135; Lyons ve Schnider, 2005: 694). Revuen Bar-On duygusal zekâ tanımını yaparken 
literatürde ilk “duygusal bölüm” terimini kullanmış ve duygusal zekâ tanımını, bireylerin başkaları ile duygularını 
anlayarak ilişki kurabilme ve ani durumlara karşı çok kolay adapte olarak sorun çözme yeteneği olarak 
tanımlamıştır (Bar-On, 2001: 85). Duygusal zekânın problem çözme yetisine etkisi olduğuna dair vurgulamaya 
Mayer ve Salovey’in (1993: 434) çalışmasında da yer verilmiştir.  Duygusal zekâyı tanımlarken, bireyin kendisini 
ve başkalarını anlayabilmesi kavramlarını daha da zenginleştiren bazı yazarlar olmuştur. Goleman tanımında 
duygusal zekânın var olduğu durumda bireyin duyguları ile yaşamını zenginleştirebileceğini ifade etmiştir 
(Goleman, 1995: 52). Rauven Bar-On, duygusal zekâ tanımından duygusal, sosyal yeterli olma ve beceriler dizini 
diye bahsetmiştir (Bar-On, 2001: 85).  

Duygusal Zekâ ve Örgüt Bağlılığı:  

Literatürde duyguların iş hayatındaki rolüne ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır. Pek çoğunda yazarlar duygular 
ve örgüt yaşantısının iç içe olduğu ve bunun için iç müşterinin duygusal durumuna önem verilmesi gerektiği ile 
sonucuna varmışlardır (Ashforth & Humphrey, 1993: 90). İç müşterinin örgütteki mutluluğunun entelektüel 
zekâ düzeyi kadar duygusal zekâ ile de ilintili olduğu ortaya atılmıştır. Bazı örgütler çalışan geliştirme 
programlarında duygusal zekâyı dâhil etmektedir (Schwartz, 2000: 297).  Duygusal zekâ örgütlerde iş 
performansı (Cooper ve Sawaf, 1997: 28), iş tatmini ve işe devamsızlık (Gates, 1995:100), rekabet gücü ve 
başarı (Goleman, 1995: 76), bağlılık, liderlik vb. pek çok alanda etkisinin olduğu yapılan araştırma sonuçlarında 
ortaya çıkmıştır (Magerian & Sosik, 1996:33).  Duygusal zekâ yönetimsel uygulamalar üzerinde de oldukça 
etkilidir (Cooper ve Sawaf, 1997: 28).   

Duygusal zekâ kavramının gelişmesi ve bu denli ortaya çıkması en çok IQ benzeri testlerde yüksek puanlara 
sahip olan bireylerin gerçek hayatta başarısız olmalarının tespiti ile olmuştur. Duygusal zekâ bireylerin örgütteki 
performanslarını ölçebildiği, başarısına etki eden, liderlik yöneticilik gibi vasıflarını ön plana çıkaran ayrıca örgüt 
içerisindeki iletişimi geliştiren önemli bir faktördür (Petrides & Furnham, 2000: 315).  

Duygusal zekâ kavramı, örgütte performansı yerine getirebilmede performans kriteri olarak kullanılmaktadır. 
Duygular bireylerin yardımlaşma, iletişim, karar verme vb. tüm davranışlarında önemli bir role sahiptir. Bu 
yüzden iyi bir takım olabilmenin yolu, duyguları iyi yönetmekten geçmektedir (Cooper ve Sawaf, 1997: 30). 
Hogan ve Roberts’ın (2000) sosyoanalitik yaklaşımına göre, duygusal zekâ başkalarını iyi anlayıp onlarla iyi 
geçinme güdüsü ile alakalıdır. Bu da bir sosyal beceri gerektirmektedir. Bahsi geçen sosyal beceriye sahip iç 
müşterinin bu anlamda yetenekli olması performanslarını doğrudan etkilemektedir (akt. Gürbüz&Yüksel, 2008: 
176). Wong ve Law (2002: 245), duygusal zekânın duygu yönetimi ile alakası olduğu için, bu bireylerin pozitif 
yaklaşımlarının yüksek performansa çevirdiğini, negatif yaklaşımlarının etkisinden kurtulmak için yine 
performansını arttırıcı eğilimler içerisinde olduğunu belirtmişlerdir.  
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Duygusal zekâ ve iş performansı veya öğrenebilme arasında aynı yönde bir etkileşim olduğu pek çok çalışma 
sonucunda kanıtlanmıştır (Dulewicz&Higgs, 1998: 342; Weisinger, 1998: 73-74; Sue-Chan&Latham, 2004; 
Carmeli &Josman, 2006: 405). Dulewicz ve Higgs yapmış oldukları çalışma sonucunda örgütsel başarının %36 
duygusal zekâ ile %27 IQ ile açıklandığını ortaya koymuşlardır. Sue-Chan ve Lantham duygusal zekânın özelikle 
yöneticilerin iş performansının, Wong ve Law ise satış temsilci performansının belirleyicisi olan önemli bir faktör 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Zaman içerisinde pek çok yazar duygusal zekâ kavramı için modeller geliştirmişlerdir. Bunlardan bazıları Tablo 
2’de ki gibidir:  

Tablo 2. Duygusal Zekâ Modelleri 

Mayer ve 
Salovey 
Modeli 
(1993) 

1993 yılında oluşturulan modele göre yazarlar duygusal zekânın bireyin kendi duygularını anlayarak problem 
çözme yeteneğine temel oluşturduğunu savunmuşlardır. Bu alanda ilk çalışmalarını 1990 yılında yapan 
yazarlar duygusal zekâyı dört alt boyutta incelemişlerdir. Bunlar; duyguları anlama, özümseme, karışık 
duyguları anlama ve duyguları yönetebilmedir.  

Rauven 
Bar-On 
Modeli 
(2001) 

Yazar modelini, duygusal zekânın bireylerin başarısına etkisini ölçme amaçlı oluşturmuştur. Model bilişsel 
olmayan zekâ faktörlülerini de içermektedir ve bu faktörler bireyin günlük hayatında bilişsel zekâsı ile başa 
çıkamayacağı olaylar karşısında kullandığını savunan zekâdan daha etkin faktörlerin varlığını savunmaktadır. 
Yazar aynı zamanda duygusal zekâyı a ilk ölçüm getiren kişidir. Model duygusal zekâyı beş alt kategoride 
incelemiştir. Bunlar; kişisel farkındalık, kişiler arası ilişkiler, çevreye uyum, stres yönetimi ve genel ruh hali 
boyutlarıdır.   

Goleman 
Modeli 
(1995) 

1995 yılında ortaya çıkarılan model başarı için duygusal zekânın standart zekâdan daha önemli olduğu 
vurgusunu yapmıştır. Modelde duygusal zekâ beş alt boyutta incelenmiştir. Bunlar; öz bilinç, duyguları idare 
edebilme, empati, kişinin kendini motive edebilmesi ve sosyal becerilerdir.  

Yakın geçmişte duygusal zeka üzerine pek çok literatür çalışma yapılmıştır. Özellikle 2000-2002 yılları arasındaki 
çalışmalarda göze çarpan, duygusal zekânın yapısının incelenmiş olduğudur. Bu araştırmalar içerisinde iş 
yerindeki performansa yönelik çalışmaların bazıları Tablo 3’de ki gibi özetlenebilir:  

Tablo 3. Duygusal Zekâ ve İş Performansı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Mayer vd. 1999 
503 kişi üzerinde yapılan çalışmada duygusal zekanın yaş ile doğrusal arttığı, kadınların duygusal 
zekalarının daha yüksek olduğu, empati, sözel zeka ve duygusal zeka arasında doğrudan bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
Ciarrochi vd. 

2000 

120 kişi üzerinde yapılan çalışmada, Mayer ve arkadaşlarının sonuçlarıma yakın şekilde kadınların 
duygusal zekalarının erkeklerden daha yüksek olduğu, empati, dışa dönük olma ve kişinin kendine 
saygısı ve yaşam kalitesi ile duygusal zeka arasında aynı yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

İşmen, 2001 
225 kişi üzerinde yapılan çalışmada, duygusal zekâ ve problem çözme yeteneği arasında ters yönlü bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 
Acar; 2002 

181 yöneticiye yapılan çalışmada çalışmaya katılanlarn bireye yönelik liderlik davranışlarının duygusal 
zeka ile ilişkili olduğu,, göreve yönelik liderlik davranışının ise uyumlu olabilme ve genel ruh durumu ile 
ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

 
Jordan vd., 

2002 

448 katılımcıda 3 ile 7 kişi arası birey içeren gruplar oluşturulmuştur. Çalışanların iş yerlerinde duygusal 
zekâ geliştirici yeni ortam düzenlemesi yapılmıştır. 9 hafta süren çalışmada gruplara farklı görevler 
verilmiş ve aralarında toplantılar yapmaları istenmiştir. Toplantı sonucu verilen raporlar sayesinde 
grupların performansı ölçülmüş, en yüksek ve en düşük duygusal zekâya sahip 15’er grup birbirleri ile 
karşılaştırılmıştır. Yüksek duygusal zekâya sahip grupların performans değerlerinin giderek yükseldiği, 
aynı şekilde çalışmanın başında düşük performansa sahip diğer grubun da performansının zaman 
içerisinde arttığı tespit edilmiştir.  

Lopes vd. 2003  Duygusal zekâ örgütteki başarının belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.   

Arıcıoğlu, 2002 
2002 yılındaki çalışmada yönetsel başarı ve duygusal zekâ ilişkisi incelmemiştir. Araştırmanın 
sonucunda yönetici seçmeden duygusal zekânın ölçülmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Gürbüz ve 
Yüksel, 2008 

Duygusal zekânın iş performansı üzerine etkisinin ölçümlendiği 2008 yılında yürütülen çalışmada 494 
kişi seçilmiş yaş yükseldikçe duygusal zekânın arttığı sonucu çıkmıştır.  
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3. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Araştırmada aşağıdaki hipotez test edilmiştir:  

H1. Duygusal zekâsı yüksek olan personelin örgütsel bağlılığı da yüksektir.  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Toplam 160 kişiye anket uygulanmıştır. Geçerli 
157 anket sonucuna göre veriler analiz edilmiştir. Ankette ilk bölümde demografik özelliklere yönelik sorular 
bulunmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklere olarak her bir personelin örgütte çalışma sürelerine 
yönelik soru sorulmuştur. İkinci kısımda duygusal zekâya yönelik sorular bulunmaktadır. Anketlerin son 
kısmında ise örgütsel bağlılığı ölçümleme amaçlı sorulara yer verilmiştir. Toplanan verilere korelasyon analizi ve 
bağımsız t-testi uygulanmıştır. Bahsi geçen analizler SPSS 2.0 istatistik testi ile ölçümlenmiştir. Verilerin 
güvenilirliğine yönelik yapılan analiz sonucu Cronbach Alfa katsayısı 0,722 çıkmıştır ve verilerin güvenilir olduğu 
sonucu elde edilmiştir.  

4. Bulgular 

Tablo 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

CİNSİYET Erkek Kadın 

Sayı 87 70 

Yüzde %55,4 %44,6 

Personelin %87’si erkek, %44,6’sı kadındır ayrıca personelin %58,6’sı evli % 41,4’ü bekârdır.  

Tablo 5.  Personelin Medeni Durumuna Göre Dağılımı 

MEDENİ DURUM Evli Bekar 

Sayı 92 65 

Yüzde %58,6 %41,4 

Tablo 6. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımları 

YAŞ 18-30 31-50 51 ve Üstü 

Sayı 108 35 14 

Yüzde %68,8 %22,3 %8,9 

Personelin yaş grubu dağılımlarına baktığımızda %68,8’inin 18-30 yaş aralığında, %22,3’ünün 31-50 yaş 
aralığında, %8,9’unun ise 51 yaşının üstünde olduğu gözlemlenmiştir.  

Tablo 7.  Personelin Örgütte Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

ÇALIŞMA SÜRESİ 1 yıldan az 1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 21 yıldan çok 

Sayı 18 31 19 67 22 
Yüzde %11,5 %19,7 %12,1 %42,7 %14,0 

Örgütte çalışma surelerinde en büyük yüzde %42,7 ile 11-20 yıl çalışanlarda görüşmüştür. 1-5 yıl arası 
çalışanlar % 19,7, 1 yıldan az çalışanlar % 11,5, 6-10 yıl arası çalışanlar % 12,1 ve son olarak 21 yıldan çok 
çalışanlar %14.0 oranındadır.  

Ankete katılan personelin %54,8’i fırsat bulduğunda iş değiştirmek istediğini belirtmiştir.  

Tablo 8.  Personelde iş Değiştirmek İsteyenlerin Dağılımı 

İŞ DEĞİŞTİRME Evet Hayır 

Sayı 86 71 

Yüzde %54,8 %45,2 

Duygusal zekâsı yüksek olan personelin örgütsel bağlılıklarının da yüksek olup olmadığını ölçümlemek için 
yapılan analizde test sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. İki değişken arasında anlamlı yönde güçlü bir 
ilişkinin olduğunun tespiti ile H1 hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 9.  Duygusal Zekâ ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Korelasyon Sonuçları 

 Ortalama Standart Sapma r p 

Duygusal Zeka 136,6 71 
0,375 0,001 

Örgütsel Bağlılık 78,28 %45,2 

5. Sonuç 

Örgütlerin sahip olduğu kaynaklar arasında emek / insan gücü en önemli kaynaklarından birisidir ve örgütler 
verimliliklerini artırmak için özellikle bu alanda pek çok çalışma yapmak durumundadır. İnsan gücüne yönelik 
her çalışma entropi için vaz geçilmez bir adımdır.  

 Bunun yanı sıra bireyler için başarılı olabilme ve toplum tarafından kabul görme isteği engellenemez bir 
içgüdüdür. Başarı ve uyum için sadece IQ yeterli değildir. standart zekanın yanı sıra duygusal zekanın yüksek 
olması başarı ve uyumun iki önemli anahtarıdır.  

Örgütlerin başarısını ve verimliliğinin arttırmasını sağlayan önemli etkenlerden birisi de personelin örgüte bağlı 
şekilde ayrılmayı düşünmeden işlerine devam etmelerinden geçmektedir. Personel işyerine ne kadar bağlıysa 
işyeri o denli güçlenecektir.  

Çalışma sonuçlarından da görüleceği üzere duygusal zekası yüksek olan iş görenlerin örgüt bağlılığı da yüksektir. 
Bu kişiler kendi duygularını ve başka bireylerin duygularını iyi anlayıp yorumlayan, empati ve sosyal beceri 
yetenekleri yüksek, farklı bakış açısına sahip bireylerdir ve örgüt hedef, amaç ve özelliklerini kendilerine 
uyarlayarak zaman içerisinde daha bağlı kişiler haline gelirler. Dolayısıyla duygusal zekaları ne kadar fazla ise 
çalıştıkları yerde mutlu olma oranları o kadar yüksektir.  

Örgüt yöneticilerinin benzer çalışmaları da göz önüne alarak örgüt içerisinde duygusal zekayı artırıcı yönde 
çalışmalar yapması, yeni çalışan seçiminde duygusal ve sosyal yeterliliklerine dikkat etmesi gerekmektedir.  
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Özet: Adil ticaret, geleneksel ticarete alternatif  bir yaklaşım olup, üreticiler ve tüketiciler arasındaki işbirliğine dayalı bir 
sistemdir. Bu sistem, daha iyi ticaret şartlarını sunarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmakta ve marjinal üreticiler 
ile işçilerin haklarını korumaktadır. Sosyal sorumluluk ve serbest pazar kapitalizmi arasındaki bir bağlantı olan adil ticaret, 
gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğu azaltmayı amaçlayan global bir harekettir. Sertifikalı adil ticaret ürünlerinde faaliyet 
göstermek firmalara itibar kazandırmaktadır. Bu itibar, firmaların yatırımcılar, tüketiciler, tedarikçiler ve işçiler açısından 
daha çok ilgi çekici bulunmasına neden olmakta olup, bu durum firmalara fiyat, maliyet ve seçim avantajı sağlamaktadır.  
2014 yılında, adil ticaret sertifikalı ürünler için 16,6 milyar avronun üzerinde harcama yapılmıştır. Satışlar, çoğu pazarda 
büyümeye devam etmektedir. Günümüzde adil ticaret markalı binlerce ürün bulunmaktadır. Dünya genelinde adil ticaret 
sertifikalı ürünlerin arzı artmasına  rağmen, adil ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların eğilimlerine ilişkin çok az bilgi 
bulunmaktadır. Halbuki adil ticaret ile ilgili pazarlama faaliyetlerinin gelişimi için, bu alanda faaliyet gösteren firmaların 
eğilimlerini anlama yönünde detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu bildiri çalışmasının amacı, adil ticaret ürünleri için 
firmaların eğilimlerine yönelik bilgi vermektir. Çalışmada, Türkiye’deki adil ticaret ürünlerinden birisi olan pamuk 
örneğinden hareketle, adil ticaret alanında faaliyet gösteren tekstil firmaları ile gerçekleştirilen bir surveyden elde edilen 
bulgulara yer verilmektedir. Ayrıca çalışmada, surveyden elde edilen veriler esas alınarak, firmaların hammadde kaynakları, 
adil ticaret sertifikası ile üretilen tekstil ürünleri, adil ticaret sertifikalı tekstil ürünlerinin pazarlama sistemi ve firmaların 
sosyal sorumluluğu üzerinde adil ticaretin etkilerine yönelik bilgiler sunulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Adil ticaret, Pamuk, Pazarlama, Tekstil firmaları, Türkiye 

Fair Trade Marketing Practices of Textile Companies: A Case Study of Turkey 

Abstract: Fairtrade is an alternative approach to conventional trade and is based on a partnership between producers and 
consumers. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the rights of 
marginalized producers and workers. Fair trade, which is a link between social responsibility and free-market capitalism, is a 
global movement which aims to alleviate poverty in developing countries. Companies engaged in the sales of certified fair 
trade products gain reputation. Firms with good reputations are more attractive to investors, customers, suppliers, and 
employees, and this attractiveness can yield price, cost and selection advantages. Shoppers spent over 16,6 billion euros on 
Fairtrade certified products in 2014. Sales continues to grow strongly across most markets. There are now thousands 
of products that carry the Fairtrade Mark.  Although increasing supply of fair trade certified products worldwide, there is 
less information related to the tendencies of companies engaged in fairtrade.  For the development of the fair trade 
marketing, a more detailed study in understanding the tendencies of companies engaged in fairtrade is required. The 
purpose of this paper is to gain information about  companies’ tendencies toward fairtrade products. This paper reports on 
findings from a survey of  the textile companies engaged in fairtrade, using a sample of cotton which is one of the fairtrade 
products in the Turkey. Based on survey data, this paper also provides information on sources of raw materials, textile 
products made with fairtrade certified cotton, marketing system for fair trade textile products, and effect of fairtrade on 
the social responsibility of companies. 

Keywords: Fair Trade, Cotton, Marketing, Textile Companies, Turkey 

1. Giriş 

Adil Ticaret gelişmekte olan ülkelerde üreticilere yardımcı olmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacı ile 
kurulan organize bir toplumsal hareket ve piyasa bazlı bir yöntemdir. Bu toplumsal hareket üreticilere, 
ürettikleri ürünler için daha fazla ödenmesi gerekliliğini savunmanın yanında, sosyal ve çevresel bir dizi 
standardı da beraberinde getirmektedir (Güzel, 2010). Adil ticaret projesi, az gelişmiş ülke üreticilerinin 
uluslararası ticaretten daha adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak için çalışmaktadır. Proje, fair trade 
sertifikalı tüm üreticilerini sosyal bir denetimden geçirmek suretiyle çalışanların haklarına, çalışma ortamlarına 
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ve çalışma sürelerine, ücretlendirmede cinsiyet eşitliğine, istihdam edilen işçilere uygun ücret ve iş koşulları 
sağlanmasına, çalışanlara karşı şeffaf ve demokratik olunmasına, adil ticaret primlerinin çalışanlarının çıkarları 
doğrultusunda kullanılmasına, temel insan haklarına saygılı olunmasına, vb. haklara önem göstermektedir. Adil 
bir yaşam savunan tüketiciler daha iyi fiyatlandırma ile doğrudan çiftçiden alım yaparak, çiftçilerin 
güçlenmesine ve üretimlerini kendi dükkân ve çabaları sayesinde doğrudan pazarlamalarına yardımcı olacak ve 
adil ticaret esasına dayalı ürünleri satın alma fırsatı yakalayacaklardır. Adil ticaret sertifikalı ürünlerin satışını 
yapan şirketler ve üretici organizasyonları FLO (Fairtrade International) tarafından denetlenip 
sertifikalandırılmaktadırlar. 

Adil Ticaret, bir hayır kurumu ya da bağış girişimi olmayıp, küçük üreticileri ve yoksul köylüleri doğrudan 
destekleyerek, özellikle gelişmekte olan güney yarımkürenin ülkelerindeki yoksul köylülerin, işçilerin ve küçük 
üreticilerin daha iyi koşullarda üretim yapmalarını sağlamak için, ürünlerinin uluslararası piyasalarda adil bir 
fiyattan (piyasa fiyatının biraz üstünde) satılmasını sağlamaya çalışan, böylece onların ekonomik ve sosyal 
gelişimine ve daha bağımsız olabilmelerine katkıda bulunan, insan emeğine saygılı bir ticaret türü ve bir sosyal 
harekettir (Odabaşı ve Yavuz, 2007). 

Adil ticaret sertifikasının alınmasının amacı çiftçiye daha fazla kazanç sağlamasının yanında çalışanlara sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, ücretlendirmede cinsiyet eşitliğine dikkat etmek ve çocuk işçi 
çalıştırılmasının önüne geçmektir. Sertifikalandırmada dikkat edilen diğer hususlar ise üreticilerin küçük ölçekli 
işletmeler olması, doğal dengenin gözetilmesi, üretim sırasında çevreye zarar verilmemesi, hammadde 
kaynaklarının korunmasıdır. Adil ticaret sertifikalı ürün satışı yapan şirketlerin kazancı ise adil olma, takdir 
kazanma, itibar elde etmenin yanında maddi kazanç da sağlamaktır. 

Günümüz tüketicileri, ürünün hangi aşamada, nerede, nasıl ve kimler tarafından üretildiğini bilmek 
istemektedirler. Şirketler bu isteklere yanıt verebilmek için hammadde temin ettikleri tedarikçilerin seçiminde 
de adil ticaret kurallarına uyguladıklarını tüketicilere duyurmaktadır. Tüketiciler adil ticaret sertifikalı ürünleri 
satın almak istemekte ve bu ürünleri satan şirketlere sadık kalmaktadırlar. Gelişmemiş ülkelerdeki küçük ölçekli 
üreticilerin adil bir kazanç elde etmesi konusunda gelişen duyarlılık bu sertifikayı daha değerli kılmaktadır. 
Tüketici ödediği paranın üreticiye ulaşacağından emin olarak özellikle bu ürünleri tercih etmektedir. 

Bitkisel bir tekstil hammaddesi olan pamuk değişik kullanım alanlarıyla ülkemiz ve dünya tarım, sanayi ve 
ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Dünya nüfusunun hızla artması, öte yandan sanayileşen ve kalkınan 
toplumlarda hayat seviyesinin yükselmesi pamuk tüketim ve gereksinimi arttırmıştır. Uluslararası Pamuk 
İstişare Komitesi (ICAC), 2017/18 üretim sezonunda dünyaki pamuk üretim alanının 2016/17 dönemine göre %5 
artış göstererek 30,6 milyon hektara, pamuk (lif) üretim miktarının ise %2 artarak 23,4 milyon ton’a ulaşacağını 
öngörmektedir. Aynı zamanda söz konusu komite, 2016/17 sezonunda 7,8 milyon ton olan dünya pamuk 
ticaretinin 2017/18 döneminde %5 artarak 8,2 milyon ton’a yükseleceğini tahmin etmektedir (ICAC, 2017).         

2004 yılında tanıtılan adil ticaret pamuk asgari fiyatları ile büyük ölçüde pamuk üreticilerinin yaşamlarının 
geliştiği görülmüştür. Adil ticaret, pamuğu pazara sunarak pamuk üreticilerinin sürdürülebilir üretim için 
ortalama masraflarını karşılamayı amaçlamaktadır.  Alıcıların ödediği adil ticaret pamuk fiyatına ek olarak 
uygulanan 5 $ fiyat, çalışanların eğitim ve sağlık hizmeti, işleme ve ekipman, kredi ve sigortalar gibi sosyal ve 
ekonomik yatırımlar için kullanılmaktadır (FLO, 2015). 

Pamuk, dünya çapında tarım ticaretindeki dengesizliğin ve eşitsizliğin sembolü haline gelmiştir. Birçok ülke için 
önemli bir nakit açığı nedenidir. Global seviyede küçük ölçekli pamuk üretimi yapan 100 milyona yakın hane 
sahibi, hızla düşen ve serbestçe dalgalanan piyasa fiyatlarının merhametine terk edilmiş durumdadır. Bütün bu 
sıkıntılara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde yerel pamuk sektörüne artan sübvansiyonlar 
-2002 yılında yaklaşık olarak 3-4 milyar dolar sübvansiyon verilmiştir ki bu rakam Amerika’nın, Kuzey Afrika 
ülkelerine yapmış olduğu dış yardımın iki katıdır - gelişmekte olan ülke pamuk çiftçilerine inanılmaz bir sıkıntı 
vermektedir. Diğer birçok ticari üründen farklı olarak, gelişmekte olan ülkelerde üretim ve imalat sürecinde 
katma değer pamuğa ilave edilmektedir. Şunu da kabul etmek gerekir ki, adil ticaret sertifikalı pamuk, pamuk ve 
tekstil sektörünün diğer bölümlerinde etik kodların ve standartların- ki bunlar çocuk işgücü sorunu ile ilgili 
olarak düzenlenen kampanyalar neticesinde ortaya çıkmışlardır- yerine getirilmesi ile ilgili programların 
uygulanmasında tamamlayıcı rol oynamaktadır (Topkapı İplik, 2017). 

Türkiye’de güçlü bir pamuk üretimi olmasına karşın, bu üretimi olumsuz yönde etkileyen birçok sorun 
bulunmaktadır. Bu sorunlar ise politikalara ilişkin sorunlar; pamuk tarımındaki üretim masraflarının yüksek 
olması; pamuk tarımında çeşit, tohumluk ve üretim tekniği konularındaki sorunlar; pamuk hasadı, hasat sonrası 
(çırçırlama) ve yabancı madde sorunları; pamuk standardizasyon sistemindeki sorunlar; pamuk üretim ve işleme 
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tekniği konusundaki eğitim yetersizliği; pamuk ile ilgili kesimler arasındaki iletişim ve işbirliği yetersizliği olarak 
özetlenebilir. Pamuk üreticilerinin karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi ve adil bir ücret elde etmeleri 
açısından ürünlerinin adil ticaret sertifikası ile markalandırılması çiftçilerimizin yararına olacaktır (Gençer ve 
diğerleri, 2017). 

Bu çalışmanın amacı, adil ticaret ürünleri için firmaların eğilimlerine yönelik bilgi vermektir. Çalışmada, 
Türkiye’deki adil ticaret ürünlerinden birisi olan pamuk örneğinden hareketle, adil ticaret alanında faaliyet 
gösteren tekstil firmaları ile gerçekleştirilen bir surveyden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Ayrıca 
çalışmada, surveyden elde edilen veriler esas alınarak, firmaların hammadde kaynakları, adil ticaret sertifikası 
ile üretilen tekstil ürünleri, adil ticaret sertifikalı tekstil ürünlerinin pazarlama sistemi ve firmaların sosyal 
sorumluluğu üzerinde adil ticaretin etkilerine yönelik bilgiler sunulmuştur. 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın birincil verileri, Türkiye’de FLO (Fairtrade International) tarafından sertifikalandırılmış adil ticaret 
sertifikasına sahip olan tekstil firmaları ile gerçekleştirilen anket çalışmalarından elde edilmiştir. Çalışma 
kapsamında adil ticaret sertifikasına sahip 10 tekstil firması belirlenmiş olup, bu firmalardan anket çalışmasına 
katılmayı kabul eden 7’si ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan firmalar, çoğunluğu İstanbul olmak 
üzere İzmir, Denizli, Hatay, Bursa, ve Kayseri illerinde dağılış göstermektedir. İkincil veriler ise adil ticaret ile ilgili 
kurumların resmi internet sitelerinden ve yayınlanan faaliyet raporlarından oluşmaktadır. Ayrıca internet 
ortamında ulaşılabilen makaleler, araştırmalar ve gazete yazıları çalışmaya kaynak oluşturmuştur. 

3. Pamuk ve Adil Ticaret (Fair Trade) 

Pamuk dünya çapında yaklaşık olarak 35 milyon hektar alanda yetiştirilmektedir. 2014 verilerine göre 1,65 
milyondan fazla üretici ve işçi adil ticaret bünyesinde kayıtlı olup, bunun %3’ünü pamuk oluşturmaktadır. Kadın 
üreticilerin desteklenmesi adil ticaret için temel alınan önemli bir amaçtır. Genel olarak adil ticaret programına 
dahil olan üretici ve işçilerin %26’sı kadın iken, bu oran adil ticaret pamuk üretiminde %15’tir. Fairtrade 
International organizasyonunun son yayınladığı 2015 yılı İzleme ve Etki Raporuna göre;  54,700 çiftçinin adil 
ticaret sertifikalı pamuk üretimine kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Bu çiftçilerin %65’i organik pamuk üretim 
sertifikasına sahiptir (FLO, 2015). 

 Adil ticaret sertifikalı üretim kapsamında 61,100 hektar alanda pamuk üretimi yapılmaktadır. Bu üretim 
alanlarının %98’i 5 hektarın altında olan küçük arazilerden oluşmaktadır. Adil ticaret küçük ölçekli çiftçilerin 
diğer işletmelere göre daha fazla desteklenmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitekim, dünya genelinde adil 
ticaret pamuk üzerine kurulan 22 adet üretici oranizasyonunun 13’ü küçük ölçekli üretici organizasyonları 
şeklindedir ve bunlar Batı Afrika’da yer almaktadır. Geri kalan 9 üretici organizasyonu ise Hindistan’da 
bulunmaktadır. (FLO, 2015). 

2014 yılı verilerine göre pamuk üreticilerinin geliri toplam 9 milyon € olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıla göre 
toplam satış içerisinde pamuk satışı %43 oranında bir artış göstermiştir. Pamuk üreticilerinin adil ticaret 
sertifikalı pamuk üretiminden elde ettiği kazanç (adil ticaret prim ödemelerinden sağlanan gelir) 1 milyon € 
olarak hesaplanmış olup, bu kazanç bir önceki yıla göre %57 artış göstermiştir. Elde edilen kazancın %41’i 
eğitim, sağlık ve altyapı gibi topluluk destekleme projelerine harcanmıştır. Bu kapsamda, pamuk üretici ve 
işçilerinin eğitim ve sağlık altyapıları, burslar ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu kazancın %34’ü ise üreticilerin teknik eğitimini sağlamak ve üreticilere araç-gereç temin etmek 
amacıyla kullanılmıştır (FLO, 2015). 

4. Araştırma Bulguları 

4.1. Firmaların Adil Ticaretteki Deneyimleri 

İncelenen tekstil firmalarının önemli bir kısmı İstanbul başta olmak üzere İzmir, Denizli, Hatay, Bursa, ve Kayseri 
illerinde dağılış göstermektedir. Firmaların ürünlerini çoğunlukla yurt dışı satış amaçlı ürettikleri görülmüştür.  
Söz konusu firmaların adil ticaret sertifikasına sahip olma süresi yaklaşık 5’yıldır (ortalama 4,57) . En uzun süre 
sertifikaya sahip olma süresinin 8 yıl, en az ise 2 yıl olduğu görülmektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Firmaların Adil Ticaret Sertifikasına Sahip Olma Süreleri 
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Firma Sayısı Süre (yıl) 

1 8 
1 
2 
1 

7 
5 
3 

2 2 
Ortalama 4,57 

4.2. Firmaların Adil Ticaret Sertifikası Hakkındaki Bilgi Kaynakları ve Sertifika Alımında Etkili Olan 
Faktörler 

İncelenen tekstil firmalarının adil ticaret sertifikası ile ilgili  bilgi edinimlerinde etkili olan en önemli bilgi 
kaynakları yurt dışı perakendeciler ve tüketiciler olarak belirlenmiştir. Adil ticaret projeleri, sertifikasyon 
kuruluşları, internet ve tedarikçiler ise firmaların adil ticaret ile ilgili bilgi edinimlerinde ortaya düzeyde etkilidir 
(Çizelge 2).    

Çizelge 2.  İncelenen Firmaların Adil Ticaret Sertifikası Hakkındaki Bilgi Kaynakları 
Bilgi Kaynakları Ortalama 

Yurt dışı perakendeciler 4,28 
Tüketiciler  3,66 
İlgili projeler 2,83 
Sertifikasyon kuruluşları 2,71 
İnternet  2,66 
Tedarikçiler  2,66 
Hammadde üreticileri 2,50 
İthalatçı firmalar  2,28 
Konferanslar  2,16 
Tanıtım toplantıları 2,00 
Yayın organları (gazete,dergi,broşür,afiş vb.) 2,00 
Danışmanlıklar  1,83 
Bilirkişiler  1,66 
Ziraat mühendisleri  1,33 
Yurt içi perakendeciler 1,33 

(1)Etkisiz   (2)Az etkili   (3)Orta derecede etkili   (4)Etkili   (5)Çok etkili 

İncelenen firmaların adil ticaret sertifikasını almasında etkili olan en önemli faktör fiyat olup, firmaların genelde 
ürünlerine daha iyi fiyat elde etmek için bu sertifikayı edindikleri saptanmıştır (Çizelge 3). Fiyattan sonra söz 
konusu firmaların adil ticaret sertifikasını almalarında etkili olan diğer önemli faktörler yine ekonomi odaklıdır. 
Nitekim, firmalar gerek kendileri gerekse de tedarikçileri açısından ürünlerin daha adil olarak 
ücretlendirilmesini ve bunun sürdürülebilir olmasını talep etmektedir.      

Çizelge 3. Firmaların Adil Ticaret Sertifikası Almalarında Etkili Olan Faktörler  
Bilgi Kaynakları Ortalama 

Daha iyi fiyat elde etmek  3,57 
Adil ücretlendirme  3,42 
Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak  3,42 
Çevre koruma  3,28 
Yoksulluğun azaltılması  3,28 
Cinsiyet eşitliği  3,00 
Çiftçilerin durumunu iyileştirmek  3,00 

(1)Etkisiz   (2)Az etkili   (3)Orta derecede etkili (4)Etkili   (5)Çok etkili 

4.3. Adil Ticaret Sertifikalı Pamuğun Firmalar Tarafından Tedarik Edilme Şekilleri 

İncelenen tekstil firmalarının genellikle adil ticaret pamuğun tedarik edilmesi ile ilgili bir sorun yaşamadıkları 
tespit edilmiştir. Nitekim,  adil ticaret kapsamında üretilen pamuğa firmaların kolaylıkla ulaşabilme durumunu 
ölçmek amacıyla söz konusu firmalara yöneltilen sorunun likert ölçek ortalaması incelendiğinde, bu ortalamanın 
4,14 olması firmaların çoğunlukla adil ticaret pamuğuna ulaşabildiğini göstermektedir. 
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İncelenen firmalarının üretimde kullandıkları adil ticaret pamuğu farklı kaynaklardan tedarik ettikleri 
görülmektedir. Genelde firmaların pamuğu yurt dışında sözleşmeli üretim yaptıran diğer firmalardan tedarik 
ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanında, az da olsa yurt içinde çiftçilerle adil ticaret pamuk üretimi üzerine 
sözleşmesi olan diğer firmalardan da pamuk tedarik edildiği saptanmıştır.  İncelenen firmalar arasında yurt 
içinde veya yurt dışında doğrudan  çiftçilere sözleşmeli adil ticaret pamuğu ürettirenler de bulunmakla birlikte, 
bunların sayısı oldukça azdır (Çizelge 4).   

Çizelge 4. Adil Ticaret Sertifikalı Pamuğun Firmalar Tarafından Tedarik Edilme Şekilleri 
Tedarik Kaynakları Ortalama 

Yurt dışında çiftçilerle sözleşmesi olan başka bir firmadan 3,16 
Yurt içinde çiftçilerle sözleşmesi olan başka bir firmadan 2,33 
Yurt içinde sözleşmeli pamuk üretimi yapan çiftçilerden 1,71 
Yurt dışında sözleşmeli pamuk üretimi yapan çiftçilerden 1,66 

(1)Hiç  (2)Çok az   (3)Orta derecede  (4)Çoğunlukla   (5)Devamlı 

4.4. Firmaların Üretimini Yaptıkları Adil Ticaret Sertifikalı Ürünler 

İncelenen tekstil firmaları tarafından üretimi yapılan adil ticaret sertifikalı ürünlere bakıldığında, bazı firmaların 
adil ticaret pamuğunu içeren çok sayıda ürün ürettiği, bazılarının da iki ürün grubu ile sınırlı kaldığı 
görülmektedir. Bunun yanında, adil ticaret pamuğunu sadece kozmetik ürünlerin üretiminde kullanan firmalar 
da bulunmaktadır. Ürün grupları incelendiğinde, hemen hemen tüm firmaların adil ticaret pamuğunu iplik 
üretiminde kullandıkları saptanmıştır. İncelenen firmaların adil ticaret sertifikalı pamuklardan ürettikleri tekstil 
ürünleri; pamuk ipliği, pamuklu mensucat, pamuklu kumaş, denim kumaş, havlu kumaşı, basma çorap, hidrofil 
pamuk, hidrofil kasarlı pamuk, medikal ve kozmetik ürünler şeklinde belirtilebilir (Çizelge 5).    

Çizelge 5. Firmaların Ürettikleri Adil Ticaret Sertifikalı Ürünler  
Firma Sayısı Ürünler 

3 
Pamuk iplik, kozmetik ürünleri, pamuklu mensucat, pamuklu kumaş basma, çorap, medikal ürünler, 
hidrofil pamuk, hidrofil kasarlı pamuk, havlu kumaşı, denim kumaş 

1 Pamuk iplik, pamuklu mensucat 
1 Pamuk iplik, havlu kumaşı 
1 Pamuk iplik, denim kumaş 
1 Kozmetik ürünler 

4.5. Firmaların Adil Ticaret Ürünlerinde Pazarlama Yapısı 

 4.5.1. Adil Ticaret Sertifikalı Ürünlerin Yurtiçi ve Yurtdışı Satılma Oranları  

İncelenen tekstil firmalarının hemen hemen tamamı adil ticaret sertifikalı ürünlerini yurt dışına 
pazarlamaktadır. Ürünlerini yurt iç pazara sunan firma sayısı sadece 1 adet olup, bu firmanın da 
satışlarının %90’ının yurt dışına yönelik olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Firmaların Adil Ticaret Sertifikalı Ürünleri Yurtiçi ve Yurtdışında Satış Oranları  

Firma Sayısı Yurt İçi Pazar(%) Yurt Dışı Pazar (%) 

6   0,00 100,00 

1 10,00   90,00 

İncelenen firmaların ihracat hacimlerinin değer olarak 3 ile 200 milyon ABD Doları ($) arasında değiştiği 
görülmektedir. Adil ticaret sertifikalı ürünlerin söz konusu firmaların toplam ihracatındaki payı ise genelde %5’i 
geçmemektedir. Sadece 1 firma için bu oran %10 olarak saptanmıştır. Firmaların ihracattaki ciroları ile adil 
ticaret ürünlerinin satışı arasında doğru bir orantı söz konusu değildir. Nitekim, ihracat cirosu 200 Milyon $ olan 
bir firmanın toplam ihracatı içinde adil ticaret sertifikalı ürünlerin payı sadece %0,5 iken, bu oran 45 Milyon 
$ ciroya sahip olan bir firmada %10’dur (Çizelge 7). 
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Çizelge 7. Firmaların İhracat Hacmi ve İhracatta Fair Trade Ürünün Payı  

Firma No İhracat Cirosu ($) Pay (%) 

1 19.500.000 5 
2 4.000.000 5 
3 200.000.000 0,5 
4 45.000.000 10 
5 47.000.000 1 
6 38.000.000 5 
7 3.000.000 3 

4.5.2. Firmaların Adil Ticaret Sertifikalı Ürünlerde Yurtdışı Dağıtım Kanalları 

Görüşme yapılan tekstil firmalarının adil ticaret sertifikalı ürünler için yurt dışında kullandığı dağıtım kanalları 
incelendiğinde, büyük perakendeciler ve zincir organizasyonların daha fazla tercih edildiği görülmektedir 
(Çizelge 8). Firmaların adil ticaret sertifikalı ürünleri yurtdışındaki dağıtımında kullandığı ikinci önemli kanal 
ithalatçı distribütörler (dağıtıcılar)/toptancılar olup, bu kanal firmalar tarafından orta düzeyde (ne az ne çok) 
tercih edilmektedir. Komisyoncu acentalar, ithalatçı imalatçılar ve küçük perakendeci organizasyonlar ise 
firmaların yurtdışı satışlarda nadiren kullandığı dağıtım kanalları olarak göze çarpmaktadır.   

Çizelge 8. Adil Ticaret Sertifikalı Ürünlerde Firmaların Yurtdışı Dağıtım Kanalları  

Dağıtım Kanalları         Ortalama 

Büyük perakendeciler ve zincir organizasyonlar 3,6 
İthalatçı distribütörler (dağıtıcılar) / toptancılar 2,6 
Komisyoncu acentalar / satış temsilcileri 2,2 
İthalatçı imalatçılar 1,8 
Küçük perakende organizasyonları 1,6 
Merkezi satın alma organizasyonları 1,2 
Doğrudan tüketicilere satış 1,1 
(1)Hiç  (2)Nadiren   (3)Orta Derecede  (4)Çok Sık  (5)Devamlı 

4.5.3. Firmaların Adil Ticaret Ürünlerinde Bekledikleri ve Elde Ettikleri Fiyat Artış Oranları 

İncelenen tekstil firmalarının yöneticilerine adil ticaret sertifikasına sahip olmadan önce bekledikleri fiyat artışı 
oranları sorulduğunda, sadece 3 firmadan bu konuda cevap alınabilmiştir. Söz konusu firmaların bekledikleri 
fiyat arış oranları %5-15 arasında değişmekte olup, ortalama %10 civarında bir artış beklentisi bulunmaktadır. 
Görüşülen diğer 4 firma ise, ürünlerindeki fiyat değişimine yönelik bir tahminde bulunamadıklarını belirtmiştir. 
Görüşülen firma yöneticileri, adil ticaret sertifikalı ürünlerin üretimine geçtikten sonra fiyatlarının arttığını ifade 
etmiştir. Ürün fiyatlarında meydana gelen genel artış sorulduğunda ise 6 firmada meydana gelen artışın %15-
20, 1 firmada ise %1-5 olduğu görülmektedir (Çizelge 9). Bu sonuç, genel itibariyle adil ticaret ürünlerinde 
fiyatların firmaların beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 

Çizelge 9. Firmaların Adil Ticaret Sertifikası ile Birlikte Ürünlerinde Bekledikleri Fiyat Artışı Oranı (%) 

Firma Sayısı Fiyat artışı beklentisi  (%) Firma Sayısı Gerçekleşen Fiyat Artış Oranı (%) 

1 15 1 % 1-5 
1 10 6 % 15-20 
1   5 - - 
4 … - - 

… beklenti tahmininde bulunamayanlar  

4.6. Firmaların Adil Ticaret Ürünlerinden Elde Ettikleri Fiyat Artışlarını Değerlendirme Şekilleri 

İncelenen tekstil firmalarının yöneticilerine adil ticaret ürünlerinin pazarlamasından elde ettikleri fiyat artışlarını 
ne şekilde değerlendirdikleri sorulduğunda, bu kazancın daha çok firma içinde değerlendirildiği yönünde 
yanıtlar alınmıştır. Bu kapsamda, elde edilen kazancın makina-teçhizat alımı, vb. yatırımlara yönlendirildiği 
anlaşılmaktadır.  Bunun yanında, fiyat artışlarından kaynaklanan kazancın çevre koruma faaliyetlerine de (atık 
su arıtma tesisi, baca gazı kontrol sistemleri vb.) tahsis edildiği yaygın olarak görülmektedir. Ancak, bunu da 
firma içi değerlendirme kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Adil ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri 
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kazancı; ağaç dikme gibi çevre geliştirme faaliyetlerine, sosyal sorumluluk ve kırsal kalkınma projelerine ve işçi 
ücretlerindeki artışlara tahsis ettiğini ileri süren firma yöneticileri de bulunmaktadır (Çizelge 10).      

 Çizelge 10. Firmaların Adil Ticaret Ürünlerinden Elde Ettikleri Fiyat Artışlarını Değerlendirme Şekilleri 

Değerlendirme Şekli Ortalama 

Firma içi değerlendirme ve yatırım (makine-techizat alımı vb.)  4,33 
Çevre koruma faaliyetleri (atık su arıtma tesisi, baca gazı kontrol sistemleri vb.)  4,00 
Çevre geliştirme faaliyetleri (ağaç dikme, vb.)  3,66 
Sosyal sorumluluk projeleri (burs,kredi,köy okullarına yardım,okul yaptırma vb.)  3,50 
Kırsal kalkınma projeleri (köylere yardım kampanyası, köy okulunda iyileştirme vb.)  3,33 
İşçi ücretlerinde artış  3,33 
(1)Hiç  (2)Çok az   (3)Orta   (4)Çoğunlukla   (5)Devamlı  

4.7. Firmaların Adil Ticaret Faaliyetlerini Gelecekte Sürdürme Eğilimleri 

İncelenen tekstil firmalarının yöneticilerinin tamamı gelecekte de adil ticaret sertifikalı ürünlerin üretimine 
devam etmeyi düşündüklerini belirtmiştir. Söz konusu firmaların yöneticileri, firmalara göre süresi 3-10 yıl 
arasında değişmekle birlikte, ortalama olarak 6,42 yıl daha adil ticaret sertifikalı tekstil ürünlerini üreteceklerini 
öngörmektedir (Çizelge 11). Bununla birlikte, firma yöneticileri adil ticaret sertifikasının ürettikleri tüm tekstil 
ürünlerine genişletilmesi konusunda kararsız bir tutum sergilemektedir. Nitekim, incelenen firmalara tüm 
mallarda adil ticaret sertifikasının bulunma gerekliliği sorulduğunda elde edilen yanıtların likert ölçek ortalaması 
3,28 (orta düzeyde) çıkmıştır. Bu duruma, firmaların sertifikayı edinme amacında adil ticaret ilkelerine uyumdan 
ziyade, müşteri talebinin etkili olduğu şeklinde bir yorum getirilebilir.     

Çizelge 11. Firmaların Gelecekte Adil Ticaret Faaliyetlerini Devam Ettirmeyi Düşündükleri Süre  
Firma Sayısı Süre (yıl) 

2 10 
1 9 
2 5 
2 3 

Ortalama 6,42 

5. Sonuç  

Bu çalışmada, Türkiye’deki adil ticaret ürünlerinden birisi olan pamuk örneğinden hareketle, adil ticaret 
alanında faaliyet gösteren tekstil firmaları ile gerçekleştirilen bir surveyden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, firmaların genelde ürünlerine daha iyi fiyat elde etmek için adil ticaret 
sertifikası edindiklerini göstermektedir. Bir başka önemli tespit ise, firmaların sertifikayı edinme amacında adil 
ticaret ilkelerine uyumdan ziyade, müşteri talebinin etkili olmasıdır. Nitekim, söz konusu firmaların sertifika 
ediniminde yurt dışı perakendecilerin önemli rol oynadığı görülmektedir. İncelenen tekstil firmalarının hemen 
hemen tamamı adil ticaret sertifikalı ürünlerini yurt dışına pazarlamaktadır. İncelenen firmaların adil ticaret 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazancı daha çok firma içi yatırımlarda değerlendirmesi ise bu çalışmada 
belirlenen önemli tespitlerden birisidir. 

Çalışmada bulunan yukarıdaki bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, adil ticaret hareketinin öneminin 
Türkiye’de yeterince algılanamadığını ortaya koymaktadır. Nitekim, elde edilen bulgular, firmaların adil ticaret 
ürünlerini müşterilerinin talebi doğrultusunda ve daha yüksek fiyat sağlamak için ürettiğini göstermektedir. 
Bunun yanında, firmaların elde ettikleri adil ticaret primlerinden doğan kazancı sosyal sorumluluk projelerinden 
ziyade tümüyle firma içi yatırımlara tahsis etmesi adil ticaret ilkelerinin yeterince anlaşılamadığı sonucuna bizi 
götürmektedir. Görüşme yapılan firmalar, müşterilerinin talebi devam ettiği müddetçe adil ticaret sertifikalı 
tekstil ürünlerini üretmeye devam edeceklerini belirtmelerine rağmen, bu durumun gelecekteki 
sürdürülebilirliği tartışma konusudur.     

Türkiye’de adil ticaret sertifikalı ürünlerin üretiminin yaygınlaşması ve bu konuda bir bilinç oluşturulması için bir 
takım uygulamaların yapılması gerekli görülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de FLO’ya (Fairtrade International) 
ait bir ofis kurulmalı ve ofis faaliyetleri devlet tarafından desteklenerek adil ticaret etiketli ürünlerin artışına 
yönelik teşvik planları oluşturulmalıdır. Adil ticaret uygulaması hakkında bilgili kişilerin bir araya gelerek 
tüketiciyi bilinçlendirme çalışması yapmaları ve adil ticareti savunan sivil toplum örgütlerinin kurulmasına 
olanak sağlaması gerekmektedir. Adil ticaret sertifikalı ürünler hakkında yeterli tanıtımlar yapılarak tüketicinin 
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bilinçlendirilmesi ve bu ürünlere karşı talep oluşturulması önemli bulunmaktadır. Yeterli tanıtımların yapılması 
ile birlikte tüketicilerde oluşturulan farkındalık sonucu adil ticaret sertifikalı ürünlere karşı talep oluşacak ve 
Türkiye’deki firmaların bu uygulamaya yönelmesiyle üreticilerin refah artışı sağlanırken tüketicilere de adil bir 
üretimin gerçekleştiğinin garantisi verilerek kaliteli bir üretim gerçekleşebilecektir. Adil ticaret uygulamalarının 
üreticilere yaygınlaştırılması için de tarımsal kooperatifler araç olarak kullanılmalı ve bu kapsamda yapılan adil 
ticaret projeleri desteklenmelidir. 
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Özet: Katılım bankalarının temel gelir kaynağı cüzdanında bulundurduğu kredilerdir. Katılım bankaları prensip olarak 
ürettikleri kredileri cüzdanlarında tutar ve dönemsel gelir elde ederek katılma havuzlarına ve öz karlılıklarına aktarırlar. 
Katılım bankalarının kredilerinin işleyişi özgündür ve literatürde fazla yer bulamamıştır. Faizsiz finans iş modelinin özgün 
ürünlerinden birisi olarak muşaraka finansmanı son yıllarda ön plana çıkmıştır. Muşaraka finansmanının işleyiş biçiminin 
anlaşılması katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan ayrışmasının ortaya konması bakımından önemlidir. Bu 
çalışmada katılım bankalarının muşaraka kredilerinin incelenmiştir. Muşaraka finansmanının muhasebeleştirilmesi ve 
sorunlarına da ilk defa yer verilmiştir. Ayrıca muşaraka finansmanın muhasebesi ile bilinen kredi işlemlerinin muhasebe 
kayıtları arasında fark bulunmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Muşaraka, muhasebe, katılım bankacılığı 

 

Abstract: Main income source of participation banks is the credits. Participation banks keep the credits that they generate 
in their balance sheet and distribute the income generated from credits into participation pools and their equity. The credit 
processes of participation banks are unique and not evaluated enough for literature. Musharakah financing as a unique 
financing model of non-interest financial institutions is currently in the foreground. Describing the process of musharakah 
financing is important to understand the difference between conventional and participation banks. This research evaluates 
the process of musharakah financing of participation banks for the first time. Accounting of musharakah and the problems 
are also included in the research. Moreover with this research its included in the results that there is no difference between 
accounting of normal credit and musharakah financing. 

Key Words: Musharakah, accounting, Islamic banking, Islamic finance 

1. Giriş 

Dünya uygulamasında faizsiz finansman türleri ülkemizden daha geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Dünya 
uygulamasındaki faizsiz finansman, yatay olarak daha farklı finansman türleri sunmakla beraber dikey olarak da 
daha fazla alt finansman türü sunmaktadır. Temel kalemler olan mudaraba, murabaha, muşaraka ve icare 
finansmanlarının alt türleri geliştirilmiş ve uygulanmaktadır.  

Türkiye’de faizsiz finansman türlerinin gelişimin daha dar olmasının belli başlı sebepleri mevcuttur. Bu sebepler 
dünyadaki problemler ile benzerdir. Faizsiz finansman türleri genellikle konvansiyonel bankacılık ürünlerinin 
modifikasyonu ve faizden arındırılması ile ortaya çıkmaktadır. (Hasan, 2008; 272) Faizsiz finansman modeli 
doğduğu zamanlardan bu yana konvansiyonel bankaları takip etmek üzere gelişmiştir. (Sıddıqi; 1983; 86) Faizsiz 
bankacılığın ruhuna uygun finansman türleri geliştirilememektedir. (Hasan, 2005; 22) Bu noktada konvansiyonel 
bankacılığı takip eden strateji dezavantajı bulunmaktadır. Ayrıca ve buna bağlı olarak faizsiz finansman 
türlerinin daha gelişmiş olduğu ekonomiler incelendiğinde konvansiyonel bankacılık sisteminin güçlü ve gelişmiş 
olduğu ve ürün geliştirme sürecinde konvansiyonel taraftan yararlanıldığı anlaşılmaktadır.  

Türkiye’de konvansiyonel bankacılığın gelişmişlik düzeyi ile katılım bankalarının gelişmişlik düzeyi arasında yakın 
bir illiyet olduğu anlaşılabilir. Diğer bir etken katılım bankalarının muhafazakar yönetim anlayışının ürün 
geliştirme süreçlerini yavaşlatmasıdır. Bu problemin bir diğer besleyicisi olarak danışma kurulları yapısının etkin 
olmaması ve üst danışma kurulu yapısının bulunmaması da değerlendirilebilir. Ayrıca seküler bir ekonomi 
modeli sunan Türkiye, düzenleme bakımından da teşvik edici bir ikili sistem kurmamıştır.  

Katılım bankacılığının son dönemde ön plana çıkan finansman türü muşarakadır. Muşaraka finansmanları 
karlılığa ve bilanço yapısına pozitif katkıları ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada muşaraka finansmanlarının 
işleyişi üzerine uluslararası tartışmalara ve Türkiye’deki katılım bankalarının muşaraka finansmanlarının işleyişi, 
muhasebesi ve temel sorunlarına yer verilmiştir. Muşaraka kredilerinin işleyiş biçiminin anlaşılması katılım 
bankalarının konvansiyonel bankalardan ayrışmasının ortaya konması bakımından önemlidir. 
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Bu çalışma muşaraka finansmanlarının işleyişi ve muhasebesi ile ilgili ileri çalışmalar ve performans araştırmaları 
bakımından önem arz eder.  

2. Dünya Uygulamasında Muşaraka Finansmanını 

Dünyada faizsiz finans modeli ekonomik gelişmişlik seviyesine paralel olarak kredi türleri geliştirmiştir. Temel 
faizsiz finansman türleri olan murabaha, mudaraba, muşaraka ve icara bütün dünyada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu ana kredi kalemleri altında dikey olarak farklılaştırılmış tasarımlarla daha geniş bir 
yelpazede ürün ve hizmetler sunulmaktadır. En fazla alt ürün tipi geliştirilen finansman türlerinden birisi 
müşarakadır.  

Müşaraka ismi klasik fıkıh kitaplarında mevcut olmayıp modern terminolojide gelişmiştir. (Usmani, 2004; 21) 
Müşaraka iki veya daha fazla şahsın belirli bir miktar sermaye koyarak, birlikte iş yapmak ve meydana gelecek 
kâr veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa denir (Hammad, 1996; 318) Bahsi geçen belirli miktar eşit 
veya farklılaşmış olabilir. (Sarker, 1999; 5) Müşaraka kapsamında ortaklık sermaye ve emek ile ortaya çıkar. 
Müşarakanın tarafları sermaye iştiraklerine ilaveten emeklerini aktif olarak ortaya koyabileceği gibi taraflardan 
sadece bir kısmının emekleri ile katılması da yeterlidir. (Parlakkaya, Çürük, 2015; 70) Emek ile katılım yönetsel 
seviyeden olabileceği gibi fonksiyonel seviyelerden de olabilir. (Sarker, 1999; 4) Müşaraka sermaye ortaklığı adı 
ile de anılmaktadır. (Bayındır, 2005; 140) Dünyada kar zarar ortaklığı anlamına gelen profit loss sharing (Sarker, 
1999; 5) veya joint venture olarak da adlandırılmaktadır. Müşaraka bir fon toplama yöntemi olduğu gibi fon 
kullandırım yöntemi olarak da gelişmektedir. Değişim, dönüşüm, parçalanma ve sona erme bakımlarından 
tartışılarak fon kullandırım nitelikleri belirlenmiştir. (Bayındır, 2005; 140)  

Müşarakanın normal müşaraka şeklinde uygulaması bulunduğu gibi diğer uygulama biçimleri de mevcuttur. 
Bunlardan birisi müşaraka-i mütenakısa’dır. (Bayındır, 2015; 24) Müşaraka-i mütenakısa, müşaraka-i tanazoleya 
olarak da adlandırılır. Dünyada digressive veya dimishing müşaraka olarak da adlandırılır. Türkçeye azalan 
müşaraka olarak aktarılabilir. (Dinc, 2016, 1) Mülkiyetin devriyle sona eren ortaklık olarak da adlandırılır. 
(Bayındır, 2015; 145) Buna göre müşaraka kapsamında banka ile proje sahibi arasında bir projenin yürütülmesi 
ve oluşacak kârın/zararın paylaşılması üzerine kurulan ortaklığa ek olarak, belli bir süre sonra bankanın 
ortaklıktaki haklarının devri ile sözleşme sona erer. (Bayındır, 2015; 24)  

Muşaraka ile ilgili diğer finansman türleri de geliştirilmektedir. Genel olarak müşarakanın işleyişinin bilinmesi 
diğer tür müşarakalar üzerinde de belirleyicidir. 

2.1. Dünya’da Muşaraka Finansmanının İşleyişi 

Mudaraba ve muşaraka faizsiz finans modelinin ruhuna en uygun finansman türleri olarak görülebilir. İslam’da 
borç verme ile yatırım arasında belirgin farklılık vardır. (Yasseri, 2000; 157) Konvansiyonel bankacılık açısından 
bu ayrım üzerinde durmak iş modeli açısından farklılık doğurmaz. Faizsiz finans kuruluşlarının aracılık 
faaliyetlerinin özü ve ekonomiye doğrudan katkısı bakımından da bu iki finansman türü önemlidir.  

Mudaraba ve muşaraka faizsiz finansmanda merkezde yer alan finansman biçimleri olmasına rağmen 
uygulanabilirliği yaygın değildir. Mudaraba ve muşarakanın yaygınlaştırılamamasında dört temel etkenden söz 
edilebilir. Bunlar sağlıklı bilanço şartlarının yokluğu, toplanan fonların vade yapısı ile uyumsuzluğu (Gafoor, 
2001;5),  yatırım yapılabilir projelerin sınırlılığı ve proje alanlarında faizsiz finans kuruluşlarının uzmanlık eksikliği 
sayılabilir. Bu iki finansman türünün yaygınlaştırılamamış olması faizsiz finans kuruluşlarının konvansiyonel 
bankalardan ayrıştırılmasını güçleştirir. Faizsiz finans kuruluşları için bu önemli bir problem olarak görülebilir. 
Çünkü faizsiz finansman modelinin yaygınlaşmasının önündeki engellerden birisi konvansiyonel bankalarla olan 
süreç benzerlikleridir. Bacha’ya göre mudarabanın ve muşarakanın gelişmesinin önündeki en büyük engel 
finansmanın konvansiyonel ruhla birleştirilerek hibrid bir hal almasıdır. (1997; 3) 

Faizsiz finans kuruluşları için özgün finansman modeli olan mudaraba ve muşarakanın yaygınlaşması ile faizsiz 
finansman modelinin yaygınlaşmasını birbirini besleyen döngüler olarak değerlendirilebilir. Faizsiz finans modeli 
için belirleyici olan mudaraba ve muşaraka finansmanı arasında çok az fark vardır.  

Mudaraba, kar-zarar ortaklığı olarak da bilinir. Fon toplama mudarabanın faisiz finans kuruluşu açısından pasif 
tarafıdır. (Rachmawati, Syamsulhakim, 2004; 2) Mudaraba’da iki taraf vardır. Bunlardan Rab’ul Mal olarak 
adlandırılan faizsiz finans kuruluşu sermaye sunar, sermayeyi edinen ve Mudarip olarak adlandırılan taraf ise 
girişimciliğini ve emeğini sunarak projeyi gerçekleştirmekten sorumludur. (Bacha, 1997;3) Rab’ul Mal kara ve 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1618 
 

zarara sermayesi ile katılır. Prensip olarak mudarabada Rab’ul Mal’ın kara-zarara katılma oranı akit aşamasında 
tespit edilir. Örneğin 50-50, 60-40, 70-30 gibi bir paylaşım oranı üzerinden kar ve zarar taraflar arasında pay 
edilir. Muşarakada ise mudarip yerine müşarik rol alır. Türkiye’de mudaraba finansman olarak 
gerçekleştirilememiş ancak muşaraka finansmanı gerçekleştirilmiştir. 

Dünya örnekleri kapsamında Malezya incelenmiş olup iki tür muşaraka sözleşmesi üretildiği görülmüştür. Buna 
göre muşaraka finansmanı ve muşaraka yatırımı olarak iki tip muşaraka muamelesi gerçekleştirilmektedir. 
(Bank Negara Malaysia, 2010; 18-19) 

Öncelikle muşaraka finansmanının temel işleyişi belirlenmiştir. 

• Her iki ortak eşit tutarda olmasa da yatırıma sermayesi katılmalıdır. Sermaye nakit veya parasal değeri 
bulunan varlıklar biçiminde olabilir. 

• Her iki ortak yönetime katılabilir. Ortaklardan birinin katılmaması veya yönetim sorumluluğunu 
muşaraka sözleşmesi çerçevesinde 3. taraflara delege etmesi kabul edilebilir. 

• İş veya proje fıkhen meşru olmalıdır. 

• Karın ortaklar arasında hangi payda dağıtılacağı sözleşmenin başlangıcında kararlaştırılmalıdır. 

• Zarar ortaklar arasında sermaye payları nispetinde dağıtılır ancak zarar yönetimden sorumlu ortağın 
kusuru nedeniyle ortaya çıktıysa bu ortağın zarara katlanması esastır. 

Bu işleyiş çerçevesinde muşaraka yatırımının özellikleri oluşturulmuştur. Muşaraka yatırımı faizsiz finans 
kuruluşunun yeni kurulan veya var olan bir şirkete ortak olması ile ortaya çıkar. Muşaraka yatırımı ile faizsiz 
finans kuruluşu fıkhen meşru bir faaliyet içinde bulunan bağımsız yasal bir işletmenin paylarını muşaraka 
sözleşmesi kapsamında satın alır. Muşaraka yatırımı faizsiz finans kuruluşunun yatırım amacıyla başka bir 
kuruluşun paylarını elde tutması veya riskini dağıtmak üzere başka bir kuruluşun paylarını edinmesi biçiminde 
ortaya çıkabilir. Yapısı Şekil 1’deki gibidir. 

 
Şekil 1. Muşaraka Yatırımı 

Muşaraka finansmanı ise faizsiz finans kuruluşu tarafında muşaraka finansmanı akdi biçimindeki sözleşmenin 
akdi çerçevesinde ortaya çıkan ortaklık anlaşması kapsamında sunulur. Ortaklar belirli bir proje kapsamında 
sermayeye katılırlar ve faaliyetten doğan kara veya zarara baştan anlaşılan oranda katılırlar. Finansman, 
sözleşme şartlarına bağlı olarak kısmi veya toptan tediye edilebilir.  
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Şekil 2. Muşaraka Finansmanı 

Ortaklık, tüm tarafların ortaklığın transferi konusunda anlaşması halinde paylara bölünebilir. Bu kapsamda 
muşaraka finansmanı akdinin yanında ek bir akit ile transferin taraflarının işlem gerçekleştirilmesi üzere izin 
verilmiş olması gerekir. Bu tür finansmanın yapısı ise Şekil 2’deki gibidir. 

3. Türkiye’de Katılım Bankalarının Sundukları Muşaraka Finansmanı 

Türkiye’de sunulan muşaraka muameleleri muşaraka finansmanı bağlamında ele alınmaktadır. Muşaraka 
yatırımları ise konvansiyonel iştirak kalemi altında incelenebileceğinden bir finansman türü olarak 
değerlendirilemez. Ancak iştirakler doğal olarak banka bilançosunun aktifinde yer almaktadır. 5411 Sayılı 
Bankacılık Kanunu’nun 48. Maddesi Krediler başlığı altında banka aktiflerini düzenler. Bu maddeye göre banka 
aktifinde yer alan her varlık özü itibariyle bir tür kredidir. 

Bu bakımdan iştirakler kalemi de kredi olarak ele alınabilecekken muhasebe mantığı ve vergi muamelesi 
bakımından bu yatırımlar klasik iştirak olarak ele alınır. Bu bağlamda Türkiye’de faizsiz finans unsuru olan 
muşaraka yatırımı yapılmamaktadır. 

Muşaraka finansmanları ise dünya örneğindeki ile benzer şekilde gerçekleştirilmektedir.  

3.1. Türkiye’de Muşaraka Finansmanının İşleyişi ve Sorunları 

Katılım bankalarının muşaraka finansmanlarının işleyişi dünya uygulamasına benzerdir. Bununla beraber işleyiş 
konvansiyonel bankacılık uygulamalarına da benzer. Buna göre müşteri veya ortak muşaraka finansmanı talebi 
ile katılım bankasına başvurur. Bu başvuruda ele alınan en önemli unsur projenin geri dönüş süresidir. 
Türkiye’de katılım fonunun ortalama vadesi ele alındığında bu kriterin önemi anlaşılabilir.  

Aralık 2016 itibariyle ise toplam mevduat ve katılım fonunun %18,1’i vadesiz, %15,7’si 1 aya kadar vadeli, %58’i 
3 aya kadar vadeli, 3 ay üzeri vadelerdeki mevduatın toplamı ise %8,2 civarındadır. (Kaynak; TCMB) Bankalar 1 
ay vadeli hesapları 32 gün üzerinden açtıklarından bu hesaplar 3 ay vade grubuna girmektedir. Yani fiili 
durumda 1 ay vadeli hesapların payının %70’ten az olmadığı bilinmelidir.  

Bu görünüm kısa vadeli fonlarla genellikle geri dönüş süresi uzun vadeli olan projelerin muşaraka ile 
finansmanını güçleştirmektedir. Vade uyumsuzluğu problemi muşaraka finansmanları ele alındığında 
derinleşmektedir. 

Başka bir sorun olarak işletmelerin bilançolarının sağlıklı bir yapıda olması istenir. Bu noktada bir güçlük 
bulunmakla beraber ilk defa bir projeyi ortaya koymak amacında olan bir girişimci mali veri sunmak 
durumundadır. İşletmenin bu nedenle ortaya çıkarılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde risk ölçülememekte 
ve katılım fonu sahibine ne derece riske katlanacağı belgelenememektedir. 

Bu sorunlar nedeniyle katılım bankaları muşaraka finansmanlarını özkaynaklarından yani katılma hesapları hariç 
diğer kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmektedir. 
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Sonrasında projenin fizibilitesi çerçevesinde yatırım yapılabilirliğinin tespit edilmesi halinde sermayeye katılım 
ve kardan alınacak pay oranları belirlenerek muşaraka akdi oluşturulur. Akit çerçevesinde kar gerçekleşmesinin 
başlamasını müteakip tahakkuklar gerçekleştirilir. 

Tahakkukların diğer finansman türlerinden farklı olarak reeskont edilememesi bu finansman türünün 
muhasebesinde öncelikli sorunlardandır. Buna göre tahakkuklar anlık olarak oluşsa da katılım bankalarının 
uygulamasında dönemsel olarak kaydedildikleri görülür. 

Türkiye’de bir finansmanın geri dönüşünün reeskont edilememesi sadece muşaraka finansmanlarında 
karşılaşılan bir sorundur. Katılım havuzları yerine özkaynaklardan finansman gerçekleştirilmesinde etkenlerden 
birisi de bu sorundur.  

Özü itibariyle bir tür ortaklık olan muşaraka finansmanının kredi olarak ele alınması vergisel sorunları da 
barındırmaktadır. Bu kapsamda muşaraka finansmanları Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 
maliyetlerine katlanır. İlaveten ortaya çıkan banka karı kurumlar vergisine tabidir. İştirak biçiminde 
değerlendirilmesi halinde muşaraka finansmanları  sadece kurumlar vergisine tabi olacaktır. Ancak vergisel 
avantajı olan bu  çözüm kar tahakkuklarının ancak ve sadece dönemsel olarak tahakkuk ettirilebilmesi sonucu 
vermektedir. 

Muşaraka finansmanları ile ilgili vergisel ve muhasebe sorunları genel olarak bu çerçevede ele alınabilir. 

4. Muşaraka Finansmanının Muhasebesi 

Türkiye’de muşaraka finansmanlarının muhasebesi ile ilgili literatür bulunmamaktadır. Bu kapsamda ilk defa bir 
örnek kar-zarar ortaklığı projesinin muhasebe kayıtları oluşturulmuştur.  

Bu kapsamda kar-zarar ortaklığı projesi çerçevesinde 20.000.000 TL finansman (banka iştirak) talebi ile 
müşterinin katılım bankasına başvurduğunu farz edelim. XYZ Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve ABC 
İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’lerinin projenin gerçekleştirilmesi üzere bir ortak girişim 
meydana getirdiğini düşünelim. 

4.1. Muşaraka Finansmanının Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması 

Ortak girişim AAA Katılım Bankası Anonim Şirketi’nden projenin finansmanı üzere müşarik sermayesini hesabına 
tahakkuk ettirir. 

Finansmanın ilk tahakkuku ile başlayan süreç kar temerküzü ile ortaya çıkan tahakkukla devam etmektedir. 
Akabinde BSMV tahakkuku gösterilmiştir. Sonrasında ilgili finansmanın 90 gün gecikmesi halinde oluşturulan 
kayıtlara ve takibe alınmasıyla karşılık ayrılması kayıtlarına yer verilmiştir. 
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XYZ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ & ABC İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAK GİRİŞİMİ ile AAA KATILIM BANKASI A.Ş. 
ÖZKAYNAK PROJESİDİR.  

Sözleşme gereği 20.000.000,00 TL tutarındaki katkı payının (iştirak payı) Banka tarafından XYZ YAPI Ortak Girişiminin cari hesabına ödenmesi kaydı. 

THP NO THP Hesap Adı Müşt.No 

HES.N

O I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

14011000 ÖZK.OUVD.DĞR.MÜŞT.KAR.Z.ORT.     B TL 20,000,000.00 02002218-2  XYZ YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET  

30421000 HER ÇEŞİT ORT.(SGR.ŞİRK.HARİÇ)     A TL 20,000,000.00 BANKA İŞTİRAK TUTARI 

        

KAR TAHAKKUKU (Banka lehine 1.000.000,00 TL.  Kar tahakkuku ile  %5 BSMV tutarı olan 50.000,00 TL. nin Tahakkuk Kaydı)   

THP NO THP Hesap Adı Müşt.No HES.NO I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

22000000 TAHREES     B TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ 

54011000 ÖZKAYNAKLARDAN     A TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ 

22000000 TAHREES     B TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ 

38000500 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ     A TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ 

 

Tahakkuk Eden Kar ve BSMV’nin Cari Hesaptan Tahsilatı   

THP NO THP Hesap Adı Müşt.No HES.NO I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

30421000 HER ÇEŞİT ORT.(SGR.ŞİRK.HARİÇ)     B TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ TAHSİLAT 

22000000 TAHREES     A TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ TAHSİLAT 

30421000 HER ÇEŞİT ORT.(SGR.ŞİRK.HARİÇ)     B TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ BSMV TAHSİLAT 

22000000 TAHREES     A TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ BSMV TAHSİLAT 

Tahsilat Gecikmeye Uğraması Durumunda; Gecikme 90 günü geçtiğinde Takip Hesaplarına intikal ettirilir. 

Takip işlemlerinde öncelikle yazılan kar tutarı (buradaki örnekte 1.000.000,00 TL.) iptal edilmektedir. Aynı yıl içerisinde ise 54011000 hesaba borç 22000000 hesaba alacak vermek 
suretiyle, farklı yılda ise  69900000-GEÇMİŞ YILLAR KÂR PAYI GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI nda izlenmektedir. BSMV (vergi tutarı) ise Anaparaya ilave edilmektedir. (Vergi 
tutarı ilgili dönemde vergi dairesine ödendiğinden iptal yerine anaparaya ilave edilmektedir.) 

 

 

 

  

Kar Tutarının İptali ve BSMV Tutarının Anaparaya İlave Edilmesi  (Aynı Yıl) 
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THP NO THP Hesap Adı Müşt.No HES.NO I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

54011000 ÖZKAYNAKLARDAN     A TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ KAR İPTALİ 

22000000 TAHREES     B TL 1,000,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ KAR İPTALİ 

14011000 ÖZK.OUVD.DĞR.MÜŞT.KAR.Z.ORT.     A TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ BSMV TUTARI 

22000000 TAHREES     B TL 50,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ BSMV TUTARI 

Projenin Takip Hesaplarına Taşınması Kaydı       

THP NO THP Hesap Adı Müşt.No HES.NO I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

17000000 ÖZKAYNAKLARDAN     B TL 20,050,000.00 02002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET TAKİBE TAŞIMA 

14011000 ÖZK.OUVD.DĞR.MÜŞT.KAR.Z.ORT.     A TL 20,050,000.00 02002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET TAKİBE TAŞIMA 

Karşılık Ayırma Kaydı (BBDK Karşılıklar Yönetmeliği gereğince teminatsız kısım üzerinden karşılık ayrılmaktadır) 

THP NO THP Hesap Adı Müşt.No HES.NO I PCN TUTAR AÇIKLAMA 

82000000 ÖZKAYNAKLARDAN     B TL 4,010,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ KARŞILIK GİDERİ 

18000000 ÖZKAYNAKLARDAN     A TL 4,010,000.00 130-2002218-2 XYZ YAPI İNŞAAT KAR-ZARAR PROJESİ KARŞILIK GİDERİ 

Not: Kar elde edildiğinde sözleşme hükümlerinde belirtilen oranlarda paylaşım gerçekleşmektedir.  
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5. Sonuç 

Dünyada muşaraka muameleleri muşaraka yatırımı ve muşaraka finansmanı şeklinde iki biçimde 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de muşaraka yatırımı biçiminde bir finansman yöntemi bulunmamaktadır. 
Muşaraka finansmanı ise Türkiye’de dünya örneklerine benzer şekilde gerçekleştirilmektedir. Muşaraka 
finansmanı fıkhi özü itibariyle iştirak biçiminde bir yatırım olmasına rağmen kredi olarak izlenmektedir. Bu 
durum vergisel düzenlemeler gerektirmektedir. 

Genel olarak bankacılık sisteminin vade uyumsuzluğu problemi bulunur. Faizsiz finans kuruluşları açısından 
belirli bir geri dönüş süresi bulunan muşaraka finansmanlarının gerçekleştirilmesinin vade uyumsuzluğu 
sorununu büyütmektedir. 

Muşaraka finansmanının reeskont edilememesi diğer bir problem olarak ele alınabilir. İştirak olarak izlenmesi 
halinde vergi avantajı bulunabilmesine rağmen kar tahakkuklarının reeskontu sorunu çözümsüz kalabilir. 

Muşaraka finansmanının muhasebese kayıtları mevcut uygulamalar kapsamında gerçekleştirilmiş olup genel 
kredi kayıtları ile farklılık bulunmadığı gösterilmiştir. 
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Özet: İktisadi olaylar, savaşlar, teknolojik inovasyonlar, iktisadi belirsizlikler para talebi serisinde yapısal kırılmalara veya 
trend değişimlerine yol açmaktadır. İktisat literatüründe, para talebinin gelire, faize ve enflasyona duyarlılığının sırasıyla 
pozitif, negatif ve negatif olduğu artık kabul edilmektedir. Ancak iktisadi belirsizliğin ihtiyat, işlem ve spekülatif amaçlı para 
talebini nasıl etkilediği konusunda fikir birliği halen söz konusu değildir. Bu makalede, mikro temelli para talebi 
fonksiyonlarına belirsizlik değişkeninin nasıl ilave edilebileceği teorik açıdan tartışılmaktadır. Ampirik kısımda Ocak, 1990 – 
Nisan, 2016 aylık frekansta Türkiye verisi kullanılarak, reel para talebi ile gelir, faiz oranı, belirsizlik arasındaki uzun dönemli 
ilişki Kuriyama (2016)’nın önerdiği CUSUM tabanlı quantil kointegrasyon yöntemi ile analiz edilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Para Talebi, Belirsizlik, Kointegrasyon.  

Micro-Based Monetary Theories and Economic Uncertainty 

Abstract: Economic events, wars, technological innovations, economic uncertainty generate structural beaks or trend 
changes in the data. Within the economic literature, it is widely accepted that the sensitivity of money demand to income, 
interest rate and inflation is positive, negative and negative respectively. However, there is no consensus about the possible 
effects of economic uncertainty on precautionary, transaction and speculative money demand. In this paper, the 
consequences of possible inclusion of uncertainty variable to the micro based money demand function are being discussed. 
In the empirical section, by employing Turkish data in monthly frequency spanning January, 1990 to April, 2016, the long-
run relationship between real money demand and income, interest rate, uncertainty is being analyzed using the CUSUM 
based quantile cointegration method proposed by Kuriyama (2016).    

Key Words: Money Demand, Uncertainty, Cointegration. 

1. Giriş 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde, savaş, deprem ve parasal sistem değişiklikleri gibi önceden 
öngörülemeyen bir takım önemli olaylar, makroekonomik değişkenlerde sonraki dönemler açısından belirsizlik 
yaratmaktadır. İktisadi analizlerde bu gibi trend değişimine yol açan olaylar yapısal kırılma olarak 
adlandırılmaktadır. Ülkelerin uyguladıkları parasal standart değişiklikleri iktisadi açıdan yapısal kırılmaların en 
çok bilinenleri arasındadır. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) gümüş ve altın para (1792-1862); yarı altın 
standardı (1879-1933) ve kâğıt para (1967-1973) tercihi parasal standart değişikliğidir. (Elwell, 2011, ss. 2-3 ve 
ss. 7-8). Türkiye’deki parasal standart değişimleri için Şahin (2015b) incelenebilir. Metal para standardından 
kâğıt para standardına geçiş sürecinde, niceliksel olarak daha kolay artırılabilen kâğıt para, itibar görmesi 
durumunda, ülke ekonomisinde yaygınlaşmaktadır. Parasal dinamikleri etkileyen ikinci unsur olan savaşlar ve 
önemli toplumsal olaylara örnek olarak iktisat literatüründe I. Dünya Savaşı’na sıklıkla vurgu yapılır. I. Dünya 
Savaşı (1914-1918)’nı takiben, galip ve mağlup ülkelerin likidite dinamikleri birbirinden farklı seyretmiştir. 
ABD’de 1918-1922 yılları arasında, fiyatlar azalış gösterirken, Almanya’da ise inanılmaz seviyelere ulaşmıştır 
(James ve Com, 1930, Tablo 4, s. 82). Birleşik Krallık’ta 1919-1920’li yıllarda parasal büyüklük, reel gelir ve 
fiyatlar genel düzeyi önemli ölçüde azalmıştır (Schwartz, 1987, s. 180, Grafik 6.1). I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği 
1918 sonrası, ABD gibi pek çok ülkelerde borçlanma ya da vergilerin artırılması yoluyla savaş harcamalarının 
finansmanı gündeme gelmiştir (James ve Com, 1930, s. 78). Almanya’da altın standardının terk edildiği 1914 
başlangıcından 1920’lere kadar, hızlı bir para artışı ve artan bütçe açıklarını takiben enflasyon oranında 
hızlanma görülmüştür (Parsson, 1974, s. 16). Osmanlı İmparatorluğu’nda da özellikle 1878 yılında dış borçların 
ödenemeyeceğinin ilan edilmesini takiben, I. Dünya Savaşı sonuna kadar, hatta devam eden uzun bir süreçte, 
dış borçlanma ve bütçe açıklarının tağşişler yoluyla finansmanı, gündemde kalan konular arasında yer almıştır 
(Pamuk, 2014). 

 
1 Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Programı, Proje No. 53/2012-01 Yumuşak Geçişli Bağlaşım 

Modeli ile Enflasyon Belirsizliği Altında Para Talebi Fonksiyonunun Tahmini yayımlanmamış proje raporunun bir kısmı 
temel alınmış; mikro temelli para talebi teorileri ve ampirik uygulama kısmı ilave edilerek önemli ölçüde geliştirilmiştir. 
Çalışmaya referans vermek için: Şahin, Afşin (2017). “Mikro Temelli Parasal Teoriler ve İktisadi Belirsizlik”, Uluslararası 
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferans Serisi (IBANESS), 4-5 Mart 2017, Edirne, Türkiye. 
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Parasal dinamikleri etkileyen üçüncü unsur teknolojik gelişme ve inovasyon süreçleridir. ABD’de 1850’li, 60’lı ve 
70’li yıllarda günlük hayatta sıklıkla kullanılan pek çok ürünün icat edildiği görülmektedir. ABD’de 1861 yılında 
başlayan ve 1865 yılında biten iç savaşı takiben, gelişme ve inovasyon süreci hızlanmıştır. Toplam arz düzeyi 
teknolojik ve inovatif gelişmeleri takiben artmıştır. ABD ekonomisinde 1870-1873 yıllarında olduğu gibi; 
genişleme dönemlerinde para stoğu artmakta, reel gelir ve fiyatlar yükselmektedir (Friedman ve Schwartz, 
1963, s. 30, Grafik 3) ve yatırım yapma imkânları genişlemektedir. 1908 ve 1913-14 yıllarında paranın dolanım 
hızı, reel gelir ve fiyatlar azalmaktadır (Friedman ve Schwartz, 1963, s. 136, Grafik 13). 1915-1918 yılları 
arasında ise para stoğu yükselmektedir (Friedman ve Schwartz, 1963, s. 204, Grafik 18). Ekonomide daralma 
dönemlerinde, para arzı artış hızı ve büyüme hızı ise azalmaktadır ve Dewald (1998)’a göre, ekonomide bu iki 
değişken arasındaki 1875-1995 yılları arasında pozitif yönlü ilişki, kısa dönemde bazı dönemlerde geçerliliğini 
yitirse de; uzun dönemde aralarında bir pozitif ilişki söz konusudur. Dewald (1998) bu iki değişkenin aynı 
zamanda enflasyonla da beraber hareket ettiğini vurgulamaktadır. Ona göre ABD’de 1893’de para arzı, üretim 
ve enflasyon %25’e yakın birlikte yükselmiş, 1915-20 arasında %30’dan fazla artmış, 1930-33 yılları 
arasında %25’den fazla azalmış, 1945’de %30’a yakın yükselmiştir (Dewald, 1998, s. 17, Grafik 3). Ekonomide 
temel iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri, para talebindeki yapısal değişim etkilemektedir. Para arzı, 
enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki, süreç içerisinde para talebindeki yapısal davranış değişikliğini takiben 
farklılaşmaktadır. Blanchard ve Johnson (2013, s. 525-526)’a göre, para talebindeki kaymalar, para arzındaki 
değişim ile enflasyon arasındaki etkileşimin kısa, hatta orta dönemde bozulmasına yol açmaktadır. 

Dördüncü unsur iktisadi belirsizlikler ve iktisadi beklentiler ile ilgilidir. Ekonomik belirsizliklerin arttığı savaş, 
buhran ve kriz gibi olumsuz koşullarda, bireyler ve firmaların tüketim ve yatırım kararları zayıflamakta ve 
iktisadi aktörlerin nakitte kalma eğilimleri azalan işlem miktarı, artan ihtiyat güdüsüyle beraber yükselmektedir. 
İktisadi gelirin ne kadarının tutulduğunu gösteren para arzının milli gelire oranı 1880’de ve 1920’de azalırken; 
1930 ve 1948’de artışa geçtiği görülmektedir (Friedman ve Schwartz, 1963, s. 6, Grafik 2). Özellikle 1929 
Buhranı sonrası yaşanan ekonomik kriz, banka batmaları ve azalan likidite kendini göstermiştir. I. Dünya Savaşı 
sonrasında, kamu borcunu finanse etmeye başlamıştır ve monetizasyon süreci enflasyonu beraberinde 
getirmiştir, hatta para arzı artış hızı gelir artış hızından daha yüksek seyretmiştir.  

I. Dünya Savaşı sonrasında iktisatçılar arasında pek çok konuda tartışmalar alevlenmiştir. Klasik iktisatçıların 18. 
yy. başlarından itibaren geliştirdiği akıma, Keynesyen iktisatçılarca zamanla önemli eleştiriler getirilmiştir. Para 
politikasının likidite düzenlemesine ilişkin adımları, hem araç bağlamında, hem de talep cephesinden yeniden 
ele alınmaya başlanmıştır. Para talebi bu tartışmalar arasında yer almıştır. Savaş sonrası pek çok ülkede para 
talebi yükselmiştir. İktisat okulları, birbirini tamamlayan ya da yanlışlayan pek çok farklı para talebi teorilerini 
ortaya atmış ve etkilenen değişkenleri heterojen bir yapıda ele almışlardır. Keynes öncesi iktisatçılar, klasik 
iktisatçılar, para talebinin faiz oranına duyarlı olmadığını varsaymışlardır. İki savaş arası iktisatçısı John Maynard 
Keynes ise para talebinin faiz oranına olan duyarlılığının yüksek olduğunu kabul etmiştir. Para talebinin faiz 
oranına duyarlılığı düşükse, para politikasının etkinliğinin maliye politikasına göre daha yüksek olduğu kabul 
edilmektedir. 2 Para talebinin faiz oranına duyarlılığı düşükse, faiz oranındaki artışlar para talebini önemli 
ölçüde değiştirmeyecektir. Froyen (2014, s. 102-103)’de böyle bir durumda gelir düzeyi artarsa, para talebinin 
artacağı fakat faiz oranındaki artışın para talebini çok az azaltacağı gösterilmektedir.  

Milton Friedman’ın 1970’lerde3 meselelere değişik yaklaşımlar getirerek temelini attığı parasalcı okul; 
Keynes’in faiz oranının işlevi konusundaki görüşlerine dikkat çekici eleştiriler getirmiştir. Friedman, birbirinden 
farklı faiz oranlarının göz önüne alınması gerektiğini öne sürmüştür. Ona göre Keynes, ABD hazine faiz oranını 
analizinde kullanmış ve reel faiz oranını ise ihmal etmiştir. Reel faiz oranının 1929 Buhranı sonrası negatif 

 
2 Para talebinin faiz esnekliği sıfır (dikey LM) ya da faiz esnekliği yüksek (yatay LM) olabilir. Mishkin (2006, s. 548-549)’de 

dikey LM eğrisi ile para talebinin faiz oranına duyarlılığının sıfır olduğu durum gösterilmektedir.   
3 ABD’nin 1970 Mayıs ayında Vietnam ve Kamboçya’da yaşadığı problemler iktisadi aktörlerin belirsizlik düzeylerini artırmış 

ve nakit taleplerinin yükselmesine neden olmuştur. Fed o yıllarda artan para talebini; para arzını artırarak karşılamaya 
çalışmış ve krizin derinleşmesini önlemeye gayret etmiştir (Maisel, 1973, s. 7). Fed piyasaya iskonto penceresinden borç 
verme sözü vermiş ve piyasayı rahatlatmaya çalışmıştır (Maisel, 1973, s. 9). Bu bakımdan Fed’in artan enflasyon karşısında 
reel faizin yükselmesine izin vermemesi Mishkin (2013, ss. 57-571) tarafından eleştirilmektedir. Ona göre 1970’lerde 
Taylor Kuralı ve Para Politikası Eğrisi (MP) enflasyon artışını takiben reel faizin de yükseltilmesi gerekiyordu ve iskonto faiz 
oranındaki artışın politika faizine etkisi Mishkin (2013, s. 414)’de iki farklı durumda ele alınmaktadır. Eğer rezerv talebi 
eğrisi ile rezerv arzı eğrisi, rezerv arzı eğrisinin dikey kısmı ile rezerv talebi eğrisinin kesiştiği noktada kesişiyorsa, iskonto 
faizindeki azalma rezerv arz eğrisinin aşağı kaymasına ancak politika faiz oranının etkilenmemesine yol açacaktır. O 
yıllarda bankaların Fed’den politika faizinde yüksek seyreden iskonto borçlanması likidite sıkışıklığının yüksek boyutuna 
işaret etmektedir.  
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olduğunu belirtmiştir.4 Buradan yola çıkarak; parasalcılar, para talebinin faiz esnekliğinin düşük olduğunu kabul 
etmişlerdir. Parasalcılara göre, para talebi sadece kısa dönemde faiz oranından etkilenmektedir (Dadkhah, 
2009, s. 75).  

 İktisat okulları arasındaki tartışmalar neticesinde para politikası içinde merkez bankasının rolünün ne 
olması gerektiği zamanla oturmaya başlamıştır. Merkez bankaları, genel ekonomik aktivite içinde para arzını 
maddi olarak ve görsel biçimde somutlaştıran ve piyasada likiditeyi düzenleyen otoriteler olmaya 1930’lu 
yıllardan itibaren başlamışlardır. Romer (1999)’e göre merkez bankalarının zaman içinde para politikası 
stratejilerini geliştirmesi, zamanla oynaklığın azalmasını sağlamıştır. Para gibi normal bir malın5 miktarını 
kısmen kontrol etme yetisine sahip bir kamu kuruluşunun varlığı, arz cephesinde para piyasasında bir belirlilik 
yaratabilmektedir. Merkez Bankaları, Friedman çerçevesinde parasal büyüklüklerin seyrini önceden açıkladıkları 
bir parasal kurala bağlayabilmektedirler. Bu durumda belirlilik düzeyi daha da netleşmektedir. Merkez Bankaları 
piyasaya verecekleri likidite miktarını önceden açıklamadıklarında likidite konusunda belirsizlik artabilmektedir. 
Günümüzde paranın miktarı yerine fiyatını yani kısa dönem faiz oranını belirlemeye6 odaklanan merkez 
bankaları, faiz kararları öncesinde piyasada önemli ölçüde volatilite yaratabilmektedirler.7 Ya da önceden 
açıklanmayan bir politika şok etkisi yaratabilmekte, belki belirsizlik sürecini artırabilmektedir. ABD’de 1970'li 
yılların sonunda petrol fiyatlarını takiben enflasyon da yükselmiştir ve bu döneme Volcker dezenflasyon süreci 
denilmektedir. Fed enflasyonla mücadele amaçlı faiz oranlarını sert bir biçimde %16’lara çıkarmıştır. Enflasyon 
oranı o kadar yüksek seyretmiştir ki reel faizler 1975-1980 arasında negatif seyretmiştir. Fed başkanı Paul 
Volcker’ın o dönemdeki bu sıkı para politikası yoluyla enflasyona sert mücadelesi, başta ABD olmak üzere 
gelişmekte olan pek çok ülke ekonomisinde de işsizliğin artışı, büyümenin zayıflaması gibi sonuçlar 
doğurmuştur.  

Para talebindeki belirsizlik, hanehalkı ve firmaların tüketim ve yatırım kararlarını etkilemektedir. Özellikle 
tüketici faydası tüketim, boş zaman, çalışma gibi değişkenlerin yanı sıra, piyasadaki iktisadi belirsizlikten de 
etkilenebilecektir. Bu çalışmada, iktisadi belirsizliğin ve beklentilerin fayda fonksiyonuna dâhil edilip 
edilemeyeceği tartışılmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerde temel klasik ve Keynesyen para talebi teorilerinin 
temelleri ve çıkış noktaları ve özellikleri tartışılmaktadır. Ampirik açıdan para talebi ile ilgili bulgulara yer 
verilmektedir. Dördüncü bölümde 1960’lı yıllarda ortaya çıkan temel mikro temelli para talebi teorilerine 
karşılaştırmalı tahlillerle yer verilmektedir. Beşinci bölümde para talebine etki edebilecek değişkenlerin 
geleneksel ve quantil kointegrasyon analizi sunulmaktadır ve makale sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. 

2. Ampirik Açıdan Para Talebi Fonksiyonu Tahminleri 

Teorik açıdan ve belirli varsayımlar altında; para talebi fonksiyonunu etkileyen değişkenler ile ilgili ortak 
noktalar ortaya konulabilmektedir. Reel gelir yükseldiğinde bireylerin işlem yapma kapasiteleri artmakta ve 
likiditeye olan talep yükselmektedir. Reel faiz oranı arttığında, bireyin nakit kalmak ile alternatif varlıklara 
yönelimi tercihinde, ikincisinin getirisi yükselmekte ve bireyler para talebini azaltmaktadırlar. Fiyatlar genel 
düzeyindeki artış, bireyin işlemlerini gerçekleştirmek için daha fazla para talep etmesine yol açmaktadır. Diğer 
taraftan beklenen enflasyonda bir yükselme, alternatif varlıkların getirisinde bir artışa yol açacak ve para 
talebini azaltacaktır. Enflasyon oranı yükseldiğinde, ekonomiye bir takım maliyetler yüklenecektir. Örneğin 
beklenen enflasyon oranı arttığında, bireyler gelecekteki tüketimlerini bugün gerçekleştirecek ve cari 

 
4 Reel faiz nominal faizden beklenen enflasyon çıkartılması ile bulunmaktadır. Reel faiz oranının negatif ya da pozitif olması 

iktisadi dengeler açısından önem taşımaktadır. Reel faizin negatif olduğu dönemlerde yerli para cinsinden yatırım araçları 
cazibesini yitirebilmektedir. Yerli para değer kaybedebilmekte ve bunun önüne geçebilmek için de merkez bankaları 
nominal faizleri yükselterek, hanehalkı ve firmaların yerli para cinsinden yatırım araçlarına yönlendirmeye 
çalışabilmektedir. ABD’de 2007-2009 arasında reel faiz negatif seyretmiş ve faiz oranının artması yönünde piyasa 
tarafından Fed’e baskı yapılmıştır.  

5 Gelir düzeyi arttığında talep edilen mal miktarı da artıyorsa normal mal olarak adlandırılır. Para talebi gelir artınca 
yükseldiğinden normal mal kabul edilebilir.  

6 Dogan, Şahin ve Berument (2016) faiz volatilitesinin bir para politikası aracı olarak kullanılması durumunda iktisadi 
değişkenler üzerindeki etkileri konusunda incelenebilir. 

7 Merkez Bankaları bir monopoldür ve para arzı monopolcü piyasada değerlendirilebilir. Abraham Lincol’un, 1863 yılında 
paranın monopol konumda olan hükümet tarafından yaratılmasının övünç veren bir olay olduğunu söylemesi ilginçtir 
(Lyle, 1976, s. 1). Bu monopol güçle, ABD merkez bankası Fed 2008 krizi sonrasında ve Japonya merkez bankası Boj 2001-
2006 yılları arasında parasal genişlemeye gitmişlerdir (Lo, 2009, ss. 80-81). Euro bölgesinde bu monopol güç pek çok ülke 
adına Avrupa Merkez Bankası’na aittir. Merkez bankaları hükümetin kontrolünde bütçe açığını kapatmak gibi popülist 
adımlara zorlandığında, monopol gücü ve bağımsızlığı ortadan kalkmaktadır.   
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tüketimlerini artıracaktır (Krugman, 2012, s. 163). Baharumshah, Mohd ve Masih (2009) enflasyonun para 
talebi üzerindeki etkisini negatif bulmaktadır. Paranın değeri enflasyon nedeniyle zamanla azalacak ve bireyler 
bugünkü parayı gelecekteki paraya tercih edeceklerdir (Moss, 2007, s. 35). Diğer taraftan; ekonomide ATM, 
internet bankacılığı ve kredi kartı gibi alternatif ödeme araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması para 
talebini azaltacaktır. Birey eğer taksitlendirme imkânı, borçlanma imkânı ve yüksek beklenen enflasyon varsa, 
fayda düzeyini artırmak için cari tüketimini artıracaktır. İktisadi belirsizliğin ise para talebini nasıl etkilediği, 
teorik ve ampirik açıdan halen tartışılmaktadır.  

Diğer taraftan, para talebi fonksiyonu parametreleri de zamana, duruma ve coğrafi konuma göre 
değişebilmektedir. Literatürde para talebi fonksiyonunun tahmininde doğrusal ya da doğrusal olmayan 
yöntemler kullanılabilmektedir. Chen ve Wu (2005); Granger ve Terasvirta (1993)’yı takip etmekte ve doğrusal 
olmayan yöntem ile para talebini tahmin etmektedir. Chen ve Wu (2005), Miller ve Orn (1966)’un sonuçlarını 
destekler nitelikte, para talebinin uzun dönem davranışında işlem maliyetlerinin etkisini ortaya koymaktadır ve 
bu nedenle para arzı, reel gelir ve faiz oranı arasında kointegrasyon ilişkisi bulamamaktadır ve para talebinin 
doğrusal olmayan davranış gösterdiğine işaret etmektedir. Broker ücreti gibi finansal piyasada işlem maliyetinin 
söz konusu olduğu bir ekonomide, uyarlama hızı Wu ve Hu (2007, s. 1635), Aksoy ve Ledesma (2007, s. 6), 
Weinttraub (1970, s. 251) ve Syring (1966, s. 14)’e göre sabit olmayacaktır. Granger ve Terasvirta (1993), 
Yumuşak Geçişli Kendinden Bağlaşım (STAR) modeli ile doğrusal olmayan uyarlama sürecini incelemektedir.  

Selden (1963)’e göre ABD’de 1930 Buhranı ve 1940-1947 arasında paranın dolanım hızı azalırken; 1948-1958 
yılları arasında ise yükselmektedir. Edie (1934, s. 176)’ye göre ABD’de 1930’lu yıllarda tarım ürünleri 
fiyatlarındaki azalma; sanayi ürünlerindeki azalmanın üzerinde seyretmiştir. Edie (1934, s. 180)’ye göre de 
1929-1933 yılları arasında ABD’de işçi ücretleri azalmıştır.  

İktisadi aktörler, iktisadi belirsizlikle karşılaştıklarında, ileride muhtemel zarar etme olasılıklarını azaltmak ve 
muhtemel arbitraj imkânlarından yararlanabilmek amacıyla daha fazla nakit bulundururlar (Hart, 1948, s. 198). 
Para talebine belirsizliğin olası etkisi çok uzun zamandan beri tartışılmaktadır. Syring (1966, s. 15-16) para talebi 
fonksiyonu içinde belirsizliğin rolüne işaret etmekte ve belirsizlik ile beraber, beklenmedik durumların ortaya 
çıkabileceğini ve ihtiyat amaçlı para talebinin bu nedenle artabileceğini belirtmektedir. Goldfeld (1973, s. 578), 
çeyrek dönem veri seti ile çalışıldığında, kısa dönem faiz oranının nominal gelir düzeyi değişkenine göre tercih 
edilmesi gerektiğini önermektedir. Ona göre para talebi eşitliği uzun dönemde istikrarlıdır. Mizrach ve 
Santomero (1990), ABD ekonomisinde enflasyon belirsizliğinin para talebini azalttığını göstermektedir. Emery 
(1991), enflasyon oranının modele dâhil edilmesinin para talebi eşitliğinin açıklayıcılığını artırdığını ve para 
talebine etkisinin negatif olduğunu vurgulamaktadır. Carlson ve Schwarz (1999, s. 9) hata düzeltme modeline 
göre ABD’de hisse senedi fiyatlarındaki artış M2 para talebini yükseltmektedir. Ball (2001) ABD ekonomisinde 
M1 para talebinin uzun dönemde gelir esnekliğini 0.50 ve faiz oranı esnekliğini -0.05 olarak bulmaktadır. Sarno, 
Taylor ve Peel (2003), ABD ekonomisinde 1869-1997 verisi ile para talebi denklemini doğrusal olmayan denge 
düzeltme modeli ile tahmin etmektedir. Wolters, Terasvirta ve Lütkepohl (1998), Almanya 1976-1994 
döneminde reel M3 para talebi eşitliğinin istikrarlı olduğunu göstermektedir. Granger ve Terasvirta (1993, c. 7), 
STR modeli ile reel M3 para talebi eşitliğini tahmin etmektedir. Wolters, Terasvirta ve Lüthepohl (1998), 1976-
1990 dönemine ilişkin Almanya M3 para talebinin gelire duyarlılığını pozitif ancak enflasyonun etkisini negatif 
bulmaktadır. Granger ve Terasvirta (1993, ch. 7), Lin ve Terasvirta (1994) gibi çalışmalar da Almanya M1 para 
talebini STR ile tahmin etmektedir. Asilis, Honohan ve Mcnelis (1993), 1980-1988 döneminde Bolivya’da 
enflasyon belirsizliğinin para talebine etkisini negatif bulmaktadır. Soledad ve Peria (2002), 1975-1998 Şili, 
Kolombiya, Danimarka, Japonya, Kenya, Malezya ve Uruguay para talebi fonksiyonunu tahmin etmekte ve 
istikrarını sorgulamaktadır. Tsheole (2006), Botsvana M2 para talebinin döviz kuru ve enflasyona duyarlılığını 
pozitif bulmaktadır. Slavova (2003), 1991-2000 Bulgaristan M1 ve M2 para talebinin faiz, enflasyon ve ücret 
düzeyine duyarlılığını negatif bulurken; gelirin etkisini pozitif bulmaktadır. Chimobi ve Igwe (2010), Nijerya’da 
para talebinin faiz, döviz ve enflasyona duyarlılığını negatif bulmaktadır. Austin, Ward ve Dalziel (2007), Çin 
ekonomisinde M0 para talebi eşitliğine enflasyonu dâhil ederek ve Terasvirta (1998, 2004)’nın STR modelini 
tahmin etmektedir. Delatte ve diğ. (2011, s. 7)’ne göre, planlama ekonomilerinden piyasa ekonomisine geçen 
ekonomilerde, para talebi doğrusal olmayabilir. Choi ve Saikkonen (2004) Çin ekonomisi 1984-2010 verisi ile 
para talebini STR ile tahmin etmektedir. Dobnik (2011), 1983-2006 yıllarına ilişkin panel ekonometri yöntemi 
kullanılarak 11 adet OECD ülkesinde, enflasyon ve faiz oranının para talebi üzerindeki etkilerini negatif ancak 
reel döviz kurundaki artışın etkisini pozitif bulmaktadır. Gujarati (1968), 1948-1964 yılları arasında Hindistan 
ekonomisi için para talebinin uzun dönem gelir esnekliklerinin kısa dönem esnekliklerden büyük olduğunu 
göstermektedir. Rao ve Singh (2006), 1953-2003) M1 para talebini Hindistan için kısmi uyarlama modeli tahmin 
etmekte ve istikrarlı bulmaktadır. Inguva (1978) para kullanımının işlem zamanını azalttığı ve boş zaman 
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miktarını artırdığında, boş zamandan elde edilen marjinal faydanın ücrete eşit olduğundan hareketle, ücretteki 
artışın para talebini artıracağını varsaymaktadır. Inguva (1978) bireylerin boş zaman tercihlerinin ve nakit 
bulundurmanın faydalarını artıracağından hareketle, boş zaman tercihi ile para talebini ilişkilendirmektedir. 
Inguva (1978) enflasyon ile reel para talebi arası ilişkinin farklı durumlarda benzer bir yapıda olmayacağını 
belirtmektedir. Khadaroo (2003), 1970-1997 M0 para talebini İngiltere için STR ile tahmin etmektedir. Dreger ve 
Wolters (2010) para talebi fonksiyonuna enflasyonu dâhil etmekte ve istikrarlı ve uzun dönem ilişki gösteren bir 
para talebi fonksiyonu tahmin etmektedir. Dreger ve Wolters (2015), ABD ve Avrupa ekonomileri için enflasyon 
oranını da içeren para talebi eşitliğini Johansen yöntemiyle tahmin etmektedir. Jung (2016) Avrupa M3 para 
talebinin istikrarını Johansen, SUR ve OLS ile sorgulamaktadır.  

Ordonez (2003), İspanya M3 para talebine fiyatları dahil ederek Granger ve Terasvirta (1993) doğrusal olmayan 
modelini uzun dönemde istikrarlı ancak kısa dönemde istikrarsız bulmaktadır. Mandell (1975), 1955-1967 İsrail 
verisiyle yaptığı tahminde M2 para talebinin M1’e göre gelir esnekliğini daha yüksek bulurken, faiz esnekliğini 
daha düşük bulmaktadır. Yashiv (1994) İsrail ekonomisi için tahmin ettiği para talebinde tüm seride uzun 
dönem ilişki bulamazken, veri seti alt dönemlere ayrıldığında kointegrasyon ilişkisi yakalamaktadır. Sarno (1999) 
İtalya için para talebini ESTAR ve ESTR-D ile tahmin etmektedir. Arando ve Gonzalez (1999), 1980-1988 
Kolombiya ekonomisinde STR modeli ile tahmin ederken, sanayi üretim endeksi, fiyat düzeyi, reel nakit miktarı 
ve döviz kuru değişkenlerini kullanmaktadır. Slok (2002, s. 131), reel döviz kurunun değer kazanmasının iktisadi 
aktiviteyi olumsuz etkileyeceğini ve para talebini azaltacağını vurgulamaktadır. Syring (1966, s. 149-207), 1946-
1963 Norveç ekonomisinde M2’nin daha iyi sonuç verdiğini ve fiyatlardaki artışın reel para talebini para yalnızca 
değişim amaçlı talep ediliyorsa azaltacağını; bir varlık olarak kabul ediliyorsa, reel para miktarını azaltacağını 
vurgulamaktadır. Cho ve Ramirez (2016) Kore ekonomisi için Johansen yöntemi ile tahmin ettiği para talebi 
eşitliğinde, M2 değişkeninin M1’e göre daha iyi sonuç verdiğini belirtmektedir. Khan (1982) Pakistan’da 
enflasyon belirsizliğinin ihtiyat güdüsüyle para talebini artırdığını göstermektedir. Diğer taraftan portföy 
kompozisyonun para talebini azalttığını, dolayısıyla hangisinin baskın olacağı önem taşımaktadır. Khan (1982) 
düşük ve istikrarlı enflasyon oranına sahip ülkelerde, enflasyon oynaklığının para talebine etkisi pozitif iken, hızlı 
ve kararsız enflasyon yaşayan ülkelerde enflasyon oynaklığının etkisini negatif olduğunu öne sürmektedir. 
Ahmad ve Khan (1990), Pakistan ekonomisi para talebi istikrarı araştırmasında, zamanla değişen parametreler 
yöntemini önermektedir ve M2 para talebinin 1980 sonrası uzun dönemde ve kısa dönemde istikrarsız 
olduğunu bulmaktadır. Hünecken (2010), 1994-2006 M2 Paraguay para talebi fonksiyonunu VEC Modeli ile 
tahmin etmektedir. Lane (1992), 1979-1988 Polonya dar tanımlı para talebini kointegrasyon yöntemi ile tahmin 
etmektedir. Barros, Faria ve Gilana (2016), Angola’ya ait 2000: 01 – 2013: 08 verisi ile para talebini ARDL 
yöntemini kullanarak kısa ve uzun dönemde tahmin etmektedir.  

Literatürde Türkiye ile ilgili para talebi tahminlerinin yer aldığı doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerin 
kullanıldığı pek çok çalışma vardır. Doğru (2014) Türkiye için para talebini ARDL ile tahmin etmekte ve döviz 
kuru, gelir, para talebi ve faiz arasında uzun dönemli ilişki bulurken, kısa dönemde sadece faiz oranı ile bir ilişki 
yakalamaktadır. Dönmez (2007), VECM modeli ile 1986-2003 döneminde Türkiye’de Fisher eşitliğinin geçerli 
olmadığını ve M1 para talebine enflasyonun etkisini negatif bulmaktadır. Korap ve Yıldırım (2012), 1998-2010 
Türkiye para talebi denklemini doğrusal hata düzeltme modeli ile tahmin ederken; hisse senedi fiyatları, döviz 
kuru ve enflasyonu modele dâhil etmektedir. Tunay (2001), 1987-2000 Türkiye para talebini çok değişkenli 
uyumlu regresyon uzanımları yöntemi ile tahmin ederken, fiyatlar genel düzeyi, finansal aktiflerin getiri oranını 
modele dâhil etmektedir. Keyder (2008, s. 374) Türkiye para talebi fonksiyonuna enflasyon beklentisini dâhil 
etmekte ve negatif etkilendiğini göstermektedir. Altıntaş (2008), 1985-2006 Türkiye M2 para talebini ARDL ile 
tahmin etmekte ve döviz kuru esnekliğini pozitif bulmaktadır. Özdemir (2011) M2Y Türkiye para talebi eşitliğine 
ortalama fiyat düzeyi ve ekonomik belirsizlik değişkenlerini dâhil etmektedir. Yılancı (2012) Türkiye’de M2 para 
talebinin istikrarlı olmadığını ARDL yönteminden yararlanarak göstermektedir. Şahin (2013a) Türkiye para talebi 
fonksiyonunu STR modeli ile tahmin etmekte ve yüksek enflasyon dönemlerinde, ihtiyat amaçlı para talebinin 
arttığına işaret etmektedir. Şahin (2013b) TAR modeli ile Türkiye para talebinin asimetrik yapısından 
bahsetmektedir. Şahin (2015a) TVAR modeli ile farklı eşik değişkenlerini ele alarak Türkiye para talebi 
fonksiyonunu çok değişkenli bir yapıda ele almaktadır.   
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3. Para Talebi Teorileri 

İktisadi aktörler işlem, ihtiyat ve spekülatif amaçlı para talep ederler. İşlem amaçlı para talebi aktörlerin gelir 
düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Yüksek gelir düzeyine sahip bireyler daha fazla mal ve hizmet talep 
ederken, gelir düzeyi düşük bireyler ise daha düşük mal ve hizmet talep etmektedirler. Dolayısıyla gelir 
düzeyinin başlangıç seviyesi işlem hacminin önsel bir eşiğini oluşturmaktadır. Bireyin bu başlangıç gelir düzeyi 

(

esik

tY
) zaman içinde değişim gösterecektir. 

0tY 
 ise birey daha fazla tüketme eğilimine girecektir. 

0tY 
 

ise birey tüketimini kısacaktır. Tüketim düzeyindeki değişim ( tC
) de para talebindeki değişimi (

d

tM
) 

etkileyecektir. 

1

esik

t t tY Y Y+ = + 
    (1) 

( )id esik

t tM f Y=
    (2) 

( )esik

t tC f Y=
     (3) 

( )id

t tM f Y = 
    (4) 

( )id

t tM f C = 
    (5) 

Eşitlik (4) ve (5) bireyin gelir değişimi, tüketim değişimi ve işlem amaçlı para talebi birbirine denk olduğuna 
işaret etmektedir.  

Spekülatif amaçlı para talebi (

sd

tM
), faiz oranı düzeyinin bir fonksiyonudur.  

( )sd

t tM f i=
    (6) 

Faiz oranı 
( )ti  azaldığında tahvil talebi düşmekte ve spekülatif amaçlı para talebi artmaktadır: 

ti 
  →   

,tahvil d

tQ 
 

ti 
  →   

,tahvil d

tP 
 

ti 
  →   

sd

tM 
 

Faiz oranının eşik düzeyi bireylerin yatırım kararlarını etkilemektedir. Faiz oranı çok düşük düzeylerde ise, 
bireyler tahvil dışındaki yatırım araçlarına yönleneceklerdir. ABD tahvili gibi risksiz kabul edilen yatırım 
araçlarından, daha riskli olanlarına doğru bir ikame söz konusu olacaktır. Hisse senedi, altın, tahvil gibi 
varlıkların getiri belirsizliği; nakde kıyasla daha yüksektir. t zamanında hisse senedi, döviz ya da altın satın alan 
yatırımcı, t+1 zamanındaki iktisadi koşulları makro ve mikro bazda bilmemektedir. Resmin tamamına bakarak 
yatırımdan kaçınabileceği gibi, resim içindeki güneşe odaklanarak yatırım aracını tercih etmeyebilir. Özellikle bu 

durum hisse senedi piyasası ( tH
) için daha geçerli bir durumdur. Belirsizlik düzeyi ( tU

) arttığında, hisse senedi 
piyasasından kaçış daha fazla olmaktadır.  

tU 
  →   tH 

 

tU 
  →   

d

tM 
, Net Etki < 0 (

id sd hd

t t tM M M +  + 
) olacaktır. 
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İktisadi belirsizlik arttığında ekonomi, içine kapanma eğilimine girmektedir. İktisadi büyüme, yatırım ve tüketim 

azalışını takiben zayıflamaktadır. Böylece, işlem amaçlı para talebi (
id

tM ) azalmaktadır. Belirsizlik arttığında, 

spekülatif amaçlı para talebi (
sd

tM ) ise artmaktadır. Aktörler altın, döviz, tahvil ve hisse senedi piyasalarından 
mevcut durumda kaçınarak, bir sonraki dönemde getiri elde etmek istemektedirler. İktisadi aktörler, yatırım ve 
tüketim kararlarında ise ihtiyatlı davranmaktadırlar. Böylece beklenmedik durumlara karşı, ihtiyat amaçlı para 

taleplerini ( )hd

tM
 artırırlar. Belirsizliğin para talebi üzerindeki net etkisi, ülkeden ülkeye ve dönemden döneme 

değişmektedir.   

 

Grafik 1. Türkiye Sermaye Hasıla Oranı, 1998-2016  

Kaynak: TCMB, EVDS 

Belirsizlik; iktisadi belirsizlik ve finansal belirsizlik olmak üzere iki temel kısma ayrılabilir. İktisadi belirsizlik 
enflasyon, düşük büyüme ve yüksek cari açık ile birlikte yükselir. İktisadi belirsizlik unsurları ikinci aşamada 
finansal belirsizliği tetiklemektedir.8 Tasarrufların değerlendiği ve sermaye birikiminin oluşarak büyüme ve 
istihdamın artırılabildiği reel sektör, bu aşamada kaynak sorunu da yaşamaktadır. Yabancı yatırımcıların ağırlıklı 
olduğu ülkelerde, sermaye çıkışı arttığında kriz derinleşebilmektedir. Hall (2014, Şekil 14, s. 13)’da belirtildiği 

gibi, kriz dönemlerinde sermaye stoku ( tK
   ) sabit kalırken, çıktı düzeyi azalmakta ( tY  )   ve sermaye hasıla 

oranı ( /K Y ) sıçrama yapmaktadır. Grafik 1 Türkiye’de de sermaye hasıla oranının 2001 ve 2008 gibi kriz 
dönemlerinde davranış değişikliği gösterdiğini ortaya koymaktadır.   

Bu açıdan belirsizlik, yatırımcı davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla, talep edilen para 
miktarını da etkilemektedir. Belirsizlik, yatırımcı davranışlarının karmaşık boyutunu çoklandırmaktadır. Böylece 
belirsizlik, ihtiyat güdüsüyle para talebini artırmaktadır. Ekonomide bireyler, beklenmedik durumlara karşın 
hazırlıklı olabilmek amacıyla ihtiyat güdüsüyle para talep etmektedirler (Tunca, 2011, s. 193). İhtiyat güdüsüyle 
para talebi, parasal genişlemenin üretim ve istihdam üzerindeki etkilerini değiştirebilmektedir (Laidler, 1990, s. 
20). Tüketici, belirsiz bir ekonomide daha az tüketmeye başlamaktadır. Yurtiçi talep potansiyel üretimin altında 
seyredebilmekte ve çıktı açığını artırabilmektedir. İşlem amaçlı para talebinin azalma hızı ise belirsizliğin artış 
hızına bağlı olarak değişebilmektedir.  

Spekülatif amaçlı para talebini, faiz oranının etkilediği kabul edilmektedir. Fakat düşük faiz ortamında gerek 
yatırımlardaki canlanma; gerekse yatırımcıların alternatif enstrümanlara yönlenmeleri spekülatif amaçlı para 
talebini artırmaktadır. Hisse senedi piyasası böyle bir ortamda yükselme eğilimine girmektedir. Kur, yine 
nispeten düşük belirsizlikte durağan bir salınım gösterebilmektedir. Dövize hücum olarak adlandırılan vaka, 
özellikle birinci ve ikinci tip kriz modelleri dönemlerindeki belirsizliğin artmasıyla yaşanmaktadır. Bireyler ve 

 
8 Finansal belirsizlik logaritmik birinci fark hisse senedi fiyatlarından EGARCH varyansı serisi ile oluşturulmuş seri ile ölçülür 

ve iktisadi belirsizlik ise logaritmik birinci fark sanayi üretim endeksinden elde edilen EGARCH serisi ile ölçülürse, iki 
değişken arasında iki yönlü Granger nedenselliğin olmadığı sıfır hipotezi red edilebilmektedir.  
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firmalar yerli paraya güven azalırsa yabancı paraya yönlenebilmektedir. Altın da bu gibi durumlarda güvenli 
liman olarak görülebilmektedir. 2014 yılı 2. çeyreğinden itibaren, Avrupa Alanı, Japonya, İsveç, İsviçre, 
Danimarka, Macaristan gibi ülkelerde negatif faiz oranları uygulanmış ve ekonomide kredilerin, iç talebin 
canlandırılması amaçlanmıştır (Arteta, Kose, Stocker ve Taskin, 2016). Güneş (2016)’e göre, Avrupa Birliği’nde 
uygulanan negatif faiz oranları Türkiye’de hisse senedi fiyatlarını yükseltirken, tahvil faizlerini azaltmaktadır.   

Para talebini etkileyen bir takım psikolojik unsurlar da söz konusudur ve tercihler bu süreçte önemli rol 
oynamaktadır. Örneğin, bireylerin nakit ya da kredi kartı kullanımı tercihleri para talebini etkilemektedir 
(Williamson, 2011, s. 396). Bankalar kredi arz edenler ve tüketiciler ise kredi kartı talep edenlerdir. Kredi arz 
eğrisi pozitif eğimlidir, kredi talep eğrisi ise eğimi sıfır, yatay eksene paralel bir doğrudur ve faiz oranı attıkça da 
kredi talep eğrisi yukarı kaymakta, kredi kartı kullanımının da arttığı varsayılmaktadır (Ayrıntılı açıklama ve 
grafiksel sunumlar, eşitlikler için Williamson, 2014, ss. 444 – 449 incelenebilir). Diğer taraftan kredi kartı faizinin 
borçlar kanunu ve ticaret kanununda yasal bir yeri de bulunmaktadır ve bu konuda Aydemir (2013, s. 125-153) 
incelenebilir. Willamson (2014, Ünite 12)’a göre online bankacılık, işlem maliyetlerini kayda değer ölçüde 
azaltmış ve para talebini azaltmıştır ve yine ATM sayısındaki artış da para talebini azaltmaktadır.9 Williamson 
(2014, s. 461)’a göre yeni finansal araçlar bankacılık maliyetlerini ve para talebini azaltmıştır. Ancak ona göre 
finans sektöründe artan riskler para talebini artırmaktadır.     

İhtiyat güdüsüyle para talebi, gelecekteki bir takım belirsizliklere karşı iktisadi aktörlerin talep ettikleri para 
miktarıdır. Spekülatif amaçlı para talebinde ise gelecekteki faiz artışlarından ya da diğer yatırım araçlarındaki 
kar fırsatlarından yararlanmak amacıyla, iktisadi aktörlerin nakitte kalma güdüleri temsil edilmektedir. Eğer faiz 
oranının gelecekteki değeri konusunda tam bir belirlilik söz konusuysa, bireyler spekülatif amaçlı para talep 
etmeyeceklerdir (Parasız, 1999, s. 161). Dolayısıyla gelecekteki faiz oranı seviyesinin ne olacağı sorusu önemlidir 
ve bireylerin bu orana ilişkin bekleyişleri değer taşımaktadır. Negatif faiz ortamında para talebinin seyri ise 
ayrıca detaylı olarak ele alınmalıdır. Yatırım araçları arası ilişki, ikame ve tamamlayıcılık özellikleri tercih edilen 
varlığa olan talebi etkileyecektir. Son yıllarda yatırım araçları arası etkileşimin kestirimi zorlaşmış ve öngörü 
belirsizlik düzeyi yükselmiştir. Şahin (2015c) finansal değişkenlerin zamanla değişim süreçleri ile ilgili 
incelenebilir. 

4. Mikro Temelli Para Talebi Fonksiyonları 

Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) modelleri, tüketici davranışlarını modellerken mikro temelli para talebi 
fonksiyonlarından yararlanmaktadırlar. Para talebi fonksiyonunun mikro temelli analizi, fayda fonksiyonu içinde 
paranın yer almasıyla ayrı bir araştırma alanı olmuştur. Bu modeller birbirinden varsayımları açısından temelde 
ayrışmaktadır. Sidrauski (1967a)’nin fayda fonksiyonu içinde para (MIU) analizi, Saving (1971) Alışveriş Zamanı 
Modelleri, Nakit Çekim Modelleri (CIA), Ara Malı Olarak Para (MIG) Modeli bunlar arasında en çok bilinenleridir. 
Hueng (1999) ve Walsh (2010) mikro temelli fayda fonksiyonları ile ilgili incelenebilir. Aşağıda bu modellerin 
temel varsayımlarına kısaca değinilecektir. Daha sonra, fayda fonkisyonu içine enflasyon belirsizliği ve beklenen 
enflasyon değişkeninin ilave edilmesi durumunda, olası fonksiyonel davranış biçimleri tartışılacaktır.  

Fayda Fonksiyonu İçinde Para Modeli: Fayda fonksiyonu içinde para kavramında, statik yaklaşımda öncelikle bir 
fayda fonksiyonu tanımlanmaktadır. Fayda düzeyinin tüketimle ve reel parasal dengeyle beraber arttığı kabul 
edilmektedir. İktisadi davranışlar bu noktada tutarlı bir model çerçevesinde analiz edilmek istenmektedir. Tek 
dönemli ya da iki dönemli modeller ortaya konulabilmektedir. Ekonomide tek kişinin olduğu modellerde basitlik 
açısından genellikle tüketici ile firma sahibinin aynı kişi olduğu kabul edilmektedir. Tek dönemli modellerde, 
zaman kavramı olmadığından dolayı tüketici statik davranış biçimi sergilemektedir. Biraz daha dinamik bir 
yaklaşım olarak kabul edilebilecek iki dönemli modellerde ise, tüketici zamanlararası tüketim fonksiyonunu 
maksimize etmeye çalışmaktadır. Zamanlararası fayda fonksiyonunda, gelecekte elde edilecek faydaların 
bugüne indirgenmesini temin etmek amacıyla öznel iskonto oranından yararlanılmaktadır. Toplam fayda 
maksimize edilirken bir kaynak kısıtı ya da diğer adıyla bütçe kısıtı söz konusu olmaktadır. Bütçe kısıtı içinde; 
genellikle neoklasik üretim fonksiyonu, vergi gelirleri, sermaye stoğu, tahvil ve nakit gibi varlıklar yer 
almaktadır. Neoklasik iktisadi analizde, harcama ve bütçe aynı anda planlanmakta ve optimal davranış biçimi 
belirlenmektedir. Ekonomide, şırıngaların tüketim, cari sermaye stoku, reel parasal balans ve reel tahvil miktarı 
gibi sızıntıların toplamına eşit olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla ekonomide kendiliğinden oluşan sürekli bir 
denge söz konusu olmaktadır. Williamson (2014) içinde yer alan Ünite 4’de tek dönemli makro modeller ve 

 
9 ATM sayısının artması, insanların yanlarında tuttukları para miktarı ve ihtiyacını azaltmaktadır. Kendilerine yakın bir ATM 

makinesine gidebilmekte ve sıklıkla para çekebilmektedirler. Bu da tutulan nakit ihtiyacını azaltmaktadır.  
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Ünite 9’da ise iki dönemli makro modeller ile ilgili olarak incelenebilir. Neoklasik iktisatta, nominal bir değişken 
olan para bir peçe olarak görülmekte, iktisadi hayatta reel değişkenler üzerinde etkilerinin olmadığı kabul 
edilmektedir (Snowdon ve Vane, 2005 iktisat okullarının paranın rolüne bakışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
sunmaktadır.). Tobin (1965) modeli ise neoklasik iktisatın büyüme üzerinde etkili olduğunu öne sürdüğü 
teknoloji ve tasarruf değişkenlerine ilave olarak, parasal faktörler ve portföy seçiminin de faiz oranı ve sermaye 
birikimi üzerinde etkileri olduğunu ortaya atmaktadır.  

Sidrauski (1967a); Tobin (1965)’den farklı çıkarımları elde ettiği çalışmasında, fayda fonksiyonu içinde para 
kavramını (MIU) kullanmakta, parayı modele dâhil etmektedir. Mikro temelli yaklaşımla, nominal değişkenlerin 
reel değişkenleri etkilemediği diğer bir anlatımla paranın süper nötrlüğüne vurgu yapmaktadır. MIU neoklasik 
modeller arasında sayılmaktadır (Barron, Ewing ve Lynch, 2006, s. 202) ve büyüme modeli çerçevesinde paranın 
ekonomideki rolünü sorgulamaktadır. Bu anlamda, neoklasik iktisat modelleri arasında olan Solow (1956) ve 
Swan (1956)’a, Sidrauski (1967a) parasal büyüklükleri modellerine ilave etmektedir. Sidrauski (1967a)’ye göre 
düşük ve yüksek parasal genişleme ya da enflasyon düzeyi, net uzun dönem reel para talebinin pozitif ya da 
negatif olmasını belirlemektedir. Sidrauski (1967) mikro temelli yaklaşımı benimsemekte, bireyler bütçe kısıtı 
içinde optimizasyon davranışı ile faydasını maksimize etmektedirler. Fayda fonksiyonunun gelecekteki değerinin 
bugünkü değeri, modelde öznel iskonto oranı tarafından belirlenmektedir. Fayda fonksiyonu içinde reel tüketim 
ve reel parasal büyüklük yer almaktadır (Wickens, 2012, s. 192-194). Reel tüketim arttığında, fayda artmaktadır. 
Benzer şekilde, reel parasal denge arttığında da fayda düzeyi de yükselmektedir. Sidrauski (1967b)’ye göre 

beklenen enflasyondaki10 artış (
e ), para talebini azaltmaktadır çünkü harcanabilir gelir ( dY

)  azalmaktadır ve 
para tutmanın alternatif maliyeti yükselmektedir: 

( )      ( )      ( )e

d dY M  →  → 
 

Beklenen enflasyondaki artış fiyatların artmasına yol açmaktadır. Reel para talebi, sermaye stoku ve parasal 
genişleme ile beraber artmaktadır. Ona göre, ekonomide uzun dönemde parasal genişlemenin sermaye birikimi 
ve durağan durum tüketim üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak kısa dönemde parasal genişlemenin tüketimi ve 
sermaye birikimini azaltacağını çünkü parasal genişlemenin kamu transferi benzeri olduğunu vurgulamaktadır.   

Sidrauski (1967)’nin geliştirdiği fayda fonksiyonu içinde para (MIU) modelinde para talebi fonksiyonu faiz 
oranından etkilenmektedir. Tüketici faydası bir öznel iskonto oranı ile beraber hesaba katılmakta ve değer 
fonksiyonu bütçe kısıtı içinde maksimize edilmektedir. Modelde tüketim ve para talebi ile beraber artan bir 
fayda fonksiyonu söz konusudur. (Wicken, 2012, s. 192-194). Literatürde bir takım çalışmalar Sidrauski (1967)’yi 
kalibrasyon ve simülasyon yöntemleriyle sınamaktadırlar. Örneğin İvanov, Petkovski ve Naumovska (2014), 
Makedonya ekonomisi için yaptıkları çalışmalarında, MIU modelinde para arzının süper nötr olduğunu, reel 
değişkenleri etkilemediğini göstermektedir. Choi ve Oh (2003) para talebi fonksiyonunu genel denge 
çerçevesinde ele almaktadır. Fayda fonksiyonu içinde parasal bakış açısını benimsemektedir. Çıktı ve parasal 
belirsizliğin para talebini etkilediği vurgulanmaktadır.  

Alışveriş Zamanı Modelleri ikinci tür modeller arasında yer almaktadır. Para, alışveriş zamanı modellerinde 
sadece işlem amaçlı talep edilmektedir. Dolaylı olarak fayda fonksiyonuna girmekte ve geleneksel MIU 
modellerinden farklı olarak para, dolaylı biçimde fayda sağlamaktadır. İşlem amaçlı para talebindeki bir 
yükselme, alışveriş için gerekli zamanı azaltmakta ve bireyin faydasını tüketimle beraber artırmaktadır. Tüketici 
kısıtı, MIU modelindekine benzer biçimde oluşturulabilmektedir. Literatürde, alışveriş zamanı modellerini 
ampirik olarak test etmek isteyen birçok çalışma vardır. Hueng (1999) kapalı ekonomi alışveriş zamanı 
modellerine, yabancı para ve tahvil taleplerini ilave ederek açık ekonomi versiyonunu ortaya koymaktadır. 
Kanada 1971: 01 ile 1997: 02 reel M1 çeyrek dönem verilerini kullanarak kapalı ve açık ekonomiler için elde 
ettiği teorik para talebi fonksiyonunu doğrusallaştırarak tahmin etmektedir.  

Boş Zaman Para Talebi Tercihi: Alışverişte nakitten yararlanmak, trampa ekonomisinde kullanılan mal-mal 
değişiminden; para-mal değişimine geçilmesini sağlamıştır. Alışveriş zamanı modeline göre, para kullanmak 
bireylere zaman tasarrufu sağlamakta ve insanların daha çok zamanı olmasına yol açmaktadır. Alışverişin zaman 
aldığı ve boş zamanı azalttığı varsayımından hareket edilmektedir. Literatürde, boş zaman azalınca da bireyin 
faydasının azaldığı vurgulanmaktadır. Bireylerin tüketimi arttıkça; alışverişe ayrılan zaman artmakta, reel 
parasal balanslar arttıkça da alışverişe ayrılan zaman azalmaktadır. Böylece; boş zaman tüketimin negatif 

 
10 Sidrauski beklentileri uyarlayıcı almaktadır.  
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fonksiyonu; reel parasal balanslar ise pozitif fonksiyonu olmaktadır - Bu konu ile ilgili Serletis (2007: 104-105) 
ayrıntılı bilgi açısından incelenebilir.  

Dünyada çalışma zamanının süreç içerisinde artış trendine girdiği görülmektedir. Örneğin Pasqua ve Mancini 
(2012) İtalya zaman kullanım verisinden faydalanarak, 1988-2002 yılları arasında kadın ve erkeklerin günlük 
ortalama çalışma süresi sırasıyla %5.73 ve %3.87 artış gösterdiğini belirtmektedir. Yaşanan bu zaman kullanımı 
değişimi iktisat literatüründe de zaman kullanımına dönük analizleri çeşitlendirmiştir. Lee ve diğ. (2011), 1988-
1997 yılları arasında Japonya, 1999-2009 yılları arasındaki Kore'de; insanların diğer her şey sabitken, çalışma 
zamanı azaldığında davranışlarını incelemektedir. Veri setini, günlüklerden oluşturmaktadır. Onlara göre, 
Japonlar çalışma zamanındaki azalmayı takiben TV izlemek, radyo dinlemek, kitap okumak, spor yapmak ve 
sosyal hayat gibi boş zaman aktivitelerini artırmaktadırlar. Koreliler ise çalışma zamanları azaldığında; uyumak, 
kişisel bakım ve yemek gibi aktivitelerini artırmaktadırlar. Ancak iki ülkede de ev işi, çocuk bakımı, yemek yapma 
ve alışveriş gibi ev üretimi aktivitelerine insanlar yönlenmemekte ve çalışma zamanlarının azalmasından elde 
ettikleri zamanı bu aktivitelerde kullanmamaktadır. Glen, Beverlee, Camille, Ofer ve Venkatesan (2008) Anglo, 
Latin ve Asya ülkeleri arasında, kültürel sosyal zaman farklılıklarını analiz etmektedir. Türkiye’de TÜİK, Zaman 
Kullanımı Anketi 2006 ve 2015 yıllarına ilişkin sonuçları Grafik 2 ve 3’de sunulmaktadır. Burada uyku hariç 
bireylerin bir gün içerisinde zamanını nasıl değerlendirdiği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Anket sonuçlarından, 
Türkiye’de bireylerin günün önemli bir kısmının çalışmaya ayrıldığı ve bu oranın son on yılda artış gösterdiği, 
ancak eğitim, spor ve hobi gibi faaliyetlere son derece az vakit ayırdığı anlaşılmaktadır. 

 

Grafik 2. TÜİK Türkiye’de Zaman Kullanımı Anketi 2006 Sonuçları 

Kaynak: TÜİK 

Neoklasik iktisatçılara göre, birey işgücü arz fonksiyonunu belirlerken çalışmanın kazandıracağı marjinal fayda 
ile boş zamanın kazandıracağı marjinal faydayı kıyaslamaktadır. Denge çalışma süresi ise bu ikisinin kesişmesi ile 
oluşmaktadır. Ekonomide ikame etkisi, eğer gelir etkisinden yüksekse, reel ücretlerdeki artış sonucu birey 
çalışmayı yeğleyecektir (Ardıç ve Aydın, 2011, s. 35). Onlara göre, işgücü arz eğrisi bireylerin bu çalışma ve boş 
zaman tercihi etkileşimi sonucu pozitif eğimlidir. Reel değişkenleri göz önüne aldıkları için reel gelir 
yükseldiğinde bireylerin daha fazla çalışmak istedikleri kabul edilmektedir. Bu da işgücü arz eğrisinin pozitif 
eğimli oluşumuna yol açmaktadır.  

Nakit Çekim Para Talebi Modeli: Temeli Clower (1967)’e kadar uzanan Nakit Çekim Modelleri (CIA), işlem amaçlı 
para talebine dayanmaktadır ve para talebinin faiz oranına karşı duyarsız olduğunu varsaymaktadır. Tüm mal ve 
hizmet alımlarında yalnızca önceki dönemden kalan nakit kullanılmakta ve bu kısıtın bir sonucu olarak da 
paranın yanlı olduğu kabul edilmektedir (Wickens, 2012, s. 191-192). CIA modelinde, paranın satın alma gücü 
zamanla enflasyon nedeniyle azalmaktadır. Para tüketimde kullanılırken daha az mal satın alabilmektedir. 
Dolayısıyla klasik dikotomi kısıtı altında paranın yansızlığı ortadan kalkmaktadır. Lane (1992) CIA tipi para talebi 
modelini 1979-1988 Polonya verisiyle tahmin etmekte, enflasyonun ve döviz kurunun para talebine etkilerini 
pozitif bulmaktadır.   
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Grafik 3. TÜİK Türkiye’de Zaman Kullanımı Anketi 2015 Sonuçları 

Kaynak: TÜİK 

Ara Malı Olarak Para Modeli: Alışveriş modeli ya da diğer ismiyle Ara Malı Olarak Para (MIG) modelinde 
tüketicinin alışverişe ayırdığı zaman da boş zaman ve çalışma zamanı ile beraber değerlendirilmektedir. Para 
talebinin alışveriş zamanının boş zamana oranı ile beraber arttığı kabul edilmektedir. Bu çerçevede Wickens 
(2012, s. 197)’e göre internet ortamında alışveriş imkânlarının artmasıyla beraber, para talebinin azalacağı 
ancak kredi kartı kullanımının artacağı yorumu yapılmaktadır.  

5. Fayda Maksimizasyonunun Bellman Eşitliği Yardımıyla Çözümü, Enflasyon 
Beklentilerinin Para Talebi Fonksiyondaki Teorik Rolü 

Bir önceki bölümde kısmen değinildiği gibi, maksimize edilecek fonksiyon ile ilgili bir Bellman eşitliğin yazılması 
gerekmektedir.11 Bellman eşitliği kısaca açıklanırsa: Değer fonksiyonundan yola çıkılarak t ve t+1 dönemlerinde 
hanehalkı tasarruf kararları ele alınmaktadır. t döneminde tasarrufu artırmanın maliyeti ile getirisinin eşit 
olduğu Euler denkliği vurgulanmaktadır. t döneminde 1 birim tasarruf artışı, tüketim yoluyla bireyin faydasını 
artırmaktadır. t+1 döneminde tüketim kabiliyeti kazanmakta, t döneminde elde ettiği tasarruf t+1 döneminde 
üretime yönlenebilmektedir. Öznel iskonto oranı Euler eşitliğine dönemler arası dengenin kurulmasında önemli 
rol oynamaktadır.  

Değer fonksiyonu dinamik programlama ile ölçülmektedir. Kısıtlar, hanehalkı davranışı ve cari durum (  ) veri 
iken, toplam refah düzeyinin maksimize edilmesi gerekmektedir. Genel olarak değer fonksiyonu V ile 
gösterilmektedir: 

( ) ( ) ( ) 1max ,t t t tV U c m V   += +
 

t zamanındaki mevcut kaynakları gösteren t
 dikkat edilirse t zamanındaki durumu göstermektedir. 1t +  ise 

t+1 zamanındaki mevcut kaynaklardır. V burada amaç fonksiyonunun ulaşılabileceği maksimum değeridir 
(Fuente, 2000, s. 550 bu konuda incelenebilir). Dinamikliği yaratan da bu iki zaman arasındaki farklı 
davranışlardır. Burada fayda fonksiyonu birçok form alabilmektedir. Örneğin Holman (1998) hanehalkı fayda 

 
11 Lagrange Yöntemi, Bellman eşitlikleri, CIA, MIU, Alışveriş Modelleri ve Karma Parasal Model için Wickens (2012, Ünite 4) 

ve Wickens (2012, Ünite 8) ve daha pek çok matematiksel iktisat kitabında benzer ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Yemek ve diğer kişisel bakım

İstihdam

Eğitim

Hanehalkı ve aile bakımı

Gönüllü işler ve toplantılar

Sosyal yaşam ve eğlence

Spor ve doğa sporları

Hobiler ve oyunlar

TV izleme, radyo ve müzik dinleme, vb.

Ulaşım ve belirlenmemiş zaman kullanımı

Kadın Erkek Toplam
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fonksiyonunun Cobb-Douglas ( )1

t t tU c m −= , Sabit Esneklik İkame ( )( )1/

1t t tU c m


   = + −   ve İç 

İçe Geçmiş ( )
1

,t t tU U c m




 
= 

 
 türlerini kullanmaktadır. Holman (1998), Cobb-Douglas tipi fayda 

fonksiyonunu kullanarak Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) ile Euler eşitliğini tahmin etmektedir. 

Öznel iskonto faktörünü 0.96 civarında ve tüketime ayrılan harcamaların payını ise (  ) 0.97 civarında tahmin 
etmektedir. Modelinde para talebi, tahvil talebi ve para getirisi farkına bağlıdır ve katsayısı negatiftir.    

Ekonomide belirsizlik düzeyi arttığında, değer fonksiyonu içinde t
 nin değeri de etkilenecektir. 1t + değerinin 

tespiti ise zorlanacaktır. Diğer taraftan, fayda fonksiyonu içinde yer alan tüketim ve para gibi değişkenler de 
belirsizlik düzeyinden etkilenecektir. Belirsizlik, bireylerin çalışma ve boş zamanı tercihlerini de etkileyebilir ve 
fayda fonksiyonunu değiştirebilir.  

Enflasyon beklentileri t döneminde iktisadi aktörlerin t+1 ya da t+12 gibi gelecek dönemdeki enflasyonu 
gerçekleştirmelerine ilişkin önsel bilgilerinin açığa vurumudur. Diğer taraftan, iktisadi beklentiler de adaptif ve 
rasyonel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Adaptif beklentiler hipotezi, beklentiler hipotezi, beklentiler 
oluşturulurken geçmiş bilgi sepetinden yararlanmakta, kendi içinde yavaş bir uyarlama süreci barındırmaktadır. 
Rasyonel bekleyişler hipotezine göre ise, iktisadi aktörler; beklentilerini oluştururken mevcut tüm bilgileri 
kullanmaktadırlar. Beklenen enflasyonun, enflasyonun optimal öngörüsüne eşit ve optimal öngörü hatası da 
ortalamalarının sıfır olduğu kabul edilmektedir. (Mishkin, 2013, Ünite 7’de bu konuda detaylı bilgiler için 
incelenebilir.). Enflasyon beklentileri ekonomide reel ve nominal faiz ayrımında kendini gösterir. Fischer 
eşitliğine göre, nominal faizden beklenen enflasyonun çıkartılmasıyla reel faiz bulunur. Uzun vadeli faizleri de 
enflasyon bekleyişleri etkiler. Enflasyon beklentilerinin azalmasıyla beraber, ekonomide uzun vadeli faizler de 
azalabilir. Bernanke (2015, s. 49)’ye göre ABD’de Fed’in amaçlarından bir tanesi de uzun dönem faiz oranlarının 
azaltılmasıdır ve enflasyon azaldıkça uzun vadeli faizler de aşağı yönlü hareket edecektir. Enflasyon beklentileri 
ekonomide tahvil talebini azaltırken, tahvil arzının ise artışına yol açmaktadır. Mishkin (2013, s. 139 ve s. 140)’e 
göre, enflasyon beklentilerindeki artış reel varlıklara olan talebi yükseltmektedir ancak tahvil talebini ise 
azaltacaktır, ayrıca reel borçlanma maliyetini azaltarak tahvil arzının yükselmesine de neden olmaktadır.    

6. Ampirik Uygulama: Quantil Kointegrasyon ile Türkiye’de Para Talebi ve Enflasyon 
Belirsizliği İlişkisi Analizi 
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Grafik 4. Dağılım Grafikleri  

Bu bölümde, Ocak, 1990 – Nisan, 2016 tarihleri arasındaki aylık veri seti kullanılarak para talebi ile enflasyon 
belirsizliği arasındaki uzun dönem ilişki Quantile Kointegrasyon yöntemi ile analiz edilmektedir. Bae ve Jong 
(2007) Eşitlik (3)’de yer alan fonksiyonel formdaki para talebi, para talebi eşitliğindeki muhtemel doğrusal 
olmama durumu açısından Grafik 4’de gösterilen doğrusal ve doğrusal olmayan çizgiler incelendiğinde, reel 
para talebi ile para talebini önemli ölçüde etkileyen faiz oranı ve belirsizlik değişkenleri arasında doğrusal bir 
ilişki olmama ihtimali söz konusudur. 

Çalışmada geleneksel ilişkilere ilave olarak, Baharumshah, Mohd ve Yol (2009), Baharumshah, Mohd ve Masih 
(2009) ve Zuo ve Park (2011)’ı takiben, reel hisse senedi fiyatları ile reel para talebi arasındaki kointegrasyon 
ilişkisi de tahmin edilmiştir. Kullanılan veri setine ilişkin ayrıntılı açıklamalar Tablo 1’de yer almaktadır. Enflasyon 

serisi 1100*( )t tLNINF LNTUFE LNTUFE −= −
 ile hesaplanmıştır. Enflasyon Belirsizliği (UNC) ise LNINF 

serisinin 12 aylık geçmişe dönük standart sapması kullanılarak oluşturulmuştur.  

Tablo 1. Değişken Açıklamaları 
Değişk
en Adı 

Açıklama Kodu Dönem Kay
nak 

INT Bankalararası Para Piyasası İşlem Özetleri (İşGünü, Bin 
TL veya %) 

TP.PY.P06.ON.1: (ON) Gerceklesen Basit Faiz 
Orani AGIRLIKLI ORTALAMA (%) (1 Gecelik 
islem) 

Ocak, 1990 - 
Aralık, 2010 

EVD
S 

TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL) ve TCMB 
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (İş günü, Yüzde) 

TP.APIFON4.1: TCMB Ağırlıklı Ortalama 
Fonlama Maliyeti 

Ocak, 2011 - 
Mayıs, 2016 

EVD
S 

TUFE Fiyat Endeksi(Tüketici) (1978-1979=100)(TÜİK)(Aylık) TP.FG.F01: GENEL INDEKS Ocak, 1982 - 
Aralık, 2004 

EVD
S 

Fiyat Endeksi (Tüketici 
Fiyatları)(2003=100)(TÜİK)(Aylık) 

TP.FG.J0: 0.GENEL Ocak, 2003 -
Nisan, 2016 

EVD
S 

M1 Para Arzı ve Karşılık Kalemleri (Aylık, Bin TL) TP.PBD.H01: 1.M1 Aralık, 1963 - 
Nisan, 2016 

EVD
S 

M2 Para Arzı ve Karşılık Kalemleri (Aylık, Bin TL) TP.PBD.H11: 2.M2 Aralık, 1976 - 
Nisan, 2016 

EVD
S 

INC Sanayi Üretim Endeksi (1992=100) (TÜİK) (Aylık) TP.UR4.U01: Toplam Sanayi Ocak, 1986 - 
Nisan, 2000 

EVD
S 

Sanayi Üretim Endeksi (1997=100)(TÜİK)(Aylık) TP.TSY01: Toplam Sanayi Sektoru Mayıs, 2000 - 
Ekim, 2008 

EVD
S 

Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)(TÜİK)(Aylık)(NACE 
REV.2) 

TP.N2SY01.2005: Toplam Sanayi Kasım, 2008 - 
Aralık, 2012 

EVD
S 

Sanayi Üretim Endeksi (2010=100)(TÜİK)(Aylık)(NACE 
REV.2) 

TP.N2SY01: Toplam Sanayi Ocak, 2013 - 
Şubat, 2016 

EVD
S 

HISSE Borsa İstanbul (BIST) Endeksi (Bin TL) TP.MK.F.BILESIK.1: (FIYAT) BIST 100 Endeks, 
Kapanis Fiyatlarina Gore(Ocak 1986=1) 

Ocak, 1986 - 
Mayıs, 2016 

EVD
S 

 

Tablo 2a. Veri Seti Tanımlayıcı İstatistikleri, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
  LNRM1 LNRM2 LNINC LNINT UNC LNHISSE 

 Ortalama 1.24 2.59 4.98 3.29 1.52 8.85 

 Medyan 0.83 2.22 4.96 3.45 1.30 9.70 

 Maksimum 2.67 3.99 5.51 6.08 5.64 11.40 

 Minimum 0.22 1.24 4.38 0.49 0.53 3.29 

 Std. Sapma 0.77 0.89 0.28 1.02 1.01 2.45 

 Çarpıklık 0.40 0.22 -0.07 -0.11 2.39 -0.93 

 Basıklık 1.54 1.43 1.91 1.95 10.06 2.56 

 Jarque-Bera 35.11 33.45 15.30 14.31 914.58 46.26 

 Gözlem Sayısı 302 302 302 302 302 302 

 

Tablo 1’de tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Çarpıklık istatistiğine göre LNRM1, LNRM2 ve UNC pozitif 
çarpıklık gösterirken, LNINC, LNINT ve LNHISSE ise negatif çarpıklık göstererek serilerin normal dağılmadığına 
işaret etmektedirler. Basıklık istatistiğine göre de LNRM1, LNRM2, LNINC ve LNHISSE 3’den küçük oldukları için 
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normal dağılmamakta, leptokuric dağılmakta, diğer taraftan UNC ise 3’den büyük olduğu için platykurtic 
dağılmaktadır. Jarque-Bera istatistiğine göre tüm değişkenler açısından normal dağılım sıfır hipotezi red 
edilmektedir. Jung (2016)’u takiben; faiz oranı hariç diğer seriler mevsimsellikten arındırılarak analizler 
tekrarlanmıştır.  

Tablo 2a. Veri Seti Tanımlayıcı İstatistikleri, Mevsimsellikten Arındırılmış 

  LNRM1 LNRM2 LNINC LNINT UNC LNHISSE 

 Ortalama 1.24 2.59 4.98 3.29 14.77 8.85 

 Medyan 0.82 2.22 4.97 3.45 15.98 9.65 

 Maksimum 2.64 3.97 5.51 6.08 16.96 11.40 

 Minimum 0.29 1.26 4.39 0.49 9.51 3.31 

 Std. Sapma 0.77 0.89 0.27 1.02 2.22 2.45 

 Çarpıklık 0.41 0.22 -0.01 -0.11 -0.99 -0.93 

 Basıklık 1.53 1.43 1.81 1.95 2.61 2.57 

 Jarque-Bera 35.64 33.64 17.97 14.31 51.47 46.31 

 Gözlem Sayısı 302 302 302 302 302 302 

ADF birim kök testi sabitli sonuçları, mevsimsellikten arındırılmamış ve arındırılmış veriler için tüm serilerin 
durağan olmadığına işaret etmektedir. KPSS birim kök testine göre de durağanlık sıfır hipotezi tüm seriler için 
sabitli gösterimde red edilebilmektedir. Bu nedenle kointegrasyon analizinin gerçekleştirilebileceği bulgusuna 
ulaşılmıştır.  

Tablo 3a. ADF Birim Kök Test Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 

  Seviye Birinci Fark 

  Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitsiz ve Trendsiz Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitsiz ve Trendsiz 

LNRM1 0.3831   -2.7696   1.5197   -4.0042 *** -4.3266 *** -3.6684 *** 

LNRM2 0.4001   -2.5543   2.7538   -18.3390 *** -18.3875 *** -17.9104 *** 

LNINC -0.8732   -3.9988 *** 1.9490 ** -4.6632 *** -4.6553 *** -4.1891 *** 

LNINT -1.4622  -3.8147 ** -1.0465  -26.378 *** -26.335 *** -26.396 *** 

UNC -1.6743   -3.2205 * -1.0702   -8.4471 *** -8.4442 *** -8.4561 *** 

LNHISSE -2.0466  -0.9584  2.2083 ** -13.627 *** -13.797 *** -13.164 *** 

  KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

  Seviye   Birinci Fark 

  Sabitli Sabitli ve Trendli     Sabitli Sabitli ve Trendli     

LNRM1 1.8524 *** 0.4161 ***     0.4109 * 0.1079       

LNRM2 1.9789 *** 0.2992 ***     0.2811   0.1358 *     

LNINC 2.1289 *** 0.0597       0.0967   0.0795       

LNINT 1.8515 *** 0.2833 ***     0.2056   0.1390 *     

UNC 1.2329 *** 0.0804       0.0265   0.0241       

LNHISSE 1.8662 *** 0.4796 ***   0.5798 ** 0.0370    

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki düzeylerinde durağanlık sıfır hipotezinin reddedildiğini 
göstermektedir. KPSS testleri Eviews 9.0 ile gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 3b. ADF Birim Kök Test Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
  Seviye  Birinci Fark 

  Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitsiz ve Trendsiz Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitsiz ve Trendsiz 

LNRM1 1.0650   -2.6951   2.7022 *** -21.1942 *** -21.4489 *** -20.8592 ***   

LNRM2 0.5266   -2.4661   3.4994 *** -16.2496 *** -16.2824 *** -15.6581 ***   

LNINC -1.0569   -4.0182 *** 1.9021 * -33.8541 *** -33.7960 *** -33.6375 ***   

LNINT -1.4623   -3.8148 ** -1.0466   -26.3789 *** -26.3352 *** -26.3969 ***   

UNC -1.6500   -3.0701   -1.1165   -8.6080 *** -8.5978 *** -8.6146 ***   

LNHISSE -2.2085   -0.8986   2.4208 ** -13.4885 *** -13.7050 *** -12.9280 ***   

  KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

  Seviye Birinci Fark 

  Sabitli Sabitli ve Trendli     Sabitli Sabitli ve Trendli       

LNRM1 1.9383 *** 0.4006 ***     0.5212 ** 0.1194 *       

LNRM2 2.0351 *** 0.2486 ***     0.2511   0.1452 *       

LNINC 2.0478 *** 0.0514       0.0743   0.0566         

LNINT 1.9322 *** 0.2326 ***     0.1284   0.1217 *       

UNC 1.2223 *** 0.0797       0.0245   0.0235         

LNHISSE 1.8664 *** 0.4796 ***     0.6137 ** 0.0579         

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki düzeylerinde durağanlık sıfır hipotezinin reddedildiğini 
göstermektedir. KPSS testleri Eviews 9.0 ile gerçekleştirilmiştir. 

Engle Granger kointegrasyon testi sonuçlarına göre, mevsimsellikten arındırılmamış veri kullanıldığında, uzun 
dönemde sadece reel para talebi ile nominal faiz oranı arasında ilişki söz konusudur.  

Tablo 4. Engle Granger (1987) Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
[LNRM1, LNINC] -2.2040  

[LNRM1, LNINT] -3.8828 ** 

[LNRM1, UNC] -2.4426  

[LNRM1, LNHISSE] -0.7062  

[LNRM2, LNINC] -2.6233  

[LNRM2, LNINT] -3.9886 *** 

[LNRM2, UNC] -2.6406  

[LNRM2, LNHISSE] -1.1425  

Not: ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığa işaret etmektedir. Engle Granger testi 
ile ilgili kritik değerler Enders Tablo C'den alınmıştır. Engle Granger testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olmadığıdır. Engle 
Granger testi Eviews 9.0 ile iki aşamalı olarak manuel biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, veri seti mevsimsellikten arındırıldığında, gelir ve faizin reel para talebi ile kointegrasyon ilişkisi 
gösterdiği, diğer değişkenler açısından kointegrasyonun olmadığı sıfır hipotezinin ise red edilemediği 
görülmektedir.  

Tablo 4. Engle Granger (1987) Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
[LNRM1, LNINC] -3.2396 * 

[LNRM1, LNINT] -3.6869 ** 

[LNRM1, UNC] -1.0274  

[LNRM1, LNHISSE] -0.5846  

[LNRM2, LNINC] -3.4516 ** 

[LNRM2, LNINT] -3.7662 ** 

[LNRM2, UNC] -1.5499  

[LNRM2, LNHISSE] -1.0090  

Not: ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığa işaret etmektedir. Engle Granger testi 
ile ilgili kritik değerler Enders Tablo C'den alınmıştır. Engle Granger testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olmadığıdır. Engle 
Granger testi Eviews 9.0 ile iki aşamalı olarak manuel biçimde gerçekleştirilmiştir. 
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Phillips Ouliaris kointegrasyon testi mevsimsellikten arındırılmamış veri ile tekrarlandığında, gelir ve faizin reel 
para talebi ile kointegrasyon ilişkisi gösterdiği, diğer değişkenlerin ise kointegrasyon ilişkisi göstermediği 
anlaşılmaktadır.   

Tablo 5a. Phillip Ouliaris Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
[LNRM1, LNINC] -4.6006 *** 

[LNRM1, LNINT] -6.4610 *** 

[LNRM1, UNC] -2.4261  

[LNRM1, LNHISSE] -1.0636  

[LNRM2, LNINC] -6.1389 *** 

[LNRM2, LNINT] -5.9055 *** 

[LNRM2, UNC] -2.7592  

[LNRM2, LNHISSE] -1.2076  

Not: ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığa işaret etmektedir. Phillip-Ouliaris 
kointegrasyon testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olmadığıdır. 

Mevsimsellikten arındırılmış veri ile Phillip Ouliaris kointegrasyon testi tekrarlandığında benzer sonuçlar elde 
edilmektedir.  

Tablo 5b. Phillip Ouliaris Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
[LNRM1, LNINC] -4.8580 *** 

[LNRM1, LNINT] -5.7716 *** 

[LNRM1, UNC] -2.2506  

[LNRM1, LNHISSE] -0.9422  

[LNRM2, LNINC] -5.7477 *** 

[LNRM2, LNINT] -5.5877 *** 

[LNRM2, UNC] -2.6337  

[LNRM2, LNHISSE] -1.1626  

Not: ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığa işaret etmektedir. Phillip-Ouliaris 
kointegrasyon testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olmadığıdır. 

Daha sonra mevsimsellikten arındırılmış veri setine Johansen kointegrasyon testi uygulanmıştır. Johansen 
(1991) ve Johansen (1995) diğer kointegrasyon yöntemlerinde olduğu gibi sadece durağan olmayan serilere 
uygulanmaktadır. Ahlgren ve Antell (2002) ve Drawan ve Biswal (1999) da kointegrasyon yöntemi ve 
uygulaması açısından incelenebilir. Mevsimsellikten arındırılmamış veri ile gelir, faiz, belirsizlik değişkenleri reel 
para talebi ile kointegrasyon ilişkisi göstermektedir. Mevsimsellikten arındırılmış M2 verisi ile analizler 
tekrarlandığında ise, benzer sonuçlar elde edilmiştir. Johansen kointegrasyon testi sonuçlarına göre bulguların 
Engle Granger ve Phillips Oularis’den kısmen farklı olmasının nedeni olarak Johansen testinin kalıntılara dayalı 
değil, çok değişkenli bir yöntemle ve maximum olabilirlik ile tahmin edilmesinden kaynaklanmış olması 
gösterilebilir.  

Tablo 6a. Johansen Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 

 [LNRM1, LINC] 
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ. Anl. 

0 : 0H r =  0.0540 17.1771 15.4947 0.0277 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0096 3.8415 0.9215  

 [LNRM1, LINC] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0540 17.1675 14.2646 0.0169 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0096 3.8415 0.9215  

[LNRM1, LNINT]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0667 21.4814 15.4947 0.0055 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0008 3.8415 0.9779  

[LNRM1, LNINT] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0667 21.4806 14.2646 0.0031 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0008 3.8415 0.9779  

[LNRM1, UNC] 
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0641 19.9133 15.4947 0.0101 ** 
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  : 1aH r   0.0003 0.0998 3.8415 0.7520  

[LNRM1, UNC]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0641 19.8134 14.2646 0.0060 *** 

: 1aH r   0.0003 0.0998 3.8415 0.7520  

[LNRM1, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0363 12.6656 15.4947 0.1277  

: 1aH r   0.0056 1.6759 3.8415 0.1955  

[LNRM1, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0363 10.9897 14.2646 0.1547  

: 1aH r   0.0056 1.6759 3.8415 0.1955  

Not: Eviews 9.0 ile Johansen testi tahmin edilirken, kointegre eşitlikte, sabitli ve trendsiz belirtim kullanılmıştır. 

 

Tablo 6b. Johansen Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 

 [LNRM1, LINC] 
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ. Anl. 

0 : 0H r =  0.0422 12.8154 15.4947 0.1218  

: 1aH r   0.0000 0.0084 3.8415 0.9265  

 [LNRM1, LINC] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0422 12.8069 14.2646 0.0839  

: 1aH r   0.0000 0.0084 3.8415 0.9265  

[LNRM1, LNINT]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0777 24.0686 15.4947 0.0020 ** 

: 1aH r   0.0001 0.0307 3.8415 0.8609  

[LNRM1, LNINT] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0777 24.0379 14.2646 0.0011 ** 

: 1aH r   0.0001 0.0307 3.8415 0.8609  

[LNRM1, UNC] 
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0638 19.9185 15.4947 0.0101 ** 

: 1aH r   0.0011 0.3410 3.8415 0.5592  

[LNRM1, UNC]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0638 19.5774 14.2646 0.0066 ** 

: 1aH r   0.0011 0.3410 3.8415 0.5592  

[LNRM1, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0448 15.0388 15.4947 0.0585  

: 1aH r   0.0048 1.4189 3.8415 0.2336  

[LNRM1, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0448 13.6199 14.2646 0.0630  

: 1aH r   0.0048 1.4189 3.8415 0.2336  

Not: Eviews 9.0 ile Johansen testi tahmin edilirken, kointegre eşitlikte, sabitli ve trendsiz belirtim kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7a. Johansen Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 

 [LNRM2, LINC] Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ. Anl. 
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0 : 0H r =  0.0761 24.4634 15.4947 0.0017 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0023 3.8415 0.9597  

 [LNRM2, LINC] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0761 24.4611 14.2646 0.0009 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0023 3.8415 0.9597  

[LNRM2, LNINT]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0616 19.8890 15.4947 0.0102 ** 

: 1aH r   0.0003 0.1025 3.8415 0.7488  

[LNRM2, LNINT] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0616 19.7865 14.2646 0.0061 ** 

: 1aH r   0.0003 0.1025 3.8415 0.7488  

[LNRM2, UNC] 
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0631 19.5309 15.4947 0.0116 ** 

: 1aH r   0.0001 0.0325 3.8415 0.8569  

[LNRM2, UNC]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0631 19.4984 14.2646 0.0068 ** 

: 1aH r   0.0001 0.0325 3.8415 0.8569  

[LNRM2, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0333 13.5056 15.4947 0.0975  

: 1aH r   0.0115 3.4499 3.8415 0.0633  

[LNRM2, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0333 10.0557 14.2646 0.2083  

: 1aH r   0.0115 3.4499 3.8415 0.0633  

Not: Eviews 9.0 ile Johansen testi tahmin edilirken, kointegre eşitlikte, sabitli ve trendsiz belirtim kullanılmıştır. 

Engle Granger, Phillip Ouliaris kointegrasyon katsayıları ve Johansen’da kointegrasyon vektörü zaman içinde 
sabittir. İki değişken arasındaki uzun dönem ilişkinin belirli bir zaman diliminde sabit olmaması nedeniyle Chow 
(1998) zamanla değişken kointegrasyon yöntemini önermiştir. Ancak Park ve Hahn (1999), veri seti uzun 
dönemli olduğunda ve veri setinde birim kök söz konusuysa, EKK gibi durağan yöntemlerin ve sabit kointegre 
ilişkilerin sınanmasını sağlayan yöntemlerin kullanılması yerine, kointegre eşitlik katsayılarının zaman içinde 
değişmesine izin veren bir yöntem geliştirmektedir. Park ve Zhao (2010), Park ve Hahn (1999)’ın yönteminden 
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin sabit olup olmadığını incelemek açısından kullanmaktadır.  Zuo ve 
Park (2011) da para talebinin gelir ve faiz oranı ile gösterdiği kointegre ilişkinin zaman içinde değişip 
değişmediğini araştırmaktadır. Xiao (2009) ise kointegre vektörünün zamanla değişimine izin veren Quantile 
Kointegrasyon yöntemini uygulamaktadır. Xiao (2009)’ya göre, bu yöntemi uygulamadan önce veri setinin bu 
çalışmada da benimsendiği gibi geleneksel kointegrasyon testleri ile sınanması gerekmektedir.  

Wang (2011) para talebi eşitliğinde kointegre ilişkinin yapısal değişmeye uğrayıp uğramadığını Qu (2007) 
kointegrasyon yöntemi ile incelemekte ve farklı rejimlerde kointegrasyon ilişkisini ele almaktadır. OLS tabanlı 
CUSUM testleri, kointegre eşitliklerde yapısal değişimin olup olmadığı tespit etmek anlamında Hao ve Inder 
(1996) çalışması sonrasında hız kazanmıştır. Bu çalışmada reel para talebinin gelir, faiz, belirsizlik ve hisse senedi 
esnekliklerinin zaman içindeki seyri ele alınmaktadır. Bir takım çalışmalarda doğrusal ve durağan modellerde 
parametre istikrarını sınamak için sıklıkla kullanılan CUSUM testinden, kointegre parametresinin istikrarını 
sınamak adına yaralanmaktadırlar. Hao ve Inder (1996) ve Xiao ve Phillips (2002) CUSUM testini kullanarak 
kointegrasyon sıfır hipotezini sınamaktadır. Xiao (2009) farklı quantillerde kointegre katsayısının davranışını 
incelemektedir.  

 

 

Tablo 7b. Johansen Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 

 [LNRM2, LINC] Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ. Anl. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1642 
 

  
  

0 : 0H r =  0.0507 15.4524 15.4947 0.0507  

: 1aH r   0.0000 0.0000 3.8415 0.9996  

 [LNRM2, LINC] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0507 15.4524 14.2646 0.0323 ** 

: 1aH r   0.0000 0.0000 3.8415 0.9996  

[LNRM2, LNINT]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0681 20.9322 15.4947 0.0069 *** 

: 1aH r   0.0000 0.0003 3.8415 0.9890  

[LNRM2, LNINT] 
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0681 20.9319 14.2646 0.0038 *** 

: 1aH r   0.0000 0.0003 3.8415 0.9890  

[LNRM2, UNC] 
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0614 18.8573 15.4947 0.0150 ** 

: 1aH r   0.0001 0.0440 3.8415 0.8339  

[LNRM2, UNC]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0614 18.8133 14.2646 0.0089 *** 

: 1aH r   0.0001 0.0440 3.8415 0.8339  

[LNRM2, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   İz İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0334 13.7088 15.4947 0.0913  

: 1aH r   0.0122 3.6307 3.8415 0.0567  

[LNRM2, LNHISSE]  
  
  

Hipotez   Eigen İst. %5 Krt p- değ.  

0 : 0H r =  0.0334 10.0781 14.2646 0.2068  

: 1aH r   0.0122 3.6307 3.8415 0.0567  

Not: Eviews 9.0 ile Johansen testi tahmin edilirken, kointegre eşitlikte, sabitli ve trendsiz belirtim kullanılmıştır. 

Bu çalışmada Kuriyama (2016)’nın geliştirdiği quantil kointegrasyon sıfır hipotezini sınadığı ve çalışmasında 
kullandığı CUSUM testinden yararlanılmaktadır. Temelde Kuriyama (2016), Xiao ve Phillips (2002)’in geliştirdiği 
kointegre katsayıların istikrarını sınamak amacıyla CUSUM testini, quantil kointegrasyon yöntemine 
uygulamaktadır. Aşağıda tahmin edilen eşitlik Kuriyama (2016)’da yer almaktadır: 

 ( ) ( ) ( )t t ty x u    = + +    

Burada  1 ile 9 arasındaki quantilleri, ( )  quantile göre değişen sabit terim; ( )  farklı quantillere göre 

değişen kointegre katsayısını ve ( )tu  ise quantillere göre değişen kalıntı terimini göstermektedir. Tablo 8a-

10b’de Kuriyama (2016) quantile kointegrasyon testi kointegrasyon parametreleri sonuçları yer almaktadır. 
CUSUM istatistiği ile quantile kointegasyon sıfır hipotezi sınanmış ve anlamlılıklar değerlendirilirken Hao ve 
Inder (1996, s. 184, Tablo 1)’deki istatistiki değerlerden yararlanılmıştır. CUSUM istatistikleri tabloda parantez 

içinde sunulmaktadır.12   

 

 

 

 

 

Tablo 8a. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   

[LNRM1, 2.7686 ** 3.1514 ** 3.1341 ** 2.9567 ** 2.9174 ** 2.8180 ** 2.6276 ** 2.5763 ** 2.5819 **

 
12 Quantil kointegrasyon testleri Kuriyama (2016) ekinde sunulan MATLAB kodlarından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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LNINC] 
  

* * * * * * * * * 
[20.2011

] 
  

[13.8163
] 

  [9.5034]   
[7.4752

] 
  

[6.3809
] 

  
[5.3706

] 
  

[4.6976
] 

  
[4.4667

] 
  [3.1760]   

[LNRM1, 
LNINT] 

  

-0.6082 
**
* 

-0.6943 ** -0.7088 ** -0.7238 
**
* 

-0.7458 
**
* 

-0.8067 
**
* 

-0.8542 
**
* 

-0.8696 
**
* 

-0.9106 
**
* 

[2.4052]   [1.3137]   [1.4129]   
[1.9830

] 
  

[2.5730
] 

  
[2.9693

] 
  

[4.2427
] 

  
[5.7548

] 
  

[11.0796
] 

  

[LNRM1, UNC] 
  

-0.5652 
**
* 

-0.7855 
**
* 

-0.7949 
**
* 

-0.9795 
**
* 

-1.0226 
**
* 

-1.0049 
**
* 

-0.9483 
**
* 

-0.5463 
**
* 

-0.5006 
**
* 

[1.7390]   [1.5577]   [2.4824]   
[2.1285

] 
  

[2.6938
] 

  
[2.8122

] 
  

[2.1627
] 

  
[1.6694
] 

  [1.4567]   

[LNRM2, 
LNINC] 

  

3.1323 
**
* 

3.3714 
**
* 

3.4273 
**
* 

3.3415 
**
* 

3.2253 
**
* 

3.1349 
**
* 

3.2128 
**
* 

3.1597 
**
* 

3.1225 
**
* 

[24.2653
] 

  
[14.2221

] 
  

[11.0658
] 

  
[9.0987

] 
  

[7.9849
] 

  
[6.4586

] 
  

[5.2928
] 

  
[4.2089

] 
  [2.6101]   

[LNRM2, 
LNINT] 

  

-0.7876 
**
* 

-0.8825 
**
* 

-0.8767 
**
* 

-0.8567 
**
* 

-0.8608 
**
* 

-0.9028 
**
* 

-0.9505 
**
* 

-0.8814 
**
* 

-0.8434 
**
* 

[2.0204]   [1.8006]   [1.9290]   
[1.8523

] 
  

[1.4982
] 

  
[2.4849

] 
  

[2.3911
] 

  
[2.2557

] 
  [4.5803]   

[LNRM2, UNC] 
  

-0.9462 * -0.9091 
**
* 

-0.9051 
**
* 

-1.1363 
**
* 

-1.2551 
**
* 

-1.1923 
**
* 

-0.9928 ** -0.6100 
**
* 

-0.5711 * 

[1.1451]   [1.6391]   [2.3511]   
[2.1652

] 
  

[3.1688
] 

  
[2.2332

] 
  

[1.3566
] 

  
[1.5650

] 
  [1.1679]   

  

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 

Tablo 8a’da mevsimsellikten arındırılmamış veri seti ile yapılan quantil kointegrasyon testi bulgularına göre, 
kointegrasyonun olduğu sıfır hipotezi dokuz quantilde [LNRM1, LNINC] [LNRM1, LNINT] [LNRM1, UNC]; 
[LNRM2, LNINC] [LNRM2, LNINT] [LNRM2, UNC] değişkenleri için red edilmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış 
veri ile de benzer bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 8b. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  

[LNRM
1,  

LNINC] 
  

3.1390  **
* 

3.3015  **
* 

3.2522  **
* 

3.2180  **
* 

2.9806 **
*  

2.8035 **
*  

2.6766 **
*  

2.5950  **
* 

2.5277 **
* 

[7.106
6] 

  [8.439
7] 

  [8.418
2] 

  [7.042
1] 

  [5.673
1] 

  [4.773
2] 

  [4.106
6] 

  [3.873
9] 

  [2.7808
] 

 

[LNRM
1,  

LNINT] 
  

-
0.5885 

 **
* 

-
0.7001 

 ** -
0.6953 

 **
* 

-
0.7295 

 **
* 

-
0.7401 

 **
* 

-
0.8062 

 **
* 

-
0.8684 

 **
* 

-
0.8733 

 **
* 

-0.8955 **
* 

[2.401
5] 

  [1.397
6] 

  [1.474
1] 

  [1.866
5] 

  [2.834
6] 

  [3.330
4] 

  [4.552
7] 

  [6.212
3] 

  [11.131
8] 

 

[LNRM
1,  

UNC] 
  

-
0.5878 

 ** -
0.7644 

 **
* 

-
0.7850 

 **
* 

-
0.9915 

 **
* 

-
1.0182 

 **
* 

-
1.0318 

 **
* 

-
0.9595 

 **
* 

-
0.5449 

 **
* 

-0.5032 **
* 

[1.228
2] 

  [1.677
0] 

  [2.243
1] 

  [1.943
4] 

  [2.546
7] 

  [2.876
7] 

  [2.187
8] 

  [1.617
1] 

  [1.8222
] 

 

[LNRM
2,  

LNINC] 
  

3.0392  **
* 

3.3318  **
* 

3.4499  **
* 

3.4144  **
* 

3.3183  **
* 

3.2196  **
* 

3.1238  **
* 

3.1745  **
* 

3.1756 **
* 

[6.319
9] 

  [7.818
4] 

  [8.789
4] 

  [7.716
8] 

  [6.452
6] 

  [5.359
1] 

  [4.189
0] 

  [3.497
4] 

  [2.1718
] 

 

[LNRM
2,  

LNINT] 
  

-
0.7874 

 **
* 

-
0.8819 

 **
* 

-
0.8736 

 **
* 

-
0.8501 

 **
* 

-
0.8571 

 **
* 

-
0.8894 

 **
* 

-
0.9456 

 **
* 

-
0.8774 

 **
* 

-0.8375 **
* 

[1.721
6] 

  [1.607
4] 

  [2.011
7] 

  [1.625
0] 

  [1.620
7] 

  [2.364
5] 

  [2.237
5] 

  [2.192
5] 

  [4.0923
] 

 

[LNRM
2,  

UNC] 
  

-
0.9440 

 ** -
0.9267 

 **
* 

-
0.9257 

 **
* 

-
1.1428 

 **
* 

-
1.2777 

 **
* 

-
1.2329 

 **
* 

-
0.9660 

 ** -
0.6036 

 **
* 

-0.5485 ** 

[1.306
0] 

  [1.505
4] 

  [2.434
7] 

  [1.884
0] 

  [3.758
0] 

  [2.358
3] 

  [1.317
3] 

  [1.550
5] 

  [1.2510
] 

 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 

Tablo 9a. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
  1   2   3   4   5   

[LNRM1, LNINC] 
  

2.7686 *** 3.1514 *** 3.1341 *** 2.9567 *** 2.9174 *** 

[20.2011]   [13.8163]   [9.5034]   [7.4752]   [6.3809]   

[LNRM1, LNINT] 
  

-0.6082 *** -0.6943 ** -0.7088 ** -0.7238 *** -0.7458 *** 

[2.4052]   [1.3137]   [1.4129]   [1.9830]   [2.5730]   

[LNRM1, UNC] 
  

-0.5652 *** -0.7855 *** -0.7949 *** -0.9795 *** -1.0226 *** 

[1.7390]   [1.5577]   [2.4824]   [2.1285]   [2.6938]   

[LNRM2, LNINC] 
  

3.1323 *** 3.3714 *** 3.4273 *** 3.3415 *** 3.2253 *** 

[24.2653]   [14.2221]   [11.0658]   [9.0987]   [7.9849]   

[LNRM2, LNINT] 
  

-0.7876 *** -0.8825 *** -0.8767 *** -0.8567 *** -0.8608 *** 

[2.0204]   [1.8006]   [1.9290]   [1.8523]   [1.4982]   

[LNRM2, UNC] 
  

-0.9462 *  -0.9091 *** -0.9051 *** -1.1363 *** -1.2551 *** 

[1.1451]   [1.6391]   [2.3511]   [2.1652]   [3.1688]   

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 
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Dikkat edilirse, uzun dönemli ilişki quantiller arasında red edilmekle birlikte, kointegre eşitlikteki parametrelerin 
sabit olmadığı görülmektedir. Parametreler her bir quantildeki gözlem sayısını artırmak adına 5 quantilde (Tablo 
9a-9b) ve 3 quantilde (Tablo 10a-10b) tekrarlandığında 9 quantil ile benzer bulgular elde edilmektedir.  

Tablo 9b. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
  1   2   3   4   5  

[LNRM1, LNINC] 
  

3.1390 ***  3.3015 ***  3.2522 ***  3.2180 ***  2.9806 *** 

[7.1066]   [8.4397]   [8.4182]   [7.0421]   [5.6731]  

[LNRM1, LNINT] 
  

-0.5885  *** -0.7001  ** -0.6953  *** -0.7295  *** -0.7401 *** 

[2.4015]   [1.3976]   [1.4741]   [1.8665]   [2.8346]  

[LNRM1, UNC] 
  

-0.5878  ** -0.7644  *** -0.7850  *** -0.9915  *** -1.0182 *** 

[1.2282]   [1.6770]   [2.2431]   [1.9434]   [2.5467]  

[LNRM2, LNINC] 
  

3.0392  *** 3.3318  *** 3.4499  *** 3.4144  *** 3.3183 *** 

[6.3199]   [7.8184]   [8.7894]   [7.7168]   [6.4526]  

[LNRM2, LNINT] 
  

-0.7874  *** -0.8819  *** -0.8736  *** -0.8501  *** -0.8571 *** 

[1.7216]   [1.6074]   [2.0117]   [1.6250]   [1.6207]  

[LNRM2, UNC] 
  

-0.9440  ** -0.9267  *** -0.9257  *** -1.1428  *** -1.2777 *** 

[1.3060]   [1.5054]   [2.4347]   [1.8840]   [3.7580]  

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 

Tablo 10a. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmamış 
  1 

 
2 

 
3 

 

[LNRM1, LNINC] 
  

2.7686 *** 3.1514 *** 3.1341 *** 

[20.2011] 
 

[13.8163] 
 

[9.5034] 
 

[LNRM1, LNINT] 
  

-0.6082 *** -0.6943 ** -0.7088 ** 

[2.4052] 
 

[1.3137] 
 

[1.4129] 
 

[LNRM1, UNC] 
  

-0.5652 *** -0.7855 *** -0.7949 *** 

[1.7390] 
 

[1.5577] 
 

[2.4824] 
 

[LNRM2, LNINC] 
  

3.1323 *** 3.3714 *** 3.4273 *** 

[24.2653] 
 

[14.2221] 
 

[11.0658] 
 

[LNRM2, LNINT] 
  

-0.7876 *** -0.8825 *** -0.8767 *** 

[2.0204] 
 

[1.8006] 
 

[1.9290] 
 

[LNRM2, UNC] 
  

-0.9462 * -0.9091 *** -0.9051 *** 

[1.1451] 
 

[1.6391] 
 

[2.3511] 
 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 

Tablo 10b. Quantile Kointegrasyon Testi Sonuçları, Mevsimsellikten Arındırılmış 
  1 

 
2 

 
3  

[LNRM1, LNINC] 
  

3.1390 *** 3.3015 *** 3.2522 *** 

[7.1066] 
 

[8.4397] 
 

[8.4182]  

[LNRM1, LNINT] 
  

-0.5885 *** -0.7001 ** -0.6953 *** 

[2.4015] 
 

[1.3976] 
 

[1.4741]  

[LNRM1, UNC] 
  

-0.5878 ** -0.7644 *** -0.7850 *** 

[1.2282] 
 

[1.677] 
 

[2.2431]  

[LNRM2, LNINC] 
  

3.0392 *** 3.3318 *** 3.4499 *** 

[6.3199] 
 

[7.8184] 
 

[8.7894]  

[LNRM2, LNINT] 
  

-0.7874 *** -0.8819 *** -0.8736 *** 

[1.7216] 
 

[1.6074] 
 

[2.0117]  

[LNRM2, UNC] 
  

-0.944 ** -0.9267 *** -0.9257 *** 

[1.3060] 
 

[1.5054] 
 

[2.4347]  

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde kointegrasyon sıfır hipotezinin red edildiğini göstermektedir. CUSUM 
testinin sıfır hipotezi kointegrasyonun olduğudur. 

 

 

7. Sonuç 
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İktisadi belirsizlik, ekonomide aktörlerin para talebi, tüketim, çalışma ve boş zaman tercihlerini etkileyerek 
bireylerin fayda fonksiyonunu değiştirme potansiyeline sahiptir. İktisadi belirsizlik artışı, tüketimin daralmasına, 
gelir düzeyinin azalmasına yol açmakta ve tüketici fayda düzeyini azaltmaktadır.- Bu konuda ayrıca Bijsterbosch 
ve Guerin, (2014) incelenebilir. Belirsizlik durumunda, bireyler nakit kalmayı tercih etmekte, işlem amaçlı para 
taleplerini azaltarak ihtiyat amaçlı para taleplerini ise artırmaktadırlar. Diğer taraftan iktisadi güven artışı ise 
para talebini aynı zamanda artıracaktır. Örneğin Hall, Swamy ve Tavlas (2010), ekonomide güven artışının 
ihtiyat amaçlı para talebini artıracağını göstermektedir. Dolayısıyla iktisadi anlamda olumsuzlukların para 
talebini artıracağı söylenebilir ve hangi etkinin baskın olacağı ise iktisadi literatürde tartışma konusudur ve 
yapılan ampirik çalışmalar da birbirinden farklı bulgulara işaret etmektedir. Belirsizlik türleri ile ilgili daha özele 
ve ayrıntıya girilirse, bunlar arasında yer alan enflasyon belirsizliğindeki artış da tüketim ve yatırım kararlarını 
etkilemektedir. Bireyler, artan belirsizlik durumunda, ihtiyat amaçlı para talebini artırmakta, ileride faiz oranının 
yükseleceğini bekleyerek spekülatif amaçlı para talebini de artırabilmektedir. Yüksek enflasyonu takiben, 
yüksek enflasyon belirsizliği durumunda; ekonomide bireylerin satın alma güçleri zayıflamakta, mal ve hizmet 
tüketimden elde edilecek fayda azalmaktadır. Çalışmada elde edilen CUSUM tabanlı Kuruyama (2016) quantil 
kointegrasyon testi bulgularına göre, belirsizlik ile reel para talebi arasında tüm quantillerde uzun dönemli ilişki 
söz konusu değildir ancak kointegre ilişki katsayısı farklı quantillerde heterojenlik göstermektedir.  
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Özet: Tarihçiler, 1071 tarihli Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun yurt edildiğini savunmuşlar ve yıllardır bizlere Türk Tarihini 
Malazgirt'le başladığını öğretmişlerdir. Biz çalışmamız boyunca gerekli kanıtlarla bu tezin doğru olmadığını savunduk. 
Çalışmamızı iktisadi ve sosyal yönlerden kanıtlarla, Anadolu'ya giriş ve ilk yerleşim yapılan bölgenin, 1064 yılında Ani ve Kars 
bölgesi olduğunu, ispatlamaya çalıştık. Ani bölgesinde, Selçukluların Anadolu'da ilk mimari eserleri yer alırken, sosyal 
devletin ilk özellikleri de vurgulanmıştır. Okurlarımız 7 senelik farkın çok önemli olduğunu anlayacaklar ve Ani’de şehit düşen 
Müslüman ahalinin haklarının yenmemesi gerektiğinin farkına varacaklardır. Ani ve Kars bölgesinde Türklerin yurt 
edinebilmek için yaptığı sosyal politikalar ve ekonomik mücadele ile bıraktıkları mimari eserlerin neler olduğunu 
bileceklerdir. Ayrıca gerçekler bilinerek tam anlamıyla gerçek Türk Tarihinin sapmalar olmadan doğrusunu öğrendiklerinin 
farkına varacaklardır. En azından bir yanlıştan dönülüp, Türk tarihinin gelecek kuşaklara gerçekleriyle öğretileceğine 
inanmaktayız. 

Anahtar Kelime: Selçuklu, Ani, Anadolu, Kars, Türk Tarihi 

 

Abstract: Historians argued that Anatolia was settled by the Battle of Malazgirt dated 1071 and taught us Turkish history by 
Malazgirt. Throughout our study, we argued via necessary evidence that this argument was not correct. In our study, 
through evidence from economic and social aspects, we tried to prove that the first region that was entered and settled in 
Anatolia was Ani and Kars in 1064. While the first architectural works of Seljuk’s in Anatolia take place Ani region; first 
characteristics of the social state were also expressed. Our readers will understand that seven years of difference is quite 
important and will notice that Muslim communities, who martyred in Ani, should be given due. The readers will know the 
social politics and economic battle, which Turks gave in Ani and Kars regions in order to settle, and what the architectural 
works they left are. Additionally, they will understand that they will learn the correct Turkish history without biases, by 
knowing the truth. We believe at least a mistake will be corrected, and Turkish history will be taught to future generations 
with its truths. 

Keywords: Seljuk, Ani, Anatolia, Kars, Turkish History 

1. Giriş 

Türkler, tarih boyunca birçok medeniyete öncülük etmişlerdir. Orta Asya’nın bozkırlarından çıkıp dünyanın farklı 
yerlerine kültürlerini yaymışlardır. Bu yayılmanın en etkin olduğu bölgelerden biri de Anadolu coğrafyası 
olmuştur. Orta Asya’daki iklim koşullarının elverişsiz olması, sürüp giden savaşlar ve artan nüfus, Türk göçlerini 
zorunlu kılmıştır. Nitekim Türkler hayvan sürüleriyle birlikte batıya doğru göç etmeye başlamışlardır. Uygun 
yerleşim alanı bulmak için göçlerden önce akınlar yapılmıştır. Bu akınlar sonucunda Anadolu’nun yurt 
edinilmeye uygun olduğu anlaşılmış ve Anadolu’ya fetih hareketleri başlamıştır. 

Anadolu’nun giriş kapısı olan Ani bölgesi Türkler için ilk hedef olmuştur. Bu bağlamda birçok Türk topluluğu 
buraya akınlar düzenlemiştir. İlk akını düzenleyen Türk topluluğu ise İskitler olmuştur. Daha sonra Hunlar ile 
devam eden Türk akınları, Selçuklular döneminde en yoğun halini almış ve nitekim yerleşimlerle sonuçlanmıştır. 
Bu göç hareketlerinin en etkin nedenlerinden bir tanesi de Türklerin bulundukları bölgede iktisadi zorluklar 
içerisinde olmaları akınların yapılmasını mecbur kılmıştır. Türkler iktisadi zorluklardan kurtulmak için verimli 
topraklar olan Anadolu coğrafyasına akınlarda bulunmuşlardır. Yani göç hareketlerinde, cihat anlayışı etkili 
olduğu kadar iktisadi nedenlerde bir o kadar etkili olmuştur. Bu nedenle Türk göçlerini tek nedenle açıklamak 
yanlış olacaktır. 

Anadolu’nun giriş kapısı olarak görünen Ani, Türk akınları için kilit rol oynamıştır. Aslında 1071 Malazgirt Savaşı 
Türkler için bir açılış değil, bir kapanıştır. Çünkü Türkler 1071 yılından önce Anadolu’nun giriş kapısı olan Ani 
(1064) şehrine hâkim olmaya ve yerleşmeye başlamışlardır. 1071 tarihi, gelişip olgunlaşan bir sürecin son olarak 
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yerine oturması olarak algılanabilir. 1071 Malazgirt savaşı daha önce yapılan akınların meyvesidir. Zaten bu 
savaşa bakıldığı zaman Anadolu’ya yapılan akınların ilk ne zaman başladığı ve nasıl bir gelişim süreci 
kaydettiğigörülebilmektedir. 

Çalışmanın genel konseptinde, Türklerin 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte mi yoksa 1064 yılında fethedilen Ani 
bölgesiyle mi Anadolu coğrafyasına kalıcı olarak yerleşmeye başladıkları açıklanmaya çalışılmaktadır. Eldeki 
kaynaklar Türklerin Malazgirt savaşından önce Ani bölgesine yerleşmeye başladıklarını bize göstermektedir. Bu 
çalışmanın amacı da yıllardır süre gelen 1071 tarihinin Türklerin Anadolu’ya yerleştikleri tarih olarak 
gösterilmesi tezi yerine, Türklerin 1064 yılında Ani şehrinin fethiyle yerleşmeye başladıkları tezinin daha 
gerçekçi olacağıdır. 

2. Anadolu’da Sosyo-Ekonomik Hayatına Bakış 

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Anadolu coğrafyası, farklı iklimleri içinde barındıran, geçiş yolları üzerinde bulunan, 
her mevsim üretim yapılan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Anadolu tarihinin en önemli kaynağı arkeolojik 
kazılardır. Arkeolojik kazılara temel oluşturan da belirli yükseltilerde bulunan höyüklerdir. Eski uygarlıklara ait 
kentlerin yıkılması ve yerine yeni kurulan kentlerinde birbirinin üstüne yığılmasıyla meydana gelen oluşuma 
höyük denir. Arkeolojik bulgulara ulaşmak için çok dikkatli kazı çalışması yapılmalıdır. Çünkü aynı şehirde 
kurulan farklı uygarlıklara ait kalıntılar üst üste yığıldığından kazı çalışmaları çeşitli şekillerde yapılmaktadır. 
Arkeolojik kazılarda bulunan eşyalar, aletler ve mimari tarzlar farklı uygarlıkların egemenlik kurduğunu 
göstermektedir1. 

Anadolu tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın konumundan dolayı transit bir bölge olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu bağlamda çok köklü bir uygarlığa sahiptir. Anadolu’daki insanların iktisadi hayatları ticaret ve 
tarımla geçmiştir. Kervansarayların geçiş güzergâhı üzerinde bulunmalarından dolayı ticari hayat canlı olmuştur. 
Balkanlardan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan ve Arabistan çöllerinden gelen tüccarların buluştuğu merkez 
olmuştur. Bu anlamda bölge halkı ticari faaliyetler sayesinde zenginleşmiştir. Bir yandan tüccarların getirdiği 
altınlarla zenginleşen kent halkı, bir yandan da verimli tarım arazilerinden dolayı zenginleşen köylüler, diğer 
bölgelere göre çok ileri bir medeniyete ev sahipliğiyapmıştır. Zenginleşen halk kültürel anlamda da kendisini 
ileriye taşımıştır. Bu bakımdan Anadolu iktisadi anlamda geliştiği gibi kültürel anlamda da büyük bir medeniyete 
merkezi olmuştur. Bu gelişmeler. Anadolu’nun birçok devletin hedefi olmasına neden olmuştur. Anadolu 
defalarca istilaya uğramış, her yıkılan devletin ardından yeni bir devlet kurulmuş ve Anadolu çok köklü bir 
kültüre erişmiştir. 

Yapılan kazılarda Anadolu’da yaşamın M.Ö. 3500 yıllarına dayandığı anlaşılmaktadır. Bu tarihten daha eskiye de 
gittiği düşünülmektedir. Kazı çalışmalarında Anadolu’nun eski dönemlerdeki ilişkileri de ortaya çıkmaktadır. 
Anadolu’nun farklı bölgelerle ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgeler arasında Kıbrıs, Mezopotamya, 
Suriye, Kafkasya, Ege ve Akdeniz bulunmaktadır. Özellikle Mezopotamya, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle ilişkiler 
daha etkili olmaktaydı. Bu ilişkilerden dolayı bazı devletlerin Anadolu’da ticari anlamda koloniler kurdukları 
bilinmektedir. Bunlar arasında Asurlular en etkin ticari faaliyetlerde bulunan topluluk konumundaydı2. 

3. Ani Bölgesinin Coğrafi Konumu 

Ani şehri, Kars’a 42 km uzaklıkta bulunup, askeri kale şeklinde yüksek bir plato üstüne kurulmuştur. Bu 
bağlamda ticari, askeri ve siyasi açıdan önem arz edecek bir şehir olmuştur. İktisadi anlamda çok gelişmiş bir 
bölge olmasından dolayı yüzyıllarca çeşitli devletlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Anadolu’nun giriş kapısı 
konumunda olmasından dolayı Anadolu coğrafyasına hâkim olmak isteyen devletlerinde ilk hedefi olmuştur. 
Fakat şehrin coğrafi konumundan dolayı fethedilmesi zor olmuştur. Bu bölümde Ani şehrinin Selçuklular 
tarafından fethedilmeden önce nasıl bir tarihi süzgeçten geçtiğini anlatılacaktır. Ani şehrini egemenlik altına 
alan her devlet ayrı bir şekilde isimlendirmiştir. Bunu da aşağıdaki kaynaklardan anlamaktayız. 

Ani Şehri Anadolu’nun girişinde bulunan bir kapı özelliği taşımaktadır. Tarih boyunca birçok istilaya uğramıştır. 
Birçok millete ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda bugüne kadar gelebilmiş mimari 
eserlerden anladığımız kadarıyla başta Roma, Bizans, İran, Arap, Gürcü, Ermeni ve Türk medeniyetlerinin 

 
1Tabakoğlu, 1986: s. 46. 
2Tabakoğlu, a.g.e., s. 47 
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yaşadığını göstermektedir3. Ani coğrafi konumu ile İran, Suriye ve Orta Asya’nın arasında kavşak niteliğindedir. 
Bu durumun farkında olan Bagratlılar Ani şehrini ticari bir merkez haline getirmeyi amaçlamışlardır. Nitekim 
Ani, Divin’den sonra ticari bakımdan bölgenin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bu durumun 
oluşmasında Bagratlıların aldığı güvenlik önlemleri etkili olmuştur. Cazibe merkezi haline gelen Ani göç almaya 
başlamış, artan nüfus ekonomik hayata canlılık kazandırarak Aninin büyümesi hızlanmıştır. Şehirde bulunan 12 
piskopos, 40 keşiş ve 500 civarında rahip nüfusun büyüklüğüne işaret etmektedir4. 

İlk insan yaşantısına ait bulgulara göre Ani ve çevresinde beş bin yıldır iskânlaşma olduğu görülmektedir. İlk 
bulgular Bronz ve Demir çağlarına ait kalıntılardır. Bu çağlarda Urartu dönemine ait kalıntılar yapılan kazılarda 
gün ışığına çıkartılmıştır. Zerdüşt adeşgedesi olarak bilinen bir yapı ve iç kale duvarında kullanılan klasik usulde 
kesilmiş taş bir yapı da mevcuttur5. Henüz milattan önceki dönemle alakalı bilgi bulunmamaktadır. Ermeni 
müverrihlerinden Yeğişe ve Gazar Parbetsi tarafından “Fethedilmez bir kale” ve mülk olarak Kamsarakan 
sülalesine ait olduğuna ilk kez V. yüzyılda değinilmiştir. Ermeni, Gürcü, Bizans ve Arap kaynaklarında sonraki 
dönemler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmeler yapılmıştır6. 

Ani, üçgenimsi bir alana sahip olup bir yandan Bostanlar Deresi, bir yandanda Arpaçay’ın hızlı akan suyu ile 
çevrelenir. Ani’nin arazisinde yumuşak tüf taşından oluşan toprak örtüsü mevcuttur. Ani, insan gücü ve mekanik 
yollar ile açılmış birçok mağarayı gizeminde saklayan bir ortaçağ şehridir. Ani’nin etrafını çeviren uçurumlar ve 
kayalıklar, sert bazaltlardan ve yumuşak tüflerden meydana gelmiştir. Ev yapımına toprak örtüsü çok uygundur. 
Burada yapılan odalar dini yapı, ev, güvercinlik, depo ve hatta mezar olarak kullanılmıştır7.Ani yerleşke olarak 
yüksek bir platonun üzerinde bulunmaktadır. Çevresi nehirlerin kolları tarafından muhafaza altına alınmıştır. Bu 
bakımdan Ani Şehri istilalara karşı korunaklı bir konumdadır. Üç tarafını kapsayan düzlükler üzerine inşa edilen 
güvenlik kuleleri de şehrin korunması amacıyla yapılmıştır8. Şehrin isminin bereket tanrıçası Anahita’ya adanan 
bir mabetten geldiği savunulmaktadır. Bu bakımdan tarihçi Vardan, kalenin bulunduğu iç tarafın Ani, çevresini 
Kınamk olarak adlandırıldığını söylemektedir9. 

4. Selçukluların Ani Bölgesini Fethi 

Tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olan Ani kenti Selçuklular için de ayrı bir önem arz etmektedir. 
Anadolu’nun giriş kapısı olması dolayısıyla, Bizans imparatorluğu tarafından da çok önemsenmiştir. Buradan 
Türk ve Müslüman akınlarını engellemek için Kars ve Ani şehirleri olabildiğince güçlü tutulmaya çalışılmıştır. 
Bizans imparatorluğu, bölgedeki Ermeni ve Gürcü prensliklerinin hâkimiyetini kaldırıp Kars ve Ani şehirlerini 
merkezi yönetime bağlamıştır. 

Ani, 1045 yılında Bizanslılar tarafından işgal edildiğinde ırk ve mezhep farklılığından dolayı Ermenilere karşı 
katliamlar ve zulümler yapmışlardır. Sağ kalan din adamları sürgün edilmiş, halka ağır vergiler konulmuş ve 
kiliseler kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu dönemde bölgede kimi kaynaklara göre 1000, kimi tarih 
kaynaklarında 500 kilise olduğundan bahsedilmektedir (Erol Küçükoğlu, bu tarihi kaynakların hangilerinin 
olduğunu belirtmemiştir. Ani’nin coğrafi alanına bu kadar çok kilisenin sığması imkansız gibidir. Ani çevresinde 
bulunan kiliselerin Büyük Katedral ya da Türk devrindeki adıyla Fethiye Camii’ne bağlı olabilecekleri tahmin 
ediyoruz). Saldırılar ve yerel halka yapılan baskılar Türklerin Ani’yi kuşatmasına kadar sürmüştür. Bölgede 
yaşayan Ermeniler ve Süryaniler bu baskılardan kurtulmak ve Rumlardan intikam alabilmek için Türklere yardımı 
uygun bulmuşlardır10. Ani’nin böylesine onurlandırılmasının nedeni ise yüzyıllar boyunca değişik ulus ve dinleri 
bünyesinde toplamasından gelen çok kültürlü bir kent olmasıdır. Türkler, Gürcüler ve Ermeniler bir orkestranın 
enstrümanları gibi uyum içinde yaşamışlardır. Günümüzün tahammülsüz dünyası düşünüldüğünde, tarih 
boyunca yan yana duran cami, kilise ve Zerdüşt tapınağı insanı fazlasıyla şaşırtıyor. Bu yanıyla Ani, saygıyı 
fazlasıyla hak eden ve ticari üstünlüğü olan bir kenttir. 

 
3Urfalı Mateos, 1987; s. 72-81; Kürkçüoğlu, 2002: s. 83. 
4Grousset, a.g.e., s.523; Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s. 297. 
5www.Virtualani.com.tr,06.05.2014 
6Tuğlacı, (1983), a.g.e., s. 35. 
7Gündoğdu, Hamza (2006), Kültürlerin Buluştuğu Bir Ortaçağ şehri: Ani, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı XVIII, s. 276. 
8Tuğlacı, (1983), a.g.e., s. 435. 
9Strabon, (1993), Antik Anadolu Coğrafyası, (3. Baskı), (Çev: Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul, s.46; Vardan, 

a.g.e., s.159. 
10Küçükoğlu (2002), Erol, Tarihi Süreçte Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, 20-21 Nisan, 

Ankara, s. 335-336. 

http://www.virtualani.com.tr/
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Ani şehrinde 1045 yılından 1064 yılına kadar Bizans imparatorluğu hâkim güç olmuş, bu hâkimiyet 19 yıl 
sürmüş, 1064 yılında Türklerin Ani şehrini almasıyla son bulmuştur. Bizans imparatorluğu Ortodoks olmayan 
Ermeniler üzerinde sert politikalar uygulamıştır. Bu sert politikalar sonucunda bazı Ermeniler, İran, Gürcistan, 
Polonya, Moldova ve Galiçya gibi farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu göçleri engellemeye çalışan Bizans 
imparatorluğu bölgenin idarecilerini Ermeniler ve Gürcülerden seçip halkı devlete daha çok bağlı tutmaya 
çalışmıştır. Fakat bu çabalar sonucunda fazla bir başarı kaydedilememiştir. Sonrasında da Selçukluların bölgeyi 
fethetmesiyle Bizans’ın etkinliği ortadan kalkmıştır11. 

XI.’nci yüzyılda Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle Ermenilerle Türklerin sosyal ve ekonomik ilişkileri 
başlamıştır. Ermeniler, Bizans hâkimiyeti altında yaşamakta idiler. Aslında Selçuklular Anadolu’ya girdiklerinde 
Ermeni Devleti’yle değil gerçekte var olan Bizans Devleti ile karşılaşmışlardır12. Bizans’ın vergi sisteminin ve din 
politikasının yanı sıra, yabancı yöneticilerin ve birliklerin Ermenilerin başına yönetici atanması gibi hususlar da 
Ermenilerin Selçuklulara yakınlaşmasında rol oynamıştı. Ermeniler, Bizans yönetiminde kalmaktansa Türklerin 
idaresinde kalmayı istemişlerdir. Bizans’ın Ermenilere karşı izlediği sert politikalar Ermenileri Türklere 
yakınlaştırmıştır. Bu bağlamda Ermeniler ile Türkler arasında sosyal ilişkiler de başlamıştır. Bazı savaşlarda 
Ermenilerin Selçuklu safında yer alması ve Melikşah’ın Ermeni tarihçiler tarafından övülmesi de Selçuklularla 
Ermeniler arasındaki sosyal ilişkilerin oldukça sıkı olduğunu göstermektedir13. Ermenilerin kendi aralarında bazı 
dönemlerde çatışmalar olmuşsa da bölgede bulunan Müslüman Türklerin yanında yer alıp zaman zaman çeşitli 
isyanlar çıkararak Bizans’ın zayıflamasını sağlamışlardı. Ziyaroğulları, Revvadiler, Şeddadoğulları vb. gibi 
Müslüman kavimlere yardım ederek kendi bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmışlardır. 1064 yılında Ani’de 
Bizans’ın hâkimiyetine son veren Türklerin ticari haklar, çok düşük vergiler ve cizye gibi uygulamalarla ilk 
kapitülasyonu Ermenilere verdikleri görülmektedir14. 

Ani şehri konumundan dolayı bir geçiş bölgesi olmuştur. Bu bağlamda Bizans imparatorluğu için stratejik ve 
ticari anlamda büyük önem arz etmiştir. Arpaçay’ın sağ kenarında, Aras Nehri ile birleştiği noktaya yaklaşık 40 
km uzaklıkta bulunan bir mevkide yer alan Ani kalesi, askeri, dini ve ticari açılardan önemli bir konum arz 
etmekteydi15.Tekraren vurgulamak gerekir ki coğrafyası Ani’nin öneminde başroldedir. Kırzıoğlu bu durumu  
“Ani; kuzeyde Yavşanlık-Düzü tarafı güçlü surlar ve su kanalları ile doğu ve güney yönünde Mığmığ deresiyle 
Arpaçay yatağı ve batıda Çiçek Deresi (Bostanlar Deresi) gibi dik ve sarp derin vadiler ile çevrili olarak öyle bir 
mevkide bulunmaktaydı ki kuşatmak için kimse teşebbüste bulunmamıştı16” diyerek detaylandırmaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı Bizans İmparatorluğu’nun en korunaklı yerlerinden bir tanesi olduğunu yukarda belirttiğimiz 
kaynaklardan da anlamaktayız. Sultan Alp Arslan bu şehri kuşatırken birçok zorlukla karşılaşmıştır. Bu memleket 
ahalisi sultan ve askerlerini ilk gördüklerinde tüccar zannetmişlerdi. Sultan otağını bu şehrin tarlalarında 
(Yavşanlık Düzü) kurduğu sırada, ekin tarlalarının su mecralarını korumakla görevli süvariler sultanın askerlerini 
tarlalardan çıkarmak istemişler ve böylece Ani’li muhafızlar ile ilk çatışma başlamıştır. Bu muhafızlar Selçuklu 
ordusunun vaziyetini görünce kentin kuşatılacağını anlayarak savunma durumuna geçmek için şehre geri 
kaçmışlardır. Muhafızların şehre kapanmaya mecbur edilmesi sonrasında şiddetli bir kuşatma başlamıştır (22-23 
Temmuz 1064). Kuşatma sırasında Türklerin dikkatini çeken unsurlardan biride şehrin çok kalabalık oluşuydu. 
Ani (Şirak) bölgesinde yaşayan halkın kadın, çocuk ve ihtiyarları kuşatma ve savaş korkusu sebebi ile güçlü 
surlara sahip Ani’yesıkışmıştı. Müdafi sayısından daha fazla olan bu savaşamayacak insanların varlığı, şehrin 
savunulmasında da olumsuzluklar ortaya çıkartmıştır17. 

Ani şehrinin büyüklüğünden dolayı kuşatma çok çetin geçmiştir. Ani fethedilirken birçok önlemin alınıp şehir 
tam anlamıyla kuşatılmasına rağmen ırmağın çok alan kaplamasından dolayı bazı yerlerden desteğin gelmesi 
engellenememiştir18. Kaynaklarda da belirtildiği üzere Ani’nin alınması uzun bir fetih sürecinin sonucudur. Alp 
Arslan, Ani şehrini fethetmeye başlarken dönemin veziri Nizam’ül-mülk, Bağdat’a dönemin geleneği olarak bir 

 
11Marr, Nikolai (1934), Ani Knijnaya İstoriya Goroda İrostkopi Na Sheste Gorodişça, Moskova, s.24; Kırzıoğlu, (1982), a.g.e., 

s.40. 
12Kodoman, Bayram (1995), Türk-Ermeni İtilafının Başlangıcı (1878-1897), Tarih ve Medeniyet Dergisi, S.15. 
13Urfalı Matheos, (1987), Urfalı Matheos Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli (952- 1162), Trc: Hrant D. Andreasyan, 

Notlar: Edouard Dulauer-M.Halil Yinanç, Ankara, s. 146; Kerimüddin Mahmud Aksarayî (2000), Müsameret’ül- Ahbar”, 
Trc: Mürsel Öztürk, Ankara, s. 16. 

14Sevim, Ali (2001), Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı II, Mart-Nisan, Ankara, s. 38-95. 
15Solmaz, Gürsoy (2000), Ortaçağ’da Erzurum-Kars Kaleleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, s. 102-103-104. 
16Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s.337. 
17Kırzıoğlu, (1983), a.g.e., s. 42; Köymen, (1992), a.g.e., s. 32. 
18Meşahir-İ İslam (1885), Çev. Hamid Vehbi, Cüz 18, İstanbul, s. 558-559. 
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fetihname yollayarak, Sultan Alp Arslan’ın o döneme kadar fethettiği yerleri aktarmıştır. Bu belgeden Alp 
Arslan'ın hazar bölgesine girdiğinden, o döneme kadar ulaşılması zor olan bölgelere gittiğinden bahsedilmiştir. 
Bu bölgelerin en önemlilerinin alındığı anlatılmıştır. Bu sırada ortalama 30.000 insanın öldürüldüğü, 50.000 
insanın esir edilip köle edildiğini ve büyük bir gelirin elde edildiği aktarılmıştır. Başarılı bir şekilde bu seferlerden 
dönen Sultan Alp Arslan’nın, Bizans eyaletlerinin en gözdelerinden olan Ani şehrini kuşatarak Allah’ın yardımıyla 
şehri alacağı eklemiştir19. 

Sultan Alp Arslan, Ani’nin fethi için bütün hazırlıkları yaptıktan sonra şehri zapt etmeye başlamıştır. Bizans’lı 

Kroniki DEGUEGNES’ten yapılan nakle göre; “Armenya’nın müdafaasına memur olan Pankras’ın (Bagrat) 

ihtiyatsızlığı, Ani şehrinin ziyanına sebebiyet vermiştir. Sultan’ın ordusu Rumlara hiçbir fenalık 

yapmadan bu şehrin civarından geçiyordu. Bazı Rum kumandanları sultanın artçılarına hücum ile bir 

hayli Türk öldürdüler. Bunun üzerine Sultan geri döndü, Anı’yı muhasara ve birkaç gün içinde zapt 

etti. Civarındaki bütün havaliyi de ele geçirdi20. Ani’nin kuşatılmasında birçok zorlukla karşılaşılmış fakat 
Sultan Alp Arslan’ın dirayetiyle şehir fethedilmiştir. 

5. Türklerin Ani’de Yerleşim Yaptıklarının Kanıtı 

Türkler, Sultan Alp Arslan önderliğinde 1064 senesinde, Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında bulunan ve 

belgelerde “asla zapt edilemez” diye söylenen Ani şehrini kuşatmıştır. Ani şehrini, Bizans İmparatorluğu’nun 
idaresi altında olan iki komutan Bagrat ve Krikor savunmuştur. Sultan Alp Arslan’ın akıllı bir şekilde yaptığı 
planla şehir elde edilmiştir21. Ani şehrinin fethiyle, Türkler için yeni bir sayfa açılmış, Anadolu Türklerin yeni 
yurdu olmuştur. Sultan Alp Arslan bu fetihle İslam aleminin de önderliğini üstlenmiştir. 

Kesveri, Ani şehrini Alp Arslan’dan önce kimsenin kılıçla ele geçiremediğini ve bu fethin tarihin büyük 
fetihlerinden biri olduğunu ifadeetmiştir.Bu tarihten itibaren Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır. 

Bu açıdan Anadolu’nun kapılarının 1064’ten itibaren Türklere açıldığı, Türklerin bu tarihten sonra geçici değil, 
kalıcı yerleştiklerini söyleyebiliriz. Aşağıda verdiğimiz kaynaklarda da bu durum anlaşılmaktadır. Ani’li 

kadılardan biri olan Ebu-Nasr şöyle demektedir: Eğer duydu isen Ermeniye’de birbirine yakın iki şehir 
vardır: birinin adı Kars, öbürü Ani olup bunlar bir arada tanınırlar. Fakat Ani, daha büyüktür ve burada 
ensesi kalın koca gâvurlar vardı. İslamlar buraya hâkim olmadan önce onlar kâfir idiler. Her biri ülke 
tutmada şeytan gibi olan Ermeni milleti Melikleri, başlarını göğe değin yükseltip burada oturuyorlardı. 
Bu kâfirler burada bin-bir kilise yaptılar. Bu kadar kilise bulunan bir şehirde kâfirliğin vaziyetinin nasıl 
olacağını düşün! Bu şehrin hikâyesi çok uzundur. Fakat benim bunu söylemekteki maksadım başkadır: 
İslamlık kuvvet bulup her gün daha çok gelişerek ilerleyince, devlet sırası Türklere geldi ve 
Selçukluların yıldızı parlayınca, yeri daima yüce cennete olsun. Selçuk oğullarından Alp Arslan, işte bu 
ani şehrini kahir ve kuvvetle alıp düşmanın ağzının tadını bozdu, Müslümanlar buraya yerleştiler. Bu 
İslam âleminde büyük bir fetihtir22. Bu kaynak incelendiğinde Müslümanların yani Türklerin bu savaştan 

sonra yerleşmeye başladıklarını anlıyoruz. Özellikle “Müslümanlar buraya yerleştiler” cümlesinden 

anlaşılmaktadır ki 1064 yılında Ani şehrinin fethedilmesiyle Türkler burayı yurt edinmeye başlamışlardır. Yani 
bilinen şekliyle 1071 yılında Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı, Türklerin bu 
tarihten itibaren Anadolu’ya yerleştikleri savı tarihi kaynaklar çerçevesinde etkisizleştirilmiştir. Türkler 1071 
Malazgirt Savaşından sonra değil 1064 Ani’nin fethedilmesiyle Anadolu topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. 
Bu nedenle 1064 yılında Ani’nin fethedilmesi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Nitekim Müslüman 
Türkler bu tarihten itibaren Anadolu’yu yurt edinmeye başlamışlardır. 

 

 

 

 
19Köymen, (1992), a.g.e., s.31. 
20Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s.338, not:71. 
21Sevim, Ali (1988), Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar), TTK, Ankara, s.41; Sevim A-Yücel Y. 

(1989), Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu Ve Beylikler Dönemi, TTK, Ankara, s. 9,51. 
22Kırzıoğlu, (1953), a.g.e., s. 337, not:66. 
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6. Sonuç 

Tarih bilmek neden önemlidir? Sorusunun cevabını aramakla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan 
yürüten Türk olarak biliniyor olsa da gemileri ilk kez karadan yürüten Umur Bey olmuştur. Fatih Sultan Mehmet 
çok iyi bir tarih eğitimi almıştır. Fetih sırasında ise bilmiş olduğu tarih bilgisi analitik düşünmesine yardımcı 
olmuştur. Kendisinden yaklaşık 150 yıl öncesinde yaşayan Umur Bey23, Karadeniz'de seferdeyken Bizans 
Kraliçesine yardım amacıyla gemilerini altı mil karadan yürütmüştür. Meriç nehrine gemilerini indirip Bizans'a 
saldıran Avrupalıların gemilerini arkadan vurarak yok etmiştir. Fatih’in tarih bilgisi bir çağın kapanıp, yeni bir 
çağın başlamasına katkı sağlamıştır. Örneğimizde görüldüğü gibi tarihi doğru bilmek, gerçeklik arayışı ile ilgilidir. 
Ek olarak, bunun üzerine inşa edilecek bilgilerin de temelini sağlam atmak gerekmektedir. 

Ani şehri neden unutuldu  (yahut hep gözlerden uzak kaldı?). Bu soruya karşın bizim ulaştığımız bazı sonuçlar şu 
şekilde sıralanabilir; Bu sonuçlar, çok sayıda okuma, inceleme, araştırma, disiplinlerarası (farklı zamanlarda 
iktisatçılar, tarihçiler ve arkeologlarla birlikte yapılan Ani arazi çalışmaları) çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

1) Tarih yazıcılığının başlangıcında birincil el kaynakların çevrilerek yapıldığı bilinmektedir. Özellikle Ani ile 
ilgili olan kısımların tercümeleri yapılırken ağırlıklı olarak Ermeni ve Avrupa kaynaklarından çevrilmiş 
olmalıdır. Türk tarihini Ermeni kaynakların anlatımında Malazgirt'le vermektedirler. Ermeni kaynaklar, 
Alp Arslan'ın Ani’yi fethetmesinin ardından hemen satıldığından bahsederler, hâlbuki ikta satış değildir. 
İkta, vergi karşılığında verilen ve Sultana yakın kişilerin, ödüllendirilmesi amacıyla yönetimin sultan 
namına devredilmesidir. Ermenilerin ilk kaynakları bunu “sattı” olarak yorumlamışlardır. Tarih yazımı 
sırasında Ani ve bölgesi incelenmemiş olmalıdır. Kaynaklardan direk tercümeler yapılıp aktarılmış 
olmalıdır ki bu da uzun zamandır Anadolu’ya giriş ile ilgili olarak tarihi bilgilerin yanlış aktarılmasına 
neden olmuştur. 

2) Urfalı Mateos’un ifadesinde Türklerin, Ani ve bölgesini fethederek yerleştiklerini anlatmaktadır. 
Yukarıda teferruatlı bilgi verilmiştir. 

3) Ani’de yapılan kazılar sonucunda bulunan paralar Kars Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu bağlamda 
1072-1092 tarihleri arasında basılmış iki sikkenin olması başka bir kanıttır. Bir devletin varlığını ve 
gücünün simgesi olarak kabul edilen paralar Ani'nin tarihi açısından önemli bir kanıttır. Paranın bir 
yüzünde Melikşah’ın isminin olması, diğer yüzünde ise Menuçehr’in isminin olması Ani’de Türklerin 
olduğunun açıkça ispatıdır. 

4) Menuçehr Camii, kesin tarihi bilinmemesine rağmen Arkeoloji uzmanlarına göre 1073 olarak tahmin 
edilmektedir. İlk zamanlar için Katedralin camiye çevrilmiş olduğu bilinmektedir. Bu yüzden ilk mimari 
eserin Hamam olduğunu ve Nikola Marr hamamın tarihinde 1070’li yıllar olabileceğinden bahseder. 
Bizce Surların tadilatının ardından hamamın yapılmasının muhtemel görmekteyiz. İlk mimari eser 
olarak camiden önce hamam yapılmış olmalıdır. Anadolu’da Menuçehr Camii ilk Selçuklu Camisi olarak 
yapılmıştır. 

5) Anadolu Türk Tarihinin yazıldığı yıllar 1870-1890 arasında olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
dönemlerde Ani Şehri, Rusya’nın egemenliği altındadır. Tarih yazıcıları Ani şehrin pas geçip Malazgirt’le 
başlatmış olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti adınaAtatürk’ün Ruslarla anlaşma yapması sonucu Batum 
Ruslara verilmiş, karşılığında Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı geri alınmıştır. Bu sayede Ani Türk 
Topraklarına geçmiş olmasına rağmen tarih değiştirilmemiş veya unutulmuş olabilir. Tarih bir ülkenin 
sınırları değiştiğinde veya yapılan kazılarda yeni bulgular sayesinde değişebilir olduğunu 
göstermektedir. Tarih canlıdır ve tarihin yenilenebilirliğini bizlere kanıtlamaktadır. 

Sonuç olarak çalışmamızda Türklerin Anadolu’ya girişi, Ani 1064 zaferi ile olduğu tarihi ve arkeolojik belgelerle 
ispat edilirken aynı zamanda burada bulunan muazzam Selçuklu kentinin varlığı da ön plana çıkarılarak 
vurgulanmıştır. Kent günümüz açısından İpekyolu güzergahının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına giriş noktasıdır. 
Yukarıda bahsedilmiş olan bulgular ışığında Türklerin Anadolu’ya girişlerinin 1071 yılı öncesinde olduğu gerçeği 
ortaya konulmuştur. Anadolu kapılarının Türklere yurt olarak açılışının tarihi olarak 1064 yılı ve bu ilk Fetih Türk 

 
23 Umur Bey, 1334-1348 yılları arasında Ege’de, Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı 

büyük başarılar kazanmışdır. Rodos’tan Çanakkale Boğazı’na kadar, Mora ve Rumeli kıyıları da dâhil olmak üzere denizlerde 
kesin bir kontrol sağlamıştır. Haçlı Ordusuna karşı son derece atak ve taktik baskın şeklinde manevralar yapan Umur Bey, 
1348 yılında çetin deniz muharebelerinin birisinde şehit olmuştur. 
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tarihinin en büyük ve anlamlı fethidir. Bu yüzden Türklerin Anadolu’ya yerleşim tarihinin 1071 yılı olarak değil 
1064 yılı olarak güncellenmesi ve bu şekilde öğretilmesi gerekmektedir. 

Türk ve Anadolu tarihine ilişkin bir hatanın giderilmesi açısından son derece önem taşıyan Ani Kenti de 
Malazgirt Kenti de bize aittir. Fakat gerçeklerin bilinmesi hataların düzeltilmesine yönelik olarak yeni bilgiler ve 
bulgular ışığında tarihsel güncellemeler yapılabilmelidir. Mili Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların bu verilerden 
hareketle müfredata ilişkin bilgileri güncellemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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1. Giriş 

Devleti oluşturan temel unsurlar (öğeler, parçalar) arasında beşeri unsur, toprak unsuru ve egemenlik unsuru 
yer almaktadır. Tanınma da yardımcı bir unsur olarak kabul edilebilir. Normal şartlar altında parçaların kalite ve 
sağlamlığı bütünün kalite ve sağlamlığını büyük ölçüde belirler. Devletleri oluşturan unsurlar arasında insan 
unsuru en temel, en önemli unsur olarak kabul edilmektedir.  

Devletleri oluşturan insan unsurunun niteliği, devlet örgütlenmesinin düzeyini ve kalitesini belirlediği gibi; 
işleyişini ve sağlamlığını da etkilemekte hatta belirlemektedir. İnsan unsuru için çoğu zaman millet, ulus 
kavramlarının kullanıldığı gözlenmektedir. Hatta devletlerarası ilişkilere uluslararası ilişkiler; devletlerin 
izledikleri politikaya uluslararası politika, devletlerin bir araya gelerek kurdukları veya üye oldukları örgütlere ise 
uluslararası örgütler kavramının kullanıldığı gözlenmektedir. Bizce bu kavramlaştırmaların yanlış olduğu, en 
azından abartılı bir kullanım olduğu kabul edilmektedir. Yine bizce tüm ülke halklarının değil, bazı ülke 
halklarının ulus, bazılarının ulusa benzer (Amerikalı, Brezilyalı, Kanadalı gibi), diğer bazılarının ise ulus 
nitelendirmesinden uzak olduğu (kabileler topluluğu) ifade edilebilir.  

Bu kuramsal çalışmada devleti oluşturan unsurların başında gelen beşeri unsurun (insan, halk, ulus-millet) 
nitelikleri ile bireyler-gruplar-topluluklar-üst toplum-devlet ilişkileri üzerinde durulmaktadır.  

Çalışmada tarihsel ve betimsel yöntem benimsenmiş ve kullanılmıştır. Bu çalışmanın geliştirilmesine yardımcı 
olacak araştırma ve yayınlardan yararlanmak suretiyle analitik yöntem ile çalışma tamamlanmaya çalışılmıştır. 
Oldukça az çalışılmış bu alana sınırlı da olsa katkı sağlayabilecek olmak bizi mutlu edecektir. 

Çalışma ile İlgili Bazı Kavramlar 

Ulus Devlet:  İnsan Unsurunun belirli bir ulus özelliği gösterdiği devlet yapısıdır. Bu devlet biçiminde insanlar 
kendilerini üstte yer alan tek bir devlet örgütlenmesine ait hissetmektedirler. Ulus kelimesinin kökü Latincedeki 
“nasci” yani “doğmak” kelimesinden gelir ve bu bakımdan yoğun ve kuvvetli bir aidiyet duygusu ifade eder 
(Poggi, 2011:36). Ulus olmanın objektif unsurları dil, din, ırktır. Manevi unsurları ise uzun süre bir arada 
yaşamanın ortaya çıkardığı ortak değerler, ortak kültür, aidiyet duygusu, ortak ülkü sayılabilir.  Millet kavramı 
da aynı anlamda kullanılmaktadır.  

Bölgeli Devlet: Üniter ve federal devlet biçimlerinin arasında yer alan devlet örgütlenme biçimidir. Bölgeli 
devletlere örnek olarak İtalya ve Fransa verilebilir (Sezen, 2014: 41-42) . Bu tür devlet yapılarında bazı bölgelere 
iktisadi, idari, demokratik bazı özerklikler verilmektedir. Bu durum üniter devlet yapısından bir sapmayı ortaya 
çıkarıyor olsa da federe devletlerdeki düzeye ulaşmamaktadır. 

Özerk Bölgeli Devlet:  Çin, İspanya, Azerbaycan gibi üniter, Rusya gibi federal ülkelerde görülen federeden 
sınırlı, bölgeden daha geniş yetkilere sahip bir örgütlenme biçimidir. Özerklikleri arttığında federe devlete, 
azaldığında ise yetkisiz ve işlevsiz bir yapıya dönüşebilirler. 

İkili Hukuk: Bazı devlet biçimlerinde görülen ve vatandaşların birden fazla hukuk yapısı ile hak, özgürlük ve 
sorumluluklar elde ettiği sistemdir.  Federal devlet yapılarında hem federal devletin yasaları, hem de federe 
devletlerin yasaları bulunmaktadır (Metin; Erece, ?: 691) Vatandaşlar her iki hukuk sistemine de 
tabidirler.(Federe devlet yasalarının federal devlet yasalarına aykırılık teşkil etmesi mümkün değildir.) 

İkili Vatandaşlık: Devletlerarası ilişkiler açısından değerlendirildiğinde tek bir devlete ait olmalarına rağmen bazı 
devlet örgütlenmelerinde bireyler iç içe geçmiş iki vatandaşlığa sahip olurlar. Bireylerin tamamı federal devletin 
vatandaşı olmasının yanında federe devletlerden herhangi birinin de vatandaşıdırlar. İkili vatandaşlık 
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durumunun yansıması genellikle federal devletlerin parlamentolarında da görülmektedir. Çift meclisli 
parlamentolardan ilki federal devleti ikincisi isi federe devletleri temsil eder şekilde kurgulanmaktadır. 

2. Devletleri Oluşturan İnsan Unsuru 

Devleti oluşturan temel unsurlar arasında; insan, toprak parçası ve egemenlik bulunmaktadır. Tanınma da 
yardımcı unsur olarak ele alınabilir. Beşeri unsur devleti oluşturan temel unsurlardan ilki ve en önemlisi olduğu 
yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Karl Doehring (2002: 28), devletin halka hizmet etmek amacıyla var 
olduğunu ve bu sebeple insan unsurunun devletin unsurları içerisinde en önemlisi olduğunu belirtmektedir.  
Esasında insan unsuru devletin kurucu unsuru değil devletin varlığının temeli olarak görülmelidir (Dursun,2006: 
145-146). 

 Bazı olağandışı dönemlerde insan unsuru dışında devleti oluşturan diğer unsurlardaki (toprak ve egemenlik) 
geçici yoksunlukların olması durumunda dahi, kimi devletlerin varlıklarını sürdürebildikleri görülmektedir. 
Devleti oluşturan insan ve grupların birbirine, üst topluma (millet-ulus), dolayısıyla devlete bağlılıkları güçlü 
olduğunda (I. Dünya savaşı sonunda Türkiye, II. Dünya savaşı sırasında Fransa örneklerinde olduğu gibi) işgale 
uğramaları, bağımsızlıklarını kaybetmeleri zor ve nadir olduğu gibi; işgalden kurtulup tekrar devlet şeklinde 
organize olabildikleri ve tekrar bağımsızlıklarını elde edebildikleri gözlenmektedir. 

 “Devletin beşeri unsurunu oluşturan halk en kısa ifadesiyle iletişim halinde bulunan, 
birbirinden haberi olan, bir sosyal otorite altında toplanan ve ortak noktaları 
paylaşan bir topluluktur.” (Dursun,2006: 145-146)  

Devletin oluşabilmesi için asgari ne kadar insan gereklidir? Böyle bir rakam vermek mümkün değildir. Zira 
nüfusu bir buçuk milyara yaklaşan Çin ve Hindistan’ın aksine yaklaşık bin kişilik nüfusuyla Vatikan, 10 bin 
nüfuslu Tuvalu da bir devlet olarak bilinmektedir. (cia.gov) 

Devletin insan (Beşeri) unsuru; o ülke insanlarının nüfusu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve gelir dağılımı, yaş ve 
coğrafi dağılımı, din, dil, mezhep, etnik köken dağılımı, birbirleriyle, üst toplumlarıyla ve devletleriyle olan ilişki 
biçim ve düzeyleri, üst toplumlarına, devletlerine karşı duydukları aidiyet düzeyleri önemli özellikler arasında 
yer almaktadır. Yine ülke nüfusunun coğrafi dağılımının dengeli olup olmaması, şehirlerde yaşayan nüfusun ve 
çalışabilir durumdaki nüfusun çalışmayanlara oranı, genç nüfusun genel nüfusa oranı, nüfusun mesleki dağılımı, 
uzman eleman düzeyi önemli özellik ve belirleyiciler arasında yer almaktadır.  Toplam nüfusun okuma yazma 
oranı, temel eğitimden, ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğrenime geçişlerde oran kaybının azlığı veya 
yüksekliği ve kalkınma için gerekli alt, orta, üst kalifiye elemanların bulunabilirliği veya bulunamazlığı, bilimsel 
ve teknolojik düzey, önemli özellikler arasındadır. Kişi başına düşen gelirin miktarı ile gelir dağılımının adaletli 
(orta kesimin geniş) veya adaletsiz olması önem taşımaktadır. Yine devleti oluşturan insanların farklı din, 
mezhep veya etnik kökenlerden oluşması durumunda, farklılıklara hoşgörü ile veya çatışmacı şekilde bakılıp 
bakılmaması, kamusal alanda laik anlayış ve uygulamaların geçerli olup olmaması; diğer önemli değişkenlerdir.  

Bizim bu çalışmada üzerinde durmayı düşündüğümüz asıl konu ise bireylerin, grupların toplulukların üst 
topluma-devlete-devletin birey ve değişik gruplara yaklaşım biçimleridir. Genel olarak ifade edecek olursak 
başarılı bir şekilde örgütlenmiş devlet yapısı onu paylaşan insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır, birbirleriyle 
paylaşımlarını artırıp dayanışmalarına katkı sağlar (Poggi, 2011: 37). Benzer şekilde bireylerin sosyal kültürel 
ekonomik durumları hayat beklentileri, siyasal ve demokratik algılamaları, devlete ve devletin bütünlüğüne 
yaklaşım biçimleri de devletin siyasal örgütlenmesini etkiler. 

 Bu ilişki biçimleri ülkeden ülkeye farklılaşabildiği gibi; aynı ülke içerisinde de bölgeden-bölgeye, etnik 
kökenden-kökene, dinsel gruptan gruba da farklılıklar gösterdiği ifade edilebilir. Devletlerin insan unsurunu 
oluşturan birey, grup, topluluk (aşiret, kabile vb.) ve toplumların nitelikleri ile onların üst toplum oluşturabilme 
becerileri ve bunlara bağlı olarak ilişki biçim ve düzeyleri farklılıklar göstermektedir.  

3. Birey, Grup, Topluluk ve Üst Toplum Oluşumu ve Birbirleriyle İlişki Biçimleri  

Devletlerin insan unsurunu oluşturan birey, grup veya toplulukların; üyesi oldukları devlete bakışları ile devletin 
onlara bakış biçimleri ülkeden ülkeye farklılaşabildiği gibi; aynı ülkede dönemden-döneme, bölgeden-bölgeye, 
etnik kökenden-kökene, dinsel mezhepsel mensubiyetlere üst toplumu oluşturabilme derecelerine göre farklılık 
gösterebilir.  
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Toplumu oluşturan dinsel, mezhepsel ve etniksel grupların birbirlerini, üst kültürü üst toplumu kabul etme, 
benimseme, oluşturma düzeyleri; ülke içi barışın sağlanması ve sürdürülebilirliğinde etkilidir. Farklı etnik 
kökenlerin ana dilleri veya şiveleri dışında ulusal veya resmi dili öğrenme ve kullanabilme derecesi ile farklı 
dinsel, mezhepsel grupların birbirlerine hoşgörülü ve/veya saygıyla bakabilme derecesi üst kültürün ve üst 
toplumun gelişmesine katkıda bulunur. Buna ortak eğitim-öğretim kurum ve araçları, medya ve sosyal 
medyanın gelişmişlik düzeyi de eklenebilir. 

Birey, grup, topluluk devlet ilişkisinin biçimi ve düzeyi ülkeden ülkeye farklılaşabilmektedir. Bu farklılıkların bazı 
ortak yönlerinin olduğu da gözlenmektedir. Bu durumda sınıflamaya gitmek de mümkün olabilecektir. Biz 
bunları; Yerel Değerlerin Ön Planda Olduğu (aşiretler, kabileler) İnsan Unsuru, Devleti Yerel Örgütlenmenin 
Çatısı Olarak Gören İnsan Unsuru ve Ulus veya Millet Bilincine Ulaşmış İnsan Unsuru şeklinde üç başlık altında 
ele almayı uygun bulmaktayız. 

3.1. Yerel Değerlerin Ön Planda Olduğu (Aşiretler, Kabileler Topluluğundan Oluşan) İnsan 
Unsuru 

Bazı toplumlarda birey ve/veya grup ile devlet ilişkinin sınırlı kalmasına neden olan bazı etkenler bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de devleti oluşturan insan unsurunun, yerel kimliklerin başat rol oynadığı insan topluluklarından 
(kabileler topluluğu) oluşmasıdır. Eğer bir ülkede alt topluluklar yanında üst toplum bilinci geliştirilememişse; 
birey üzerinde üyesi bulundukları alt gruplar etkili olur. Bu durum özellikle yeni sömürüden kurtulmuş ve sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyi sınırlı kalmış ülkelerde daha yaygın görülür.  

Kabile, klan, kavim, aşiret türünden toplumsal gruplamalarda siyasal birimden söz etmek mümkün değildir. Zira 
bu tarz ilkel etnik toplulukların bireyleri kendilerini bir üst kimliğin, bir bütünün parçası olarak görmezler (Aksoy, 
Arslantaş, 2010: 35). Onlar için sosyal ve etnik statülerinin oluşturduğu kimlik önemlidir. Söz gelimi kabile 
liderinin önemsediği liderlik kimliğidir.  Herhangi bir üst kimlikten bahsedilemez. 

Bazı ülkelerde sosyo-ekonomik, kültürel, dil, din, etnik köken vb. aidiyetleri grup içi dayanışmayı güçlendirip, 
dışa kapalılığa yol açabilmektedir. Yerel grupların grup dışı olarak nitelendirilebilecek diğer gruplar ve üst 
toplum ile ilişkileri sınırlı kalabilmektedir. Bu grupların merkezi nitelikteki devlet kurumlarının gelişimini, onlarla 
ilişkilerini de sınırlayabilir. Hatta bazı durumlarda olumsuzlaştırabilir. 

Kabileler topluluğu şeklindeki topluluklarda yerel siyasal örgütlenmelerin de sınırlı olması veya hiç olmamasının 
da etkisiyle; biçimsel olarak daha çok tekli (üniter) devlet örgütlenmelerinin bu tür ülkelerde yaygın olduğu 
gözlenmektedir. Üniter yapılanma olsa da üst siyasal toplumu (millet, ulus) oluşturmayı sağlayacak kültürün ve 
bu kültürü geliştirecek eğitim kurumlarının, basının ve medyanın gelişememesi bir yana; iletişimi sağlamada en 
temel araç konumundaki ortak dilin yaygın olmaması; bu tür devletlerin en önemli dezavantajları olarak 
değerlendirilebilir.  

Çeşitli kabilelerin bir araya gelmesi ile oluşan insan unsurunun azgelişmiş devlet kurumlarıyla ilişki kurmalarının 
zor ve sınırlı olmasının yanında, devletin de birey ve gruplarla iletişim kurmaları zor, dolayısıyla sınırlı 
kalmaktadır. Bu durumda birbirinden habersiz birey ve grupların ortak irade geliştirmeleri, üst toplumu 
oluşturmaları pek de mümkün olmamaktadır. Kabileler topluluğu şeklinde ifade edilebilecek örgütlenme 
örnekleriyle özellikle önceki dönemlerde bazı Afrika, Asya ve Amerika ülkelerinde karşılaşıldığını belirtmek 
mümkündür.  

Kabileler topluluğu şeklindeki insan unsuru karşısında yeterince kurumlaşamamış devlet örgütlenmeleri; devlet 
açısından olsun, etnik ve dinsel gruplar açısından olsun sağlam olmayan, geleceği belirsiz birliktelik olarak 
nitelendirilebilir. Bu tür insan unsuruna sahip devletlerde eğitim ve sağlık başta olmak üzere, diğer temel 
hizmetlerin düşük miktar ve kalitede üretildiği, hatta üretilemediği gözlenmektedir. Ayrıca yaygın olarak bilinen 
ve kullanılabilen ortak bir dil ve üst kültür henüz gelişmemiş olduğundan; değil millet-ulus bilinci, bir yerlilik 
(mesela Kongo’luluk, Togo’luluk) bilinci dahi yeterince gelişmeyebilmektedir. Sosyo-ekonomik ve özellikle 
siyasal huzursuzlukların sık sık ortaya çıktığı bu gibi ülkelerde, değil demokrasi geleneğinin; bürokratik geleneğin 
ve kurumlaşmanın bile yeterince gelişemediği gözlenmektedir. Ülkedeki ortak dil, ortak bilinç ve ortak kültürün 
eksikliği; sosyo ekonomik kalkınmanın önündeki en önemli engellerin başında gelmektedir.  

Yerel kimliklerin ön planda olduğu kabile topluluklarından oluşan ülkelerde; kimin iktidarda olduğu da pek 
önemli değildir. Hukuk, ekonomi, siyasal kurumlar, siyasal sistem yeterince gelişmediğinden; siyasal sistemin 
işleyişi az sayıda insanı ilgilendirir. İktidar oyunu bir bakıma az sayıda insanın oynadığı bir oyundur. Bu gibi 
toplum ve ülkelerde bir başka sorun da iktidarların zayıf olmasından dolayı sık sık iç çatışmaların, 
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ayaklanmaların olması, hatta zaman zaman yaşanan iç savaşla birlikte sabahtan akşama iktidarların değiştiğinin 
görülebilmesidir.  

Kabileler topluluğu şeklindeki devletlerde bireyler ve sosyal gruplar için iktidarda kimlerin bulunduğu önemli 
olmayabilirken; belirli bir devlet örgütlenmesi içinde yer almalarının önemi de sınırlı kalabilmektedir. Onlar için 
şu veya bu siyasal örgütlenme (devlet) içinde yer almak çok da önem taşımayabilir. Bu bakımdan; dış tehditlere 
karşı devletlerinin savunulması dahi önemli olmayabilir. Gerektiğinde ve/veya zor anlarda devletlerine sahip 
çıkamamaları beklenebilecek bir sonuçtur.  

3.2. Devleti Yerel Örgütlenmenin Çatısı Olarak Gören (Genellikle Federal ve Yarı-federal 
Ülkelerdeki) İnsan Unsuru 

Federal ülkelerde, kısmen de özerk bölgeli üniter devletlerde (yarı federal) iki tür siyasal örgütlenme söz 
konusudur. Bunlardan ilki yerel siyasal örgütlenme, diğeri ise yerel örgütlerin birlikte oluşturdukları çatı siyasal 
örgüttür. Aynı birey hem alt, hem de üst siyasal örgütlenme içinde yer alır. Bireylerin din, dil, mezhep, etnik 
köken, gibi özelliklere göre yerel örgütlenmeler (federe) içinde yer almaları yanında; kendi yerel devletlerinin 
bir üst siyasal örgütlenme (federal) içerisinde yer alması söz konusudur. Bu durum ikili vatandaşlık, ikili hukuk, 
ikili dili; sonuçta ikili aidiyeti oluşturur.  

Yerel örgütlenme (federe veya özerk bölge) içindeki topluluklarda farklı anadiller kullanımına ilave olarak ayrıca 
federal bir dil veya dillerin kullanımı söz konusudur. Ortak dil Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsviçre’de olduğu gibi 
iki veya daha fazla sayıda olabilmekle birlikte; genellikle tek dilin (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça gibi) 
kabulü veya kullanımı yaygındır. Bu durum yerel dil ve kültürün yaşaması yanında; ortak anlayış değer ve 
kültürün devamına, hatta gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Bu durum, bu tür toplumlarda biri yerel, diğeri üst olmak üzere ikili dil ve kültürün yanında ikili vatandaşlığı, ikili 
hukuk sistemini ve ikili siyasal sistemi ortaya çıkarır. Bilindiği gibi federal örgütlenmelerde bireyler önce federe 
devletin (Kansas, Kaliforniya, Teksas); sonra da federal devletin (ABD) üyesi ve vatandaşıdır. İkili hukuk 
bireylerin hem federe hukuka, hem de federal hukuka tabi olmalarına yol açmaktadır. Bireylerin hem federe 
devleti, hem de federal devleti söz konusu olmaktadır.  

En eski federal örgütlenme örneği sayılabilecek ABD gibi sosyo-ekonomik ve siyasal anlamda gelişmiş ülkelerde 
federal özellik ve yetkilerin gelişmesine karşılık, federe özellik ve yetkilerin gerilediği gözlenmektedir.  

Bireylerin federal yapı ve işleyişten memnuniyet dereceleri belirleyici olmaktadır. Memnun olmaları; birlik 
bilincini güçlendirmekte, hatta federe toplulukları ulus bilincine yaklaştırmaktadır. Nitekim ABD halkının, 
Amerikan ulusuna dönüşmeye başladığından söz edilmektedir. Benzer durumun nispeten yeni kurulmuş federal 
ülkelerde de ortaya çıkmaya başladığından; Kanada’lılık, Avustralya’lılık, Brezilya’lılık, Arjantin’lilik bilincinin 
gelişmeye devam ederek; uluslaşmaya doğru yol aldıklarından söz edilebilir.  

Üst devletin (federal) varlığı, devamı ve geleceğinin;  alt birimlerin (federe) kendisine karşı olan olumlu 
düşüncelerinin varlığı ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Her ne kadar federal üyelikten ayrılmak serbest olmasa da, 
federal örgütlenmenin kalite ve gücünün azalmasının; federe birimlerin bağımsızlaşması düşüncesine yol 
açabildiği görülmektedir. Yine federal ülkenin insan unsurunu oluşturan birey, grup ve halkların federalden çok; 
federe aidiyete önem vermelerinin; federal yapının dağılmasını büyük ölçüde hızlandırdığı ifade edilebilir. Örnek 
vermek gerekirse; eski SSCB federal devleti bünyesindeki Baltık cumhuriyetleri başta olmak üzere Türk 
cumhuriyetleri, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna gibi federe devletlerin federal yapıdan ayrıma eğiliminde 
oldukları gözlenmiştir. Benzer durumun Yugoslavya’da gerçekleştiği; Karadağ, Slovenya, Hırvatistan gibi federe 
devlet halklarının geçmişte, federal devlet üyeliklerinden yeterince memnun olmamış oldukları, bundan dolayı 
uygun ortam oluştuğunda federal yapıdan ayrıldıkları ifade edilebilir. Yugoslavya’nın ve SSCB’nin dağılması buna 
örnek olarak gösterilebilir (Roskin, 2013: 219). Ancak federal devletlerin kendi halklarını ulus bilincine 
ulaştıracak planlı, düzenli çalışmalar yürüttükleri gözlenen bir olgudur. 

Özerk Bölgelere sahip Çin ve İspanya gibi üniter (yarı federal) devletlerde ise yerel dil, yerel ekonomi ve yerel 
kültür gelişimi söz konusu olabilmekle birlikte, yerel hukuk ve yerel siyasal örgütlenmenin federe devletler ile 
karşılaştırıldıklarında oldukça sınırlı kaldığı ifade edilebilir. Özerk bölgeli üniter devletlerde bireylerin üst devlete 
sahip çıkma derecelerinin yüksek, ayrılma düşünce ve taleplerinin düşük düzeyde olduğu, dolayısıyla üst devlete 
bağlılık düzeylerinin federe devletlerdekinden daha yüksek olabileceği ifade edilebilir. Ancak özerk bölgelerin 
ayırt edici özellikleri arttığında federe devletlere dönüşmeleri söz konusu iken, azaldığında ise ortadan 
kalkmaları da mümkün olabilir. 
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3.3. Ulus veya Millet Bilincine Ulaşmış İnsan Unsuru 

Birey, sosyal grup ve toplumların benzer din, dil, ırk, mezhep, etnik kökenden oluşan (ulus olmanın maddi 
unsuru) ve uzun süredir aynı siyasal yapıda yer alan ve birbiriyle belirli düzeyde olumlu iletişimde bulunan 
insanların ortal dil, ortak kültür ve üst toplum bilincine (manevi unsuru) bağlı olarak daha sağlam siyasal yapı 
oluşturdukları gözlenmektedir.  

Günümüzde maddi unsur anlamında ulus kabul edilmeyi sağlayan aynı ırk, aynı dine mensup olunmasa ve bu 
unsurlardaki bazı farklılıkları içinde barındırsa da ulus olmanın manevi unsurlarının etkisi ile uluslaşmanın 
mümkün olabildiği kabul edilmektedir. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Türkiye, Almanya, Rusya gibi bazı 
örneklerde gözlenebileceği gibi toplumu oluşturan bireyler arasında büyük ölçüde din, dil etnik köken 
benzerlikleri yanında; bazı farklılıklar da göstermekle birlikte; birbirinin devamı niteliğinde devletler kurabilme 
becerisini gösterebildikleri gözlenmektedir. Örnek vermek gerekirse Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti 
gibi... Ancak maddi anlamda ulus sayılabilecek bazı toplumların (Arap ülkeleri) birden fazla devlet kurduklarına 
rastlanmaktadır. Bazı durumlarda ise bir ulus (Rusya-Rusya Federasyonu, İngiltere-Büyük Britanya) Bileşik 
devletin çekirdeğini veya dinamosunu oluşturabilmektedir. 

Devleti oluşturan insan unsurunun millet-ulus özelliğini göstermesi; onların devlete bağlılıklarını 
güçlendirmekte, sadece iyi günde değil kötü günde de bir arada yaşama düşüncesi yaygın olduğundan; ülkeleri 
işgale uğradığında bile bu işgale karşı koyma dereceleri üst düzeyde olabilmektedir. İnsan unsurunun ulus 
özelliği gösterdiği devletlerde bu durum gözlenebilen bir olgudur. Japonların, Almanların ve Fransızların; ülkeleri 
II. Dünya Savaşında işgale uğramasına rağmen; işgalcilerle bir arada yaşamayı reddedip; tekrar kendi siyasal 
örgütlenmelerini kurabildikleri gözlenmektedir. Türk toplumu için de benzer durumun söz konusu olduğu ifade 
edilebilir. I. Dünya savaşının kaybedilmesinden ve belirli ölçüde işgale uğranılmasından sonra; (Kurtuluş Savaşı 
yıllarında) Ege’de, Marmara’da, Karadeniz’de, Doğu illerimizde, Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da işgale, daha düzenli 
ordular kurulmadan önce yerel toplulukların tepki gösterip karşı koydukları ve yerel direniş birlikleri 
oluşturdukları gözlenmektedir. Yöre halkının, o dönemde Türkiye’den daha prestijli ve güçlü konumda bulunan, 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgal ve siyasal örgütlenmelerini kabul etmeyip işgalci güçlere karşı yerel 
örgütlenmelere dahil olarak (Kuva-i Milliye) işgale karşı koydukları gözlenmiştir. Daha sonradan oluşturulan 
düzenli orduya da büyük ölçüde destek verildiği görülmüştür. Benzer durum beşeri unsuru millet-ulus özelliği 
gösteren diğer devletler için de geçerlidir. 

4. Bulgular 

1) Ulus devlet kavramı ortaçağdan sonra Avrupa kıtasında ortaya çıkan devletler için kullanılmış bir 
kavram olmakla birlikte, zamanla hemen tüm devletler için kullanılmaya başlanmış; çok da doğru 
olmayan bir kullanımdır. 

2) 2-Ulus kavramı devletlerarası ilişkiler ve devletlerin oluşturmuş olduğu örgütler için de kullanılmaktadır 

3) 3-Devletlerin İnsan unsuru “Aşiret ve Kabileler Topluluğu”, “İkili Devlet (Özerk Bölgeli-Federe-Federal 
Devlet İnsan Unsuru” “Ulus Bilincine Sahip İnsan Unsuru” olarak üçlü bir gruplama içinde ele alınabilir. 

4) 4-Birey-grup-devlet ilişkileri en zayıf kabileler topluluğu şeklindeki insan unsurunun bulunduğu 
devletlerdir. İkinci olarak özerk bölgeli devlet, federe-federal devlet şeklindeki örgütlenmelerde 
görülen insan unsurudur. En olumlu ve sağlam ilişki ise ulus devletlerdeki insan unsurudur. 

5) 5-Federal devletlerin ulus devlet yaratma çabalarının geçmişten beri var olduğu ve devam ettiği 
belirtilebilir. 

Öneriler 

Ulus kavramının hemen her devlet ile, devletlerarası ilişkilerde ve devlet üstü örgüt için kullanımı yerine daha 
uygun kavramların oluşturulması ve yaygınlaştırılması gerekli görülmektedir.  
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5. Sonuç 

Yaygın anlayış ve kullanımın aksine devletleri oluşturan insan unsurunun farklı özellikler gösterdiği, devletlerin 
tamamının ulus devlet olmadığı gözlenmektedir. 

Sosyo ekonomik ve kültürel anlamda sınırlı gelişmiş ve sömürgeden kurtularak devlet örgütlenmesini yeni 
gerçekleştirmiş devletlerde insan unsurunun ulus özelliği göstermediğini belirtmek mümkündür. Bu tür 
toplumlardaki devlet örgütlenmesi; ister üniter biçimde, ister özerk bölgeli üniter (Yarı federal), isterse federal 
biçimde gerçekleşmiş olsun; birey olmanın, bireyselleşmenin düşük düzeyde kaldığı; klan, kast, kabile benzeri 
grupların bireyler üzerinde oldukça etkili olduğu kabul edilmektedir. Yerel grupların bireyler üzerindeki 
etkilerinin güçlü olması, devletin merkez örgütleri ile birey ilişkilerini sağlayacak en temel araçlardan biri 
konumundaki ortak dilin, ortak anlayışın, ortak değerlerin, ortak kültürün gelişememesi ve/ veya yaygın 
olmaması birey-devlet ilişkilerini sınırlandırdığı ifade edilebilir. Yine eğitim ve kitle iletişim araçlarındaki 
eksiklikler, birey-devlet ilişkilerini zayıflatan diğer nedenler arasındadır. Bunlara devletin oluşması aşamasındaki 
gelişmelerden haberdar olmama veya yapılanmada yer almama da eklendiğinde siyasal sistemi gerekli 
durumlarda desteklememeleri veya sınırlı desteklemeleri durumu anlaşılabilir olmaktadır. 

Yerel ekonomi ve yerel değerlerin geçerli olduğu; ortak dilin, ortak kültürün, sosyal, ekonomik ve siyasal 
gelişmenin yeterince sağlanamadığı toplumlarda demokrasinin gerçekleşmesi zor görünmektedir. Hatta devlet 
kurumlarının gelişmesi de uzun zaman ve büyük soluklu çalışmalar gerektirebilir. 

 Yarı federal örgütlenmelerde belirli ölçüde, federal örgütlenmelerde ise büyük ölçüde ikili siyasal birimlerin 
mevcut olmasından dolayı sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda iki ayrı mensubiyetin var olduğu kabul 
edilmektedir. Federe örgütlenme yanında, federal örgütlenmenin de geçerli olmasının iki farklı sonuca yol açtığı 
belirtilebilir. Federal devlet özelliklerinin etkili, güçlü ve başarılı olması durumunda örgütlenmenin devam ettiği, 
başarısız olması durumunda ise (SSCB ve Eski Yugoslavya örneklerinde olduğu gibi) federal örgütlere bağlılığın 
sınırlandığı, hatta bölünme ve parçalanma sürecine girilebildiği gözlenmektedir.  

İnsan unsurunun ulus özelliği ile devlet örgütlenmesinin üniter olmasının birbirini besledikleri, bazen neden, 
bazen de sonuç oldukları ifade edilebilir. Siyasal örgütlenmesini uzun süre önce tamamlamış olan üniter devlet 
örgütlenmelerinde (İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Çin, Türkiye, Güney Kore gibi) ortak geçmiş, ortak dil, 
ortak kültürün gelişme düzeyine bağlı olarak uluslaşmanın sağlandığı ya da uluslaşmanın tekli siyasal 
örgütlenmeyi beslediği ifade edilebilir. Bu tür toplum ve devletlerde bireylerin merkezi devletle olan ilişkilerinin 
geliştiği, uyumlaştığı, birbirlerine karşı yaklaşımlarının daha olumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu tür 
devletlerin parçalanma riskine karşı daha güçlü oldukları, geleceklerine daha güvenle bakabildikleri ifade 
edilebilir. 
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Abstract: Nowadays, SMEs are the key driver of economic growth. Today they have more influence in job creation, added 
value, export and encouraging the innovation. But their foundation and growth in closely related to entrepreneurship. Thus, 
in this paper the main aim is to performe an analysis of entrepreneuship activities (TEA index, age of entrepreneur, gender-
based entrepreneurship, sectoral structure of entrepreneurship etc), SMEs and the influence of business envirounment, 
with particular reference to Republic of Macedonia. To achive the aim we will analyze the data from the Global 
Entrepreneurship Monitor Reports for Macedonia. Finally on the basis of the analysis and theoretical knowledge in the 
conclusion it will be synthesized a number of measures and proposals to encourage the development of small and medium 
businesses in Macedonia.  

Keywords: SMEs, entrepreneurship, business environment 

1. Introduction  

SMEs are a heterogeneous group and it’s hard to determine a single criteria or a unique combination of 
criteria, which will give a definite and unique response. There is no single, uniformly accepted definition of a 
small firm (Storey, 1994). In that way, European Commission has given the definition for SME, and according to 
the last modification (in 2003), these are the quantitative criteria: number of employees, annual turnover and 
annual current assets.   

Medium firms are those with fewer than 250 employees,  turn over less or equal of   50 mil €, and total balance 
sheet less or equal € 43mil €,  while small have at most 50 workers, turn over less or equal   10 mill. € and total 
balance sheet less or equal € 10mil €, and micro firms are those with 10 workers, turn over less or equal of  2 

mil €, and total balance sheet less or equal  2mil.€.1  

Small and medium sized  enterprises (SMEs) are the backbone of the economy in the most of the countries 
around the world.  Today they have more influence in job creation, added value, export and innovation. 
According to Paul Almeida professor at Georgetown University "SMEs play a unique, active and crucial role in 
the innovation process, technological advances and improving the high-tech information networks. (Almeida, 
2004)  

The emergence and development of SMEs  is closely associated with the emergence of entrepreneurship. 

Entrepreneurship is a dynamic and social process where individuals in cooperation with others, identify 
opportunities for innovation and work towards transforming ideas into practical actions in terms of social, 
cultural and economic context. 

According to J.A. Timmons (Timmons, 1998) entrepreneurship is the ability to spot opportunities where others 
build chaos, contradiction and confusion. It is the ability to form a team of associates who will be able to solve 
a number of strategic and operational issues facing the business.  

Consedering this in the paper and analysis of SMEs and entrepreneurial activity in Macedonia  will be 
performed. 

 

 
1 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en 

mailto:t_taleska@yahoo.com
mailto:f.risteska@yahoo.com
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2. SMEs and Entrepreneurial Activity -  Empirical Evidence in Macedonia 

Private sector development in Republic of Macedonia has started since 1990.  Classification of business entities 
in R. Macedonia  as per their size, is made according to the revised definition of the European Commission dd 
May 2003, taking into the account the following criteria: employees number, working capital or balance sheet. 

According to the small and medium enterprises determination, these are the characteristic types of SMEs that 
are present in each business structure: 

➢ traditional type of small and medium enterprises, comprising  firms from artisanship, trade, catering 
and civil engineering sectors; 

➢ subcontracting type of enterprises comprising firms connected withthe production chain, for instance 
suppliers of raw materials, parts and other products that are fitted within big companies; 

➢ modern type of enterprises which are highly inventive, and belong to the area of informatics, 
communications, electronics etc. 

In R. Macedonia, the small and medium business entities are mainly organized as DOEL and DOO, although the 
joint stock companies have more advantages. Usual reasons for that are: not sufficient information on the 
advantages of shares issue, fear of public announcement of financial reports and ownership taking over and 
company management.  

The following table shows the number of active SMEs in Macedonia in the period 2010 – 2015.  

Table 1:  Number of active SMEs in the period 2010-2015  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SMEs  64 538 66 250 67 065 66 666 66 481  62 5792  
Source: www.stat.gov.mk 

And as can be seen from the data, in the last three years (2013 -2015) the number of SMEs in decreasing. 

The sections with the highest share in the structure of business entities were: wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles and manufacturing. 

In  Macedonia 99.8 % of the total enterprises are  SMEs , and they provide over 76 % of all job and SME value 
added also augmented significantly to 66.6 % according to the data of SBA fact sheet for Macedonia 2015.  

Considering the important of SMEs for economy development, the process of increasing the development of 
SMEs in Macedonia is divided in two levels: (Group of authors, 2002) 

➢ macro level – strategic level (policies, financial support and other) and institutional level 

➢ micro level-  level of business entity 

For the strategic level the Government is directly responsible and it’s means creating  economic  policies and 
business environment for entrepreneurship development. 

So, the government should undertake economic reforms to overcome the barriers and problems in SMEs 
development. 

The most common problems faced by SMEs are inadequate regulation and development programs for their 
support, and encouraging the entrepreneurship. 

R. Macedonia has taken more steps to overcome this situation, but the reforms  are still insufficient. On the 
other hand, the institutional level of development of small and medium enterprises is compatible system of 
financial needs and the institutions that provide technical assistance. Creating conditions for development of a 
business entity at the micro level means the creation of an appropriate strategy, which results will have  
positively reflect on the market. 

As we said the emergence and development of SMEs is closely associated with the entrepreneurial activities. 

 
2 The business entities with unascertained number of persons employed are not included  

http://www.stat.gov.mk/
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GEM is one of the largest study of entrepreneurship in the world to analyze the tendency of the adult 
population in different countries to participate in entrepreneurial activities and conditions that affect to the 
entrepreneurial initiatives. 

The Republic of Macedonia four times has been included in the research specifically in 2008, 2010, 2012 and 
2013, thus, the data will refer to this time period. 

The access of GEM is based on the understanding of the entrepreneurial process, which involves several stages: 
entrepreneurial attitudes and perception, entrepreneurial activities entrepreneurial aspirations. 

Entrepreneurial attitudes and perception are attitudes toward entrepreneurship. For example, the extent to 
which people think there are good opportunities for starting a business, or the degree to which they attach 
high status to entrepreneurs, might be termed entrepreneurial attitudes. 

The table 2 shows the entrepreneurial attitudes and perception in Macedonia.  

Table 2. Entrepreneurial perceptions in Macedonia 

 

Sees good 
opportunities 
for starting a 
business in 
the next 6 
months.  

Considers 
that the 
required 

competences 
(knowledge 
and skills)  

Fear of 
Fear of 
failure 
would 

prevent 
to start a 
business 

b) 

 Plans to 
start 

business 
in the 
next 3 
year  

Entrepreneurship 
as a good choice 

for career    

Entrepreneurs 
enjoy a high 

status 

Media attention 
for 

entrepreneurship 

МК 2008  47,0  52,0  35,0  39,0  80,0  71,9  66,0  
МК 2010  34,2  59,7  30,9  26,6  71,2  66,2  56,0  
МК 2012  30,7  55,1  39,4  27,7  69,5  66,7  64,0  
МК 2013  37,2  49,7  35,6  29,1  69,5  67,9  66,8  

 

Entrepreneurial activity is multi-faceted, but one important aspect is the extent to which people in apopulation 
are creating new business activity, both in absolute terms and relative to other economic activities, such as 
business closure. 

According to the GEM, entrepreneurial activity is a multilayered process and has a many stages: 

➢ nascent business;  

➢ new business 

➢ established business 

➢ business closure. 

Table 3. Indicators for the entrepreneurial activity in Macedonia 

YYear 
nascent 

entrepreneurship 
new 

businesses 
TEA 

established 
businesses 

Mortage 
rate of 

businesses 

% of ТЕА 
motivated 

by necessity 

% of ТЕА 
motivated 

by 
opportunity 

22008 7,20 7,70 14,50 11,00 5,30 47,17 13,45 
22010 4,80 3,10 7,90 7,60 1,60 59,00 23,00 
22012 3,73 3,25 6,97 6,73 3,86 51,95 28,73 
22013 3,35 3,53 6,63 7,29 3,30 60,98 22,95 

Source: GEM Reports for Macedonia 

Considering the data for the entrepreneurial activities in Macedonia it can be conclude that the number of 
nascent entrepreneurship is decreasing from 7,20 in 2008 to 3,35 in 2013. The rate of new business also has 
decreased in 2013 compare to 2008. The two phase  nascent entrepreneurship and new business are also 
called enterpreneurial activity in early stage, which can be measure by TEA index (Total Early-Stage 
Entrepreneurial Activity).  

The TEA Index represents a percentage of population aged 18-64 which are nascent entrepreneurs and owners 
of new businesses( not older than 3,5 years).  
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Taking into account the data in GEM reports it can make the following conclusions: 

➢ In 2008, TEA(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) index in Macedonia  was 14.5%, it means that 
14.5% of respondents aged 18-64 years were entrepreneurs, half of them were nascent entrepreneurs 
(i.e had business to 3 months), and half were new (i.e. had business to 3.5 years). Also half of them 
have stated that they are motivated by necessity and half of them are motivated by opportunity; 

➢ In 2010, TEA index has decreased and it was 8.0% (the percentage of nascent entrepreneurs was  4,4% 
and the percentage new businesses  owners was 3.6%)  and parallel with this the total entrepreneurial 
activity has decreased as a result  of decreasing  the rate of owners of already established businesses; 

➢ In 2012, TEA index was 6.97 %, the rate of nascent entrepreneurs was 3.73 % (those who has a 
business to 3 months) and 3, 24 was new (business to 3, 5 years). In Macedonia, 52% from the 
entrepreneurs have stated that they are motivated by necessity, whereas 29% are motivated by 
opportunity. 

➢ In 2013, TEA index was 6,63 %,  the rate of nascent entrepreneurs was 3.35% (those who has a 
business to 3 months) and 3, 53 was new (business to 3, 5 years). In Macedonia, 60,98% from the 
entrepreneurs have stated because  they are motivated by necessity, whereas 22,95% are motivated 
by opportunity.3 

Actually, decreasing the TEA index is a positive signal if its reduction is associated with increased economic 
growth rate which is not the case with R. Macedonia. Growth of gross domestic product in Macedonia after the 
global financial crisis in 2008 falls from 5% to 2.90% in 2010, and in 2012 it is negative and amounted to -0.4%. 

The mortage rate of businesses is decreasing in 2013( 3,30) compare to 2008 (5,30).  

The motivation for starting businesses are different in diferent countries. Individual incentives for starting a 
business, which are included in GEM are classified into two groups: entrepreneurship motivated by necessity 
and entrepreneurship motivated by opportunity. 

In R. Macedonia in 2013, 60,98%  of enterpreneuers were motivated by necessity and compared with previous 
year (2012 – 51,95%) this rate has increased.  

Taking into account the factors of the economic environment, such as low economic growth and high 
unemployment, starting a business is the most motivated by necessity. It can be seen also from the following 
data.  

 

 
 

 
3 TEA index also includes: individuals who are motivated to go into business of necessity (no other better chance for Job) 

entrepreneursmotivated by opportunity (to improve the incomes  or for the greater independence), although they  
probably have other options (work at another employer). 
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Globally, entrepreneurs are often men vs. women and concerning the gender-based entrepreneurship in early 
stage,  in Macedonia 9,37 % are men vs 3,82 % women.  

Table 4.  Entrepreneurship according to age in Macedonia 
  ТЕА 18-24 years ТЕА 25-35 years ТЕА 35-44 years ТЕА 45-54 years ТЕА 55-64 years 

МК 2008  18,06  18,31  15,41  13,40  5,06  
МК 2010  7,62  12,95  6,80  6,76  7,03  
МК 2012  6,75  9,56  8,67  5,55  3,28  
МК 2013  7,16  8,50  8,28  5,51  3,03  

 

The data from the table 4 shows that the dominate group of enterpreneurs are enterpreneurs in age 25-35 
years and  35-44 years.  

Analyzing the level of education of entrepreneurs at early stage, it can be concluded that the propensity 
towards entrepreneurship is higher in people with higher levels of education. 

As can be seen from the data in table 5 for the sector structure of entrepreneurship in Macedonia, the biggest 
fraction of enterpreneurial activities in early strage are taken within the manufacturing sector and 
construction, and than the following sector is consumer services. 

Table 5. Sector structure of entrepreneurship in Macedonia 

 extractive 
manufacturing and 

construction 
business services consumer services 

МК2008  16,22  32,54  15,22  36,02  
МК2010  9,54  22,09  7,49  60,89  
МК2012  9,48  25,29  11,67  53,56  
МК2013  13,84  41,50  12,04  32,62  

 

The third component of the GEM is entrepreneurial aspiration which reflects the qualitative nature of 
entrepreneurial activity.  

The GEM  report in the area of entrepreneurial aspirations, explores the number of number of nascent and 
new businesses that expect to employ new persons, (aspirations for growth), introducing innovations in 
working  (orientation towards innovation) and selling their products and services in foreign markets (foreign 
market orientation).  

The entrepreneurship cann’t be analyzed in isolation, but it is part of the environment (economic, social, etc.)  
where certain factors have a more general or more specific impact on entrepreneurship. The environment is 
actually divided into nine key areas, including: 

1) finance  

2) government policies  

3) government policies for entrepreneurship support  

4) entrepreneurial education and training;  

5) transfer of research and development 

6) commercial and legal infrastructure  

7) openness of the internal market;  

8) physical infrastructure;  

9) cultural and social norms. 
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Table 6.  Average mark for entrepreneurship environment in Macedonia 

Field 
Macedonia*  

2008  2010      2012             2013  

Finance 2,41  1,92  2,12  2,33  
Government policies  2,49  2,23  2,48  2,65  
Bureaucracy and taxes 2,47  2,81  3,01  2,86  
Government programs for 
supporting 
entrepreneurship 

2,43  2,40  2,55  2,54  

Entrepreneurial 
education, primary and 
secondary 

2,20  2,19  2,30  2,27  

Entrepreneurial 
education post-secondary 

2,76  3,04  2,86  3,05  

Transfer of research and 
development 

2,01  2,19  2,38  2,37  

Commercial and legal 
infrastructure 

2,94  3,34  3,52  3,02  

Market dynamics 3,21  2,19  3,13  3,00  
Openness of the domestic 
market 

2,31  3,04  2,29  2,36  

Physical infrastructure 3,41  3,61  3,57  3,54  
Cultural and social norms  2,78  2,49  2,84  2,83  
Opportunities for starting 
a new business 

3,16  3,18  3,52  3,25  

Skills, knowledge for 
starting a business 

2,38  2,35  2,40  2,58  

The social image of the 
entrepreneur 

2,25  3,28  3,57  3,66  

Intellectual Property 
Rights 

2,69  2,92  3,11  2,94  

Support for women in 
starting a business 

3,14  3,54  3,36  3,36  

Focus on high growth 2,85  2,72  3,12  3,02  
Interest for innovation 
(enterprises) 

2,84  3,17  2,90  3,18  

Interest for Innovation 
(consumers) 

3,41  3,59  3,52  3,39 

 

In 2013, as in 2012, the highest rated issue of the key 9 areas is "physical infrastructure" with the grade 3,54 
and from the additional areas is "social image of enterpreneurship" with the grade 3.66. The lowest average 
grade of 2.27 is "entrepreneurial education, primary and secondary" and "finance" with an average grade of 
2.33. 

3. Conclusion  

Based on the theoretical knowledge and analysis of data of GEM reports it can be conclude that SMEs are the 
key drivers for economy development in Macedonia, and the measures for encouraging this sector are more 
than important.  In addition we can highlight some measures and recommendations for  stimulating the SMEs 
and enterpreneurship  in Macedonia:  

➢ ensuring macroeconomic stability 

➢ strengthening the financial support, through increased cooperation with banks, public financial 
institutions and SMEs, developing tools exclusively for the SMEs financing, particularly by issuing 
guarantees so called credit-guarantee scheme and the introduction of various non-banking financial 
institutions and practices. 
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➢ increasing institutional support, establishment of a center for entrepreneurship, establishment of the 
Ministry for small and medium businesses, increasing the role of development agencies on, NGOs and 
so on. 

➢ enrichment of entrepreneurial knowledge and strengthening of entrepreneurial consciousness and 
culture. The Government should create strategies which will provide improvement of the 
entrepreneurial ambient, in order to encourage people to realize their entrepreneurial ideas, 
acceptance of the concept for permanent advancing and whole-life learning not only for young 
people, but of the older ones, too. Attending trainings, summer schools, seminars, conferences etc., 
gives on opportunity for individual education, although they are already experienced in their field, for 
people who want to upgrade their knowledge or to gain new skills; development of a strategy for 
entrepreneurial learning which will place the basics for entrepreneurial consciousness changing in R. 
Macedonia, as a respected option in the career and as a new way of living. 

➢ promotion of informatics and communication technology for SMEs support. Information and 
communication technology as a factor for productivity and competitiveness growth of the SMEs, is in 
its initial stage here. Namely, an appropriate law framework has not been established yet, and the 
level of ICT and SMEs infrastructure is very low. The measures and instruments to be taken in the 
future, should be directed towards: higher usage of ICT, decreasing of the costs for ICT use, adopting 
of the concept for e-business and e-trade etc. 
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Grafik Tasarım Unsuru Olan Tasarım Afişlerine Eleştirel Bakış  

Yıldırım Onur ERDİREN 

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu 

 
Özet:  Grafik tasarım, pek çok alanı kapsayan görsel bir sanat disiplinidir. Fikirleri, kavramları, metin ve görselleri alarak 
onları baskı, elektronik veya diğer süreçlerden geçirip görsel anlamda çarpıcı bir biçimde sunar. İletişim sürecinin 
kolaylaşması adına içeriğe düzen ve yapı sağlarken mesajın hedef kitle tarafından alınması ve anlaşılmasına yardımcı olur. 
Bir tasarımcı bu amaç için farklı unsurları bilinçli bir biçimde ele alır. Grafik tasarım logo, tipografi, sanat yönetimi, sayfa 
düzeni gibi alanları içinde barındırır. Grafik tasarım konusunun günümüzde en sık kullanıldığı alanlardan biri olan tasarım 
afişleri, bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma, satış arttırma vb. amaçlarla hazırlanıp, daha ziyade kitlesel iletişim aracı 
olarak değerlendirilir ve sanatsal kaygıların en yoğun olduğu grafik ürünleridir. Afişler, izleyici ile buluştukları çevrelere bağlı 
olarak iç mekân ve dış mekân afişleri olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Dış mekân afişlerinden bazıları sokak afişleri veya 
otobüs durakları gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bulunurken, iç mekân afişleri ise mağazaların iç 
kısımlarında yer alan afişlerdir. 

Reklam afişleri, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla hazırlanabilir. Moda, endüstri, turizm ve gıda gibi kurumsal 
reklamcılık sektörlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca tasarım afişlerine eleştirel bakış son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. Tasarım afişlerine eleştirel bakılacak olursa, tasarımın hammaddeleri yani çizgi, ton, renk, doku, biçim, yön ve 
ölçü olarak, tasarımın ilkeleri ise bütünlük, görsel devamlılık, oran orantı, vurgu ve denge olarak, afişin logosu, sloganı, 
tipografisi, verdiği mesaj gibi konular önem kazanmaktadır. Ayrıca afişe felsefi açıdan eleştiri getirmekte tüm bu eleştirel 
bakışın bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Felsefi açıdan bakılabilecek reklam afişlerini estetik bir biçimde 
inceleyebilmekteyiz. Felsefede estetik konusunda öne çıkan kavramlar süje, obje, değer ve yargı olarak karşımıza çıkar. Süje 
kavrayanı temsil ederken obje kavranan varlığı temsil etmektedir. Süje, objeye bir değer yükler ve onu “güzel”, “çirkin”, 
“yüce” gibi kavramlarla ifade etmeye başlar. Estetik obje ile estetik ilgi içine giren süje, süjenin estetik ilgi kurduğu obje, 
süjenin estetik objeye yüklediği estetik değer ve son olarak süjenin estetik obje hakkında vardığı estetik yargı, bir eserin 
felsefi açıdan ele alınmasında temel başlıkları oluşturmaktadır. Bu çalışmada süjeyi nihai tüketiciler, objeyi ise zincir 
marketlerin indirimli ürünlerinin sergilendiği afiş çalışmaları olarak ele almak ve süjenin objeye kattığı değer ve nihai 
yargısını ölçmek amaçlanmaktadır.  Bu amaçla çalışmada mülakat tekniği kullanılarak tüketicilerin bu afişlere eleştirel 
bakışları irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, afiş, eleştiri. 

A Critical View of Design Banners as Graphic Design Elements 

Abstract: Graphic design is a visual arts discipline that encompasses many areas. It takes ideas, concepts, text and visuals as 
prints, electronic or other processes by presenting them in a visually striking way. It helps the reception and understanding 
of the message by the target audience while providing the layout and structure of the content in the name of facilitating 
the communication process. A designer considers different elements consciously for this purpose. Graphic design includes 
fields such as logo, typography, art management and page layout. One of the most frequently used areas of graphic design 
today is design banners, informing, raising awareness, increasing sales, and so on. They are prepared for these purposes, 
they are regarded more as a medium of mass communication, and they are the graphic products with the most intense 
artistic concerns. Banners can be handled in two groups: indoor and outdoor banners, depending on the audience and their 
surroundings. Some of the outdoor banners are found in places where people circulation is intense, such as street banners 
or bus stops, while indoor banners are located inside the stores. 

Advertisement posters may be prepared to promote a product or a service. They are widely used in corporate advertising, 
such as fashion, industry, tourism and food business. Critical views on design banners also play an extremely important role. 
If design banners are to be criticized, the principles of design are as raw material of design, namely as drawing, tone, color, 
texture, form, direction and measure, and as principles of integrity, visual continuity, proportion, emphasis and balance, 
logo, slogan, typography are becoming more important. It also creates another dimension of this critical view of criticism 
from philosophical point of view. We can aesthetically examine the advertising banners that can be viewed from a 
philosophical point of view. Concepts that stand out in philosophy about aesthetics come out as object, value and 
judgment. The Subject represents the conceived entity while the object representing the comprehension. The subject 
carries a value to the object and begins to express it with beautiful, ugly, sublime concepts. The aesthetical object with the 
aesthetic interest of the subject, the object of the aesthetical interest, the aesthetic value  to the aesthetic object, and 
finally the aesthetic judgment of the aesthetic object constitute the basic headings for the philosophical consideration of a 
work. In this study, it is necessary to consider the subject as for the final consumers, and the object as the poster works 
showing the discounted products of the chain markets. Here, it is aimed to measure the value and ultimate judgment of the 
subject.  For this purpose, the interview technique will be useed to examine the consumers' critical views of these posters. 

Keywords: Graphic design, banner, critical. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1672 
 

1. Giriş 

Grafik tasarım, bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanablir ve görülebilir bir düzlemde organize 
edilmesidir. Grafik bilgisi için afiş tasarımı ve sanat eleştirisi eğitimi almak son derece önemlidir. Afiş tasarımı, 
bireyleri bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma ve satış aracı olarak değerlendiren afişler, sanatsal kaygıların en 
yoğun olduğu grafik unsurlarından biridir. Afiş tasarımı, herkes tarafından farklı tasarlanabilen ve görsel olarak 
farklı algılanabilen bir unsurdur. Sanat eleştirisi ise, sanatın, maddi üretim sürecinden kısmen ayrı olması ve 
gerçekliğe bir mesafe ile bakılabilmesi, ona bu sürecin yeniden üretiminin gizemini ortadan kaldırma yeteneği 
kazandırır (Çakır, 2015: s. 43). Afiş tasarımını, sanat eleştirisi kavramları ve bilgileriyle eleştirebiliriz. Bu 
çalışmada, marketlerin (Şok veya Bim) afişlerine sanat eğitimi ve sanat eleştirisi bilgisine sahip olmayan 
bireylerin nasıl bir görsel açıdan baktığı ve eleştirdiği önemi ve doğurduğu sonuçlar kapsamlı bir şekilde 
irdelenecektir. 

2. Grafik Tasarım ve Unsurları 

Grafik tasarımı ve unsurları geçmişten günümüze kadar hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Ambrsoe ve 
Harris (2012) grafik tasarımı, çeşitli yaklaşım ve unsurları kapsayan bir disiplin olarak tanımlamaktadır. Grafik 
tasarım, fikirleri, kavramları, metin ve görselleri alarak onları baskı, elektronik veya diğer süreçlerden geçirip 
görsel anlamda çarpıcı bir biçimde sunar. İletişim sürecinin kolaylaşması adına, içeriğe düzen ve yapı sağlarken 
mesajın hedef kitle tarafından alınması ve anlaşılmasına yardımcı olur. Grafik tasarımcı belli bir amaç için farklı 
unsurları bilinçli bir biçimde ele alır (Gavin, Paul, 2012: s. 10). 

Grafik tasarım pek çok alanı kapsayan bir tasarım dalı olarak bilinmektedir. Afiş tasarımı, poster tasarımı, 
ambalaj tasarımı, logo, tipografi, kurumsal kimlik (kartvizit, zarf, antetli kağıt), baskı çeşitleri grafik tasarımın 
unsurlarıdır. Geçmişten günümze kadar bu unsurlar bir çok üründe kullanılıp uygulanmaktadır. Marketlerde 
gördüğümüz birçok ürünün ambalaj tasarımı, yolda gördüğümüz afişler, iş yerleri tabelaları, ürün veya firma 
logoları grafik tasarımın bir parçası olup hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden grafik tasarım 
unsurları hayatımızda önemli bir role sahiptir. Günümüzde teklojininde gelişmesiyle bu unsurlara daha da 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

3. Sanat Eleştirisi 

Sanat eleştirisi, sanat eserini anlamaya yönelik bir çalışmadır. Geçmişten günümüze kadar bireyler tarafından 
farklı yorumlara ve eleştirilere neden olmuştur. Sanat eleştirisi yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlar söz 
konusudur. Bu unsurlar, afişin türü, tekniği, tasarımın hammaddesi (çizgi, ton, renk, doku, biçim, yön ve ölçü), 
tasarımın ilkesi (denge, oran-orantı, görsel devamlılık, bütünlük ve vurgulama),  tipografisi, logosu ve estetiği 
yani felsefik olarak inceleyebilmekteyiz. Sanat eleştirisi yaparken bir diğer önemli unsur afişleri estetik açıdan 
değerlendirmektir. Estetik açıdan değerlendirecek olursak bireyler afişlerin estetik açıdan nasıl olduğunu bir 
değer taşıyor mu gibi sorularla eleştiri getirebilirler. Bu kavramları kullanarak afiş eleştirisi yapmak için sanat 
eğitimi veya sanat eleştirmenliği eğitimi almak gerekli değildir. Eleştiri yaparken söylemler kişiden kişiye göre 
değişkenlik göstermektedir. 

4. Grafik Tasarım Unsuru Olan Tasarım Afişlerine Eleştirel Bakış 

Afiş tasarımı, grafik tasarımı için önemli bir unsurdur. Geçmişten günümüze kadar afiş tasarımları kişiler 
tarafından farklı eleştirilmektedir. Market afişlerini incelediğimiz bu çalışmada Şok veya Bim afişleri ele 
alınmaktadır. Bu afişler halk tarafından sıklıkla bakılıp incelenmektedir. Afişlerde ayın fırsatları, indirimlerin 
neler olduğunu anlatan reklam unsurlarıdır. Bu afişleri genellikle otobüs duraklarında ya da marketlerin 
camlarında sıklıkla görmekteyiz. Görselleri bazı kişilere karmaşık bazı kişilere ise düzenli bir görsellik sunmuştur.  

Aşağıda inceleyeceğimiz market (Bim) afişi, iç mekan veya dış mekan afişi olarak bilinmektedir. Görüldüğü üzere 
indirimli ürünlerin neler olduğunu bilgi veren bir afiştir. Bu afişi görsel olarak inceleyecek olursak, afişte birden 
fazla ürün bulunmaktadır. Görsel açıdan karmaşıklık söz konusudur. İncelediğimizde kişiden kişiye göre farklılık 
görülmektedir. Karmaşıklık kimilerine göre sade bir görsellik olabilmektedir. Tasarımın hammaddesi olarak 
bakacak olursak, renk bakımından canlılık göstermektedir. Renk olarak afişlerin ilgi çekmesi gerekmektedir. 
Tasarımın hammaddesi için yön ve biçim önemli bir unsurdur. Bu yüzden firmanın logosu doğru bir yerde 
kullanılmıştır. Tasarımın ilkesi olarak bütünlük bakımından ve vurguluma açısından bu afişi inceleyebilmekteyiz. 
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Bütünlük bakımından yine bir karmaşık görsellik söz konusudur. Son olarak estetik açıdan inceleyecek olursak, 
estetik görsellik açıdan farklı tasarımlar uygulanabilinir. Daha sade bir tasarım görmek gözü yormayacaktır. 

 

 
Resim 1. Bim Reklam Afişi 

Şok market afişini inceleyecek olursak, afişte görüldüğü üzere indirimli ürünler ve fırsat ürünler yer almaktadır. 
Afişte birden fazla ürün görülmekte olup karmaşıklık söz konusudur. İlk bakıldığında ürünleri tek tek incelerken 
zorluk çekmekteyiz. Birden fazla ürün yerine bir veya iki ürün vurgulanabilirdi. Tasarımın hammaddesi olarak 
incelediğimizde firmanın logosu doğru bir şekilde yerleştirilmiştir. Afiş üzerindeki sloganın tipografisi doğru 
boyutlardadır. Tasarımın ilkesi olarak değerlendirdiğimizde vurgulanan ürünler daha az görsel olabilirdi. Son 
olarak estetik açıdan değerlendirirsek, estetik bir görsel fazla taşımamaktadır. Karmaşa olmadan daha düzenli 
görseller kullanıldığında gözü yormayacak bir şekilde incelenebilirdi. Estetik açıdan bu afişlere bir çok kavram 
yüklenebilir. Güzel bir afiş yada körü tasarlanan bir afiştir denebilmektedir. 
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Resim 2. Şok Reklam Afişi 

5. Yöntem 

Çalışmada, 10 Ocak – 1 Şubat 2017 tarihleri arasında üniversite ve market zincirleri merkezli 2 farklı (Şok veya 
Bim) gibi marketlerden alışveriş yapan bireyler ana kütle olarak seçilmiştir. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle 
50 kişi (Sok veya Bim) marketlerinden alışveriş yapan kişiler örneklem olarak belirlendi.  

Literatür tarama, metin inceleme, kütüphane ve internet araştırması yapılmış olup, mülakat tekniği kullanılarak 
bireylere sorular yöneltilip, hangi afiş türünü tercih ettikleri çıkarılmıştır. Bu bildirinin temel ekseni grafik 
tasarım unsuru olan afişlere nasıl bakılması gerektiğinin önemi ve çeşitleridir. Çalışmada ilk adım, grafik 
tasarımın ne olduğu ve afiş tasarımının ne olduğudur. Daha sonra sanat eleştirisinin ne olduğu, hangi kavramları 
içerdiği ve afişe nasıl yansıdığıdır. 

Bu açıklamalar yapıldıktan sonra çalışma örnekleri verilerek, afiş türlerinin nasıl yansıdığının etkilerini göreceğiz. 

Son olarak bireylerin mülakat yöntemi uygulanarak hangi afiş türünü tercih ettiklerini görmüş olacağız.  

6. Bulgular 

Bu çalışmada, mülakat tekniği uygulanmıştır. Mülakatta bireylerin sanat eğitimi ve sanat eleştirisi eğitimi almış 
olmaları önemli değildir.  

Mülakat sorularını elli kişiye sorup ve sonunda bireylerin hangi türden baktıklarını görmüş olacağız. 

Çalışmaya 14 erkek 36 kadın katılımcı dâhil edilmiştir. Yaş ortalaması 42 olarak tespit edilmiştir. Katılımcılara 
yöneltilen ilk soru, zincir market (Şok veya Bim) afişlerine eleştirel bir gözle bakıp bakmadıkları yönündedir. Bu 
soruya 12 katılımcı eleştirel gözle baktığını 38 katılımcı ise eleştirel gözle bakmadan değerlendirdiklerini 
belirtmişlerdir. 
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Katılımcılara sorulan ikinci soru, bu afişler (Şok veya Bim) ilk baktığınızda size görsel olarak karmaşık gelip 
gelmediği yönündedir. Alınan cevaplara göre 42 katılımcı afişlerin görsel olarak karmaşık geldiğini 8 katılımcı ise 
görsel olarak karmaşık gelmediğini söylemiştir.  

Katılımcılara sorulan diğer bir soru, bu afişleri görsel olarak incelerken tasarımın hammaddeleri olan (yön, renk, 
biçim, ölçü, ton) gibi unsurlara dikkat ediyor musunuz sorusu olmuştur. Alınan cevaplara göre 26 katılımcı 
tasarımın hammaddeleri unsurlarına dikkat ettikleri 24 katılımcı ise tasarımın hammaddeleri unsurlarına dikkat 
etmedikleri yönünde olmuştur.  

Afiş eleştirisinde önemli bir diğer konu ise tasarımın ilkeleridir. Katılımcılara sorulan soru afişleri görsel olarak 
incelerken tasarımın ilkeleri olan (oran-orantı, vurgu, görsel devamlılık, bütünlük) gibi unsurlara dikkat edip 
etmedikleri olmuştur. Bu soruya 18 katılımcı tasarımın ilkelerine dikkat ettikleri 32 katılımcı ise bu ilkelere 
dikkat etmedikleri yönünde belirtilmiştir. 

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise afişlere bakarken firmanın logosunun büyüklüğü, küçüklüğü, 
yerleştirilmesi açısından inceleyip incelemedikleri yönündedir. Bu soruya katılımcıların 15’i bu unsurları 
inceledikleri 35 katılımcının ise incelemedikleri yönünde olmuştur.  

Bireylerin market afişlerine nasıl baktıklarının incelendiği ve katılımcılara yöneltilen son soru, “Sizce zincir 
market afişleri birçok ürün görselinden mi oluşmalı yoksa sadece bir ürünün reklamı mı yapılmalı?” şeklinde 
hazırlanmıştır. Soru açık uçlu olarak hazırlanmış ve cevaplar beklenmiştir. Alınan cevaplarda 19 katılımcı 
afişlerin tek ürün görselinden oluşması yönünde kurulan cümleler olmuştur. Cevaplardan bazıları şöyledir: 

➢ Bir ürün olmalıdır. 

➢ Müşteri açısından tercih sebebi olabilecek ürün tek bir afişte olabilir. 

➢ Tek ürünün reklamı yapılmalıdır. 

➢ Göz yormaması açısından tek ürün olmalıdır. 

31 katılımcının cevabı ise “afişlerin birçok ürün görselinden oluşması gerektiği’’ yönündedir. Cevaplardan 
bazıları şöyledir: 

➢ Birçok ürün görselinden oluşmalıdır. 

➢ Karışık olmalıdır. 

➢ Zincir marketlerin afişleri çok ürün içermelidir. 

➢ Sadece bir ürünün reklamını yapmak yetersiz ve maliyetli olur. 

➢ Herkese farklı ürünler hitap edeceğinden karmaşık olmalıdır. 

7. Sonuç 

50 kişi ile yapılan mülakatlar sonucunda katılımcıların görsellik, hammaddesi, ilkeleri, logo inceleme gibi öğelere 
dikkat edilmesi yönünde mülakat sorularına cevap vermişlerdir. Sanat eğitimi ve sanat eleştirisi eğitimi almayan 
katılımcıların çoğu market zincirlerinin afişlerine görsel açıdan karmaşık olması gerektiği yani birçok ürün 
görselinden oluşması gerektiği yorumunu getirmiştir. Diğer katılımcılar ise, afişlerin tek ürün görselinden 
oluşması gerektiği yorumunu söylemiştir.  
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KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve Beklentileri 

Furkan ÇELEBİ 

 

Özet: Bu çalışmada; Kobi’ler, Kobi’lere yönelik destekler ve KOSGEB destekleri üzerine çalışılmış ve Samsun ilinde KOSGEB 
desteklerinden faydalanan 16 adet Kobi yöneticisi ile yapılan görüşmeler sonucunda yöneticilerin KOSGEB desteklerine 
bakışları, algı ve beklentileri, memnuniyetleri incelenmiş ve desteklerin etkinliği nitel araştırma yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk kısmında Kobi tanımlarına yer verilmiş, Kobi destekleri ve 
KOSGEB desteklerine yer verilmiş, ikinci kısımda ise sağlanan desteklerin Kobi’ler açısından değerlendirmesi yapılmıştır.  

1. Giriş 

Kobi’lerin, 20.yüzyılın sonlarından bu yana önemi ve makroekonomik rolü daha da anlaşılmaktadır. Ülke 
ekonomilerine katkı ve sayısal üstünlük olarak bakıldığı zaman Avrupa, ABD ve Türkiye’de de her geçen gün 
yükselen değerler haline gelen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler dünya genelindeki işletmelerin %99’undan 
fazlasını oluşturmaktadır.  

Çoğu zaman finansman başta olmak üzere kaynak bulmakta zorluklar yaşayan bu işletmelere yönelik destekler 
son 21.yüzyılda oldukça artmıştır. Bu destekler çeşitli şekillerde hibelerden, geri ödemeli yardımlardan, kredi 
veya faiz desteklerinden, danışmanlık ve eğitim destekleri gibi finansal olmayan desteklerden oluşmaktadır. 
Birçok kalemde ve farklı amaçlara sahip bu destekler dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birçok farklı 
elden sağlanmaktadır. Kamu ve özel sektörden birçok kurum ve kuruluş Kobi’lere yönelik farklı nitelikte 
destekler sağlamaktadır. 

Çalışmada, Kobi’ler, Kobi’lere yönelik destekler ve destek sağlayan kurumlar ve KOSGEB desteklerine yer 
verilmiştir. 

2. Kobi’ler ve Kobi Destekleri 

2.1. Kobi Tanımı ve Özellikleri 

Genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak bilinen Kobi kavramının içeriğine bakıldığında 
neredeyse her ülkede farklı tanımlamalar ve sınırlamalar vardır. Hatta ülkemizde de çeşitli ülkelerde de 
kurumlar arasında bile farklılık göstermektedir. Ülkemizde Kobi’lerle en alakalı kurum olan KOSGEB’in ilgili 
yönetmeliğinde Kobi’lerin tanımına şu şekilde yer verilmiştir; 

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Bu tanımlar istihdam faktörü göz önüne alındığında Avrupa Birliği tanımı ile aynı kriterlere sahiptir. 

Çeşitli Kobi tanımlamalarında nicel ve nitel birçok kriterin kullanıldığı görülmüştür. Genellikle literatürdeki KOBİ 
tanımlarında öncelikle niceliksel ölçütlerden faydalanılmakta fakat niceliksel ölçütleri desteklemek ve tanımı 
biraz daha genişletmek amacıyla niteliksel ölçütlere de yer verilmektedir. Niceliksel ölçütlere daha sık 
başvurulmasının asıl nedeni bu ölçütler daha kolay ve objektif olarak tespit edilebilmektedir (Yılmaz ve Alpkan, 
2004). Tanımlarda kullanılan başlıca niceliksel ölçütleri; personel sayısı, makine sayısı, makine parkı değeri, 
özsermaye, kullanılabilir alan, satış tutarı, kar hacmi, katma değer, ödenen vergi tutarı, kapasite, pazar payı 
olarak sıralayabiliriz (Müftüoğlu, 1997:41-43). 
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Bununla birlikte nitel (kalitatif) tanımlama kriterlerini de şu şekilde sıralamak mümkündür (Şimşek, 2002:5): 

➢ İşletme sahibinin fiilen işletmede çalışması, 

➢ Risk üstlenme ve sorumluluğun işletme sahibine ait olması, 

➢ İşletme mülkiyetinin ve yönetimin bağımsızlık derecesi, 

➢ Aile bireylerinin işletmede fiilen çalışması ve potansiyel katkılarının değerlendirilmesi, 

➢ Yönetim tekniklerinin uygulanmaması ve yetersizliği, 

➢ Sermayenin sınırlı oluşu ve finansal yetersizlik, 

➢ İş bölümü ve uzmanlaşma derecesinin düşüklüğü, 

➢ İşletmenin sahip olduğu pazar payının azlığı, 

➢ İşletmenin satış ve satın almadaki pazarlık gücünün zayıf olması. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler bir ekonomide rekabet ortamının gelişmesi ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak 
işleyebilmesi için olmazsa olmaz kurumlardır (Çivi, 2000).  

Sayı olarak da ülkemizde, Avrupa genelinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde de %99’un üzerinde sayıya sahip 
olan Kobi’lerin ülke ekonomisindeki payı da oldukça yüksektir. Ülkelerin hemen hemen tamamında KOBİ’lerin 
ekonomi üzerindeki ağırlıkları %95’i bulmaktadır(Türkoğlu ve Çelikkaya, 2011). Tüm dünyadaki işletmelerin % 
95’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır (Knight, 2001). 

2.2. Kobi Destekleri 

En temelinde herhangi bir şekilde ve herhangi bir miktarda para yardımı ya da hibesi içeren finansal destekler 
ve doğrudan bir para yardımı içermeyen danışmanlık hizmetleri, eğitim ve rehberlik destekleri, akademik ve 
teknolojik destek gibi finansal olmayan desteklerdir. 

Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar Kobi’lere çeşitli alan ve şekillerde destek sağlamaktadır. KOBİ’lere yönelik 
desteklerin büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır ancak; başta bankalar olmak üzere özel sektör ve 
çeşitli meslek odaları tarafından da önemli destekler sağlamaktadır(Ulusoy ve Akarsu, 2012). Bu kurum ve 
kuruluşları, genel olarak 5 ana grupta toplamak mümkündür (Akgemici, 2001: 39; Özdemir, 2006: 187-190) : 

Kamu Kurum ve Kuruluşları: KOSGEB, Türkiye Halk Bankası, EXIMBANK, Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, KOBI A.Ş., Kredi Garanti Fonu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK, GAP Bölgesi Girişim Destekleme ve Yönlendirme Merkezi, Maliye 
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, MPM (Milli Prodüktivite Merkezi), Hazine Müsteşarlığı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, TÜIK, İŞKUR. 

Mesleki Kuruluşlar: Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Küçük Sanayi 
Kooperatifleri. 

Özel Kuruluşlar: TOSYÖV, MEKSA, Türk Pazarlama Vakfı, Teşebbüsü Destekleme Ajansı.  

Teknik Yardım ve Danışmanlık Hizmetleri Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar: Üniversiteler, TESK, 
İGEME, TSE, İKV, İlgili Meslek Kuruluşları, İşçi ve İşveren Kuruluşları. 

Yurtdışı Destekli Diğer Kurum ve Kuruluşlar: Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü (UNIDO) gibi birçok kurum ve kuruluş sayılabilir. 

Görüldüğü gibi birçok farklı kaynak farklı finansal ve finansal olmayan, farklı tutarlarda, farklı özellik ve farklı 
içeriklerde Kobi destekleri sağlamaktadır.  

Çalışmamız kapsamında ele alan ve incelenen destekler ise ülkemizdeki Kobi’lerle doğrudan ilgili olan kurum 
KOSGEB destekleridir. Bu bağlamda kurumun destekleri KOSGEB Destekleri başlığında ayrıntılı bir şekilde 
incelenecektir. 
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2.3. KOSGEB Destekleri 

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini 
artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun 
biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir.(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Sayı 3624, Yıl 1990) 

KOSGEB destekleri şu başlıklar altında sağlanmaktadır.(KOSGEB,2014)   

➢ KOBİ Proje Destek Programı 

➢ Tematik Proje Destek Programı 

➢ İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

➢ AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

➢ Genel Destek Programı 

➢ Girişimcilik Destek Programı 

➢ Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı 

➢ Kredi Faiz Desteği 

➢ Laboratuvar Hizmetleri 

Bu desteklerle ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse; 

KOBİ Proje Destek Programı; işletmelerde proje uygulamalarını desteklemek amacıyla, proje kültürü ve 
bilincinin oluşturulmasına yönelik, azami 3yıl ve 150.000TL destek üst limitine sahip bir destek programıdır. 
üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve 
bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir (www.kosgeb.gov.tr). 

Tematik Proje Destek Programı; KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,Makro 
strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve 
sektörel ihtiyaçların karşılanması,KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması 
amaçlarına sahip çağrı esaslı bir programdır. 3 yıl ve 150.000TL destek üst limitine sahip program geri ödemesiz 
destek vermektedir (www.kosgeb.gov.tr). 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı; Kobi’lerin ortak sorunlara ortal çözümler üretmesi ve Kobi’ler arasında 
ortaklık ve işbirliği kültürünün gelişmesi amacına yönelik destek kalemi 250.000 geri ödemesiz, 500.000TL geri 
ödemeli kaynak sağlamaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara 
sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, 
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin 
geliştirilmesi, inovatif  faaliyetlerin desteklenmesi,Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi gibi 
amaçları olan bu programın çeşitli kalemlerde ve çeşitli miktarlarda desteği 
bulunmaktadır(www.kosgeb.gov.tr). Birçok alt başlıkta çeşitli oranlarda destek sağlayan bu program 12 ile 24 ay 
arasında projeleri kabul etmektedir (www.kosgeb.gov.tr). 

Genel Destek Programı; Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş 
sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli 
mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu 
desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla 
genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak 
amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi amaçlara sahip destek programı da benzer 
şekilde çeşitli alt başlıklarda destek sağlamaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

Girişimcilik Destek Programı; Girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin 
kurulması gibi amaçları olan program, 30.000TL’ye kadar geri ödemesiz,  70.000TL’ye kadar da geri ödemeli 
destek sağlamaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
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Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin 
sağlanması, sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçları taşıyan program, 
100.000TL’ye kadar ve %100’e kadar destek imkanı sağlamaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

Kredi Faiz Desteği; Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere 
uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman 
sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması 
amaçlanmaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

Laboratuvar Hizmetleri; işletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve 
birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla hizmet 
vermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret 
uygulaması yapılmaktadır (www.kosgeb.gov.tr). 

3. Araştırma ve Uygulama 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde Kobi’ler ve Kobi’lere sağlanan destekler hakkında çalışma sayısı çok 
azdır. Mevcut çalışmaların da birçoğu Kobi’ler ve Kobi’lere sağlanan desteklerle ilgili teorik kalmakta ve genel 
olarak bilgilendirici nitelikte kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında fayda sağlayıcı nitelikte olan bu çalışmalar, 
sağlanan desteklerin etkinliği açısından bakıldığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Burada düşünülmesi gereken, 
bu tarz çalışmaların neden yapılmakta zorlanıldığıdır. Hem desteklerden yararlanan Kobi’lerin yetkililerinin hem 
de KOSGEB’in destekler ve etkinlikleri ile ilgili bilgi paylaşımındaki ketumluğu engelleyici birer unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır.   

Araştırma yapılırken en büyük amacımız Kobi yöneticilerinin, sağlanan KOSGEB desteklerine bakışlarını çeşitli 
açılardan tespit etmektir. Araştırmadaki amaçları şu başlıklar altında toplanarak hareket edilmiştir: 

1) Kobi yöneticilerinin KOSGEB desteklerden haberdarlıkları ve kullanım düzeyleri 

2) Kobi yöneticilerinin KOSGEB destekleri üzerine algıları ve beklentileri 

3) Sağlanan KOSGEB desteklerinin etkinlikleri 

4) Desteklerden yararlanan Kobi yöneticilerinin KOSGEB desteklerinden memnuniyeti ve destek 
kullanımında karşılaştıkları sorunlar 

3.2. Araştırmanın Önemi 

Yapılan bu araştırma Kobi’lere sağlanan KOSGEB desteklerinin bilinirliğini ölçmeyi amaçlarken, KOSGEB 
yöneticilerine sağlanan desteklerin etkinliği ile ilgili, desteklerden faydalanmayı düşünen Kobi yöneticilerine de 
daha önce desteklerden yararlanmış yöneticilerin fikirleri vasıtasıyla yol gösterici bir öneme sahiptir. Bu çalışma 
kendi bünyesinde sadece dağıtılan destek miktarını ölçen ve etkinlik düzeyinde yetersiz kalan KOSGEB 
araştırmalarına yardımcı olabilecek ve etkinlik araştırmaları için fikir verebilecektir.  

3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Uygulama 

Bu çalışmanın uygulama kısmında Samsun’da KOSGEB desteklerinden yararlanmış bazı Kobi’ler üzerine 
araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Samsun’da 2009-2014 yılları arasında çeşitli zamanlarda çeşitli 
KOSGEB desteklerinden faydalanan 16 Kobi yöneticisi ile KOSGEB destekleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. 
Bu görüşmeler için KOSGEB’in desteklerden faydalananlar hakkındaki gizlilik politikalarından ötürü, KOSGEB’den 
destek kullanıcıları ile ilgili herhangi bir bilgi alınmamıştır. Kobi yöneticileri ile yapılan görüşmeler referanslar ve 
daha önceden alınan randevularla yöneticilerin belirlediği günlerde yapılmıştır. 

Destek kullanıcılarının gerek iletişim bilgileri gerekse sayısal bilgileri bilinmediği için nitel araştırma yöntemleri 
kullanılması tercih edilmiştir. Ana kütleyi Samsun’da KOSGEB desteklerinden faydalanan Kobi’ler oluşturduğu ve 
tüm Kobi’lere ulaşılması mümkün olmadığı için örnekleme yapılması uygun görülmüştür. Örneklemin ana 

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
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kütleyi iyi temsil edebilmesini sağlamak için de çeşitli zamanlarda ve çeşitli kalemlerde destek kullanan Kobi’ler 
tercih edilmiştir. Bu bağlamda çalışma kolayda örnekleme yolu tercih edilmiştir. 

Görüşmelerde, araştırmanın amacına uygun yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanarak Kobi yöneticileri 
ile yüz yüze görüşmeler sağlanmıştır. Yaklaşık iki ay süren bu görüşmeler sonucunda uygun ve yeterli olarak 
görülen 16 adet görüşme formu değerlendirmeye alınmıştır.   

4. Değerlendirme 

Yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan tabloların ilkinde KOSGEB desteklerinden yararlanan Kobi’lerin genel 
olarak KOSGEB’in sağladığı destek kalemlerinden haberdarlık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Yöneticilere, 
KOSGEB’in sağladığı ana destek kalemleri sorularak destekler ile ilgili duyumları ve bilgilerinin ne düzeyde 
olduğunun 1 ile 5 arasında puanlanması istenmiştir. Puanlama sistemi sırasıyla; 1. Hiç duymadım, 2. Sadece 
duydum, 3. Genel olarak bilgi sahibiyim, 4. Oldukça bilgi sahibiyim, 5. Ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibiyim şeklinde 
oluşturulmuştur. 

Alınan cevaplar her bir firma için tablo haline getirilerek gösterilmiştir. Ayrıca bilinirlik düzeyi ile ilgili bir 
çıkarıma varabilmek için her bir destek kaleminin bilinirlik puanlarının ortalamaları alınmıştır. Alınan bu 
ortalamalar sonucunda görülmüştür ki;  en fazla bilinen destek kalemi 4,06 ortalama ile Girişimcilik Destek 
kalemidir. Ardından gelen Genel Destek ve Kredi Faiz Desteği ise ortalama olarak destek kalemlerinin 
bilinirliğinin kalanlarına nazaran yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer altı destek kaleminin bilinirlik 
seviyelerinin oldukça düşük olduğu görülmüş ortalamalarının ise 1 ile 2 arasında değişiklik gösterdiği tespit 
edilmiştir. Buradan ulaşılan yukarıda sayılan destek kalemlerinin haricinde kalan kalemlerin, Laboratuvar 
Desteği başta olmak üzere, neredeyse bilinmediği ya da sadece ismen duyulduğudur. 

Tablo 1. Yöneticilerin KOSGEB Desteklerinden Haberdarlıkları 
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Firma 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
Firma 5 1 1 1 1 3 5 1 3 1 
Firma 6 1 1 1 1 4 4 1 3 1 
Firma 7 2 2 2 2 2 5 2 2 2 
Firma 8  2 2 2 2 4 4 2 4 2 
Firma 9  2 2 2 2 4 3 2 2 2 

Firma 10 3 3 1 1 3 3 1 3 1 
Firma 11 3 3 3 3 5 5 3 3 3 
Firma 12 2 2 2 2 4 5 2 4 2 
Firma 13 2 2 2 2 5 2 2 2 2 
Firma 14 2 1 2 2 4 4 2 4 1 
Firma 15 1 1 1 1 3 5 1 3 1 
Firma 16 1 1 1 1 4 3 1 3 1 
Ortalama 1,87 1,75 1,62 1,68 3,62 4,06 1,68 3,00 1,56 
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Görüşülen Kobi’lerdeki destek kullanımının dağılımına da bakılacak olursa; 11 Kobi Genel Destek 
Programı’ndan,  5 Kobi Girişimcilik Destek Programından, 1 Kobi ise Kredi Faiz Desteği’nden faydalanmıştır. 1 
Kobi hem Girişimcilik hem de Genel Destek Programından faydalanmıştır. 

Tablo 2. Yöneticilerin Destek Miktarları Hakkında Algı Ve Beklentileri 
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4 

3 
4 

3 
5 

3 
5 

3 
3 

2 
5 

3 
3 

Şimdiki Durum 
Olması Gereken 

Firma 14 
3 
4 

3 
4 

3 
4 

4 
4 

2 
5 

3 
5 

3 
5 

3 
5 

3 
3 

Şimdiki Durum 
Olması Gereken 

Firma 15 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
5 

2 
5 

3 
3 

3 
5 

3 
3 

Şimdiki Durum 
Olması Gereken 

Firma 16 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
5 

3 
5 

3 
3 

3 
5 

3 
3 

Şimdiki Durum 
Olması Gereken 

 

Kobi yöneticilerinin KOSGEB desteklerine ilişkin algı ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan kısımda 
ise yöneticilere destek kalemlerinin miktarları hakkındaki düşünceleri şimdiki durumu ve olması gereken 
durumu değerlendirmeleri ile gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme yapılırken yöneticilere, destek kalemlerinin 
miktarlarını 1 ile 5 arasında sırasıyla çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak hem şimdiki durumlarını 
hem de olması gereken durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Kobi yöneticileri bir önceki kısımda haberdar 
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olduklarını belirttikleri destek kalemleri hakkında müspet veya menfi şekilde şimdiki durum ve olması gereken 
durum arasında yorum yapabilmekte, haberdarlık seviyelerinin düşük olduğu destek kalemlerinde ise şimdiki 
durum ile olması gereken durumu karşılaştıramamakta ve iki duruma da 3.orta cevabını vermektedirler. 

Sağlıklı cevaplar yöneticilerin bir önceki kısımda verdikleri cevaplarla karşılaştırıldığı zaman elde edilmektedir. 
Yöneticilerin neredeyse tamamı haberdarlık seviyelerinin daha yüksek olduğu destek kalemlerinin miktarlarını 
yetersiz bulmakta olduğu gözlemlenmiştir. Mevcut destek miktarını orta seviyede bulan Kobi yöneticileri 
durumdan memnuniyetsiz olmamakla beraber destek miktarlarına ilişkin beklentilerinin seviyelerinin yüksek 
olduğunu verdikleri cevaplarla göstermişlerdir.  

Dikkat çekici bir şekilde Genel Destek, Girişimcilik Desteği ve Kredi Faiz Desteği kalemlerinin olması gereken 
miktarlarının mevcut miktarlarından çok yüksek olması gerektiği fikri yöneticiler arasında hakim olmuştur. 
Burada düşünülmesi gereken; yöneticilerin haberdar oldukları desteklerin miktarlarının daha yüksek olmasına 
dair bir beklenti içinde olduklarıdır.  

Ayrıca Kobi yöneticilerine sorulan beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı ile ilgili soruya %81,25 oranı ile 
beklentilerin karşılandığı sonucu elde edilmiştir. 

Tablo 3. Yararlanılan Desteklerin Etkinliği 
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Firma 1 3 3 3 3 3 3 3  
Firma 2 3 3 4 4 3 3 4 4 
Firma 3 4 4 4 4 3 3 3  
Firma 4 4 4 4 4 1 2 3  
Firma 5 3 3 4 4 3 3 3  
Firma 6 3 3 3 3 1 4 3  
Firma 7 3 3 4 4 4 4 2  
Firma 8  3 3 3 3 3 3 2  
Firma 9  3 3 3 4 1 3 2  

Firma 10 3 3 4 4 3 3 1 1 
Firma 11 3 3 3 3 3 3 1  
Firma 12 3 3 4 4 2 4 3  
Firma 13 3 3 3 3 3 3 2  
Firma 14 3 3 4 4 2 3 2  
Firma 15 3 3 4 4 3 3 2  
Firma 16 3 3 4 4 3 3 2  
Ortalama 3,12 3,12 3,62 3,68 2,56 3,12 2,37  

 

Genel Kobi desteklerine dair en önemli konulardan birisi sağlanan desteklerin etkinliğidir. Etkinlik ile ilgili çeşitli 
şekillerde farklı yol ve yöntemlerle analizler yapılabilir. Bunlar en temelinde makro ve mikro bakışlar getirerek 
yapılmaktadır. Makro bakış açısıyla yapılan etkinlik analizlerinde sağlanan desteklerin ülke ekonomisine 
sağladığı katma değer veya toplam fayda tespit edilmek istenmekte, mikro bakış açısıyla yapılan etkinlik 
analizlerinde ise öncelik desteklerden faydalanan firmaların gelişimi ve sağladığı fayda araştırma konusunu 
oluşturmaktadır. Kısaca etkinliğin firmaya sağladığı katkıyı değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, Kobi 
yöneticileri ile yapılan görüşmelerle faydalanılan desteklerin Kobi için nasıl bir fayda sağladığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  

Görüşmelerde Kobi yöneticilerine yöneltilen sorularda; destekten faydalandıktan sonra firmaları için ithalat, 
ihracat, toplam kâr, toplam gelir, personel sayısı, personel giderleri ve genel yönetim giderleri kalemlerinde 
olumlu ya da olumsuz yönlü bir hareket olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca tablo 3’de de gösterilen 
“diğer” kısmında belirtilen kalemler dışında da verilen cevaplar kaydedilmiştir.  Puanlama 1. Çok azaldı, 2. 
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Azaldı, 3. Değişiklik olmadı, 4. Arttı, 5. Çok arttı şeklinde yapılmış ve meydana gelen değişikliğin yönü tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  Puanlamalar yapıldıktan sonra belirtilen kalemler için ortalama alınmış ve değişimin yönü 
genel olarak saptanmaya çalışılmıştır. 

Değerlendirme sonucunda ithalat ve ihracat faaliyeti olan iki adet Kobi olduğu ve ikisinde de ithalat ve ihracat 
kalemlerinde artış olduğu görülmüştür. Aynı firmalarda toplam gelir ve toplam kâr kalemlerindeki artış 
firmaların destekten fayda sağladığını göstermektedir.  

Ortalamalara bakıldığı zaman toplam gelir ve toplam kâr kalemlerindeki artış gözle görülür şekilde olmuş, 
personel giderleri ve genel yönetim giderlerinde ise kayda değer bir azalış meydana gelmiştir. Personel 
giderlerindeki azalma ve personel sayısındaki çok küçük çaplı artış, genel destek kalemi altındaki nitelikli 
personel istihdamı desteğinin etkinliğini göstermektedir.  

İncelenen Kobi’ler açısından bakıldığı zaman firmalar ve ülke ekonomisi için katma değer yaratan insan 
gücündeki artışın istihdamı arttırdığı bunun yanı sıra insan gücü için harcanan maliyetin düşüşü de firma genel 
maliyetlerinin düşüp toplam kârı yükselttiği gözlemlenmiştir. Ayrıca toplam gelirdeki artış, yararlanılan 
desteklerin toplam gelir üzerindeki etkisini göstermektedir. Genel yönetim giderleri kalemindeki bariz 
azalmadan firmaların desteklerden yararlandıktan sonra daha profesyonel davrandıkları ve harcamaları daha 
etkili bir şekilde yaptıkları sonucuna ulaşılabilir. 

Araştırma sorularında sağlanan desteklerin etkinliği konusunun ardından son araştırma sorusu olan, 
desteklerden memnuniyet durumu ve karşılaşılan sorunları incelemek gerekirse; görüşmeler yapılan Kobi 
yöneticilerine yöneltilen 3 sorudan ilki olan yararlanılan desteği firma açısından faydalı bulup 
bulmamaya %93,75 oranında evet cevabı alınmıştır. Sadece bir firma destekten memnun kalmamış kalan 15 
firma yararlandığı destek kalemini firması açısından değerlendirdiğinde faydalı olduğu sonucuna varmıştır. Ek 
olarak yararlanılan desteğin ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesi istendiğinde de %81,25 oranında 
olumlu cevap alınmış ve yararlanılan desteğin ülke ekonomisine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Karşılaşılan sorunlar ve destek sürecine dair sorulan sorularda ise işletmelerin genelindeki kanı bürokratik 
işlemlerin fazla olduğu yönündedir. Başvuru sürecinin maliyetini çok yüksek bulmayan yöneticiler proje sonrası 
ödemelerin gecikmesini en önemli sorunlardan biri olarak görmektedir. Kobi yöneticilerinin tamamı ödeme 
süreleri ile ilgili problemlerini dile getirmişler ve genel kanı proje sonrası alınacak ödemelerin daha erken olması 
gerektiği yönündedir.  

5. Sonuç 

Samsun ilinde yapılan bu araştırma ile KOSGEB desteklerinden yararlanan 16 adet firma ile yarı yapılandırılmış 
görüşme formları ile yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan sorular ile araştırma sorularına 
cevaplar aranmış ve elde edilen cevaplar ile nitel araştırma yöntemi ile sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. 
Kısaca ulaşılan sonuçlardan bahsetmek gerekirse; dokuz başlık altında toplanan desteklerden haberdarlık düzeyi 
düşüktür, firmalar ihtiyacı olan destek kalemleri dışındaki desteklerden hem genel olarak haberdar değildir hem 
de diğer destekler ile ilgili algı ve beklentileri zayıftır. Sağlanan desteklerin firma açısından etkinliği incelenmiş 
ve genel olarak gider ve maliyetlerde düşük oranlarda da olsa azalma, gelir ve kârlarda da aynı şekilde artışlar 
olduğu tespit edilmiştir. Genel değerlendirmeye bakıldığı zaman Kobi yöneticilerinin yüksek bir oranda 
yararlandıkları destek kalemlerinden memnun kaldıkları ve desteğin ülke ekonomisine de katkı sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Beslenme Alışkanlıklarının Obezite Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Yöntemler ile 
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Özet: Obezite vücutta normalden fazla yağ dokusu olması ile karakterize, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen 
ciddi ve kronik bir hastalıktır. Ülkemizde toplumun %30’undan fazlası obezdir. Yaş, cinsiyet, doğum sayısı, sigarayı bırakma, 
alkol tüketimi, kişilerin fiziksel aktivitelerinin düşük olması, bazı genlerde oluşan mutasyonlar, beslenme alışkanlıkları 
obezite gelişimini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Beslenme alışkanlıklarının obezite üzerinde büyük ölçüde önemli 
olmasından dolayı bu alışkanlıkların obezite üzerindeki etkisi  “Üç Faktörlü Beslenme Anketi” verilerinden hareketle 
incelenmiştir. 

Anket, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi polikliniğine başvuran 150 kişi ile yapılmıştır. Bunların 50’si vücut 
kitle indeksi (VKİ) değerine göre obez, 50’si fazla kilolu, 50’si normal kiloda olan kişilerdir. Sorulara öncelikle boyut 
indirgemek amacıyla Faktör Analizi uygulanarak, bilinçli olarak kısıtlayıcı yemek yeme (1.faktör), kontrolsüz yemek yeme  

(2.Faktör), duygusal yemek yeme (3. faktör) ve açlığa duyarlılık seviyesi (4. faktör) faktörleri tespit edilmiştir. Belirlenen bu 
dört faktör, yaş ve cinsiyet bağımsız değişkenler, VKİ değerine göre değerlendirilen üç kategorili grup bağımlı değişken 
olarak alınarak, Sıralı lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Bu analiz bulguları kullanılarak, hangi beslenme faktörünün 
obezite üzerinde risk oluşturduğu belirlenmiştir. Sıralı Lojistik regresyon yardımıyla elde edilen, bağımlı değişkenin gözlenen 
faktörlere göre koşullu olasılığı olan genelleştirilmiş  propensity skorları tahmin edilerek, sınıflandırma tabloları 
oluşturulmuş ve kişilerin beslenme alışkanlıkları ve yaş bilgileri kullanılarak elde edilen olasılıklar ile, VKI gruplarına atanma 
başarısı değerlendirilmiştir. 

Buna göre yaş, duygusal yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörlerinin VKI gruplarının belirlenmesine etki ettiği 
istatistiksel olarak belirlenmiştir (p<0.05). Propensity skor tahminleri kullanılarak elde edilen sınıflandırma tabloları ile 
beslenme alışkanlıklarının tek başına değerlendirmesinin gruplara atama başarısını yeterli olarak göstermediği (%59.3) 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Faktör Analizi, Sıralı Lojistik Regresyon, Genelleştirilmiş Propensity Skor, beslenme alışkanlıkları, obezite 

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite, “yağ dokusunun, sağlıkla ilgili olumsuz sonuçlara yol açacak ölçüde 
artması” olarak tanımlanmaktadır (1). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde en sık görülen sağlık 
sorunlarından biri olup, epidemik boyutlara ulaşan ve sıklığı giderek artan önlenebilir bir sorun olmakla 
kalmayıp, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır(2,3).  

Fazla kiloluluk ve obezite aralıkları erişkinler için kilo ve boy kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ) ile 
belirlenmektedir. Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut kütlesinin (kg), uzunluğunun metre cinsinden karesine 
bölünmesiyle hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü (2007) sınıflamasına göre VKİ değeri 18’den büyük 25’ten küçük 
olan kişiler “normal kilolu”, 25’den büyük 30’dan küçük olan kişiler “fazla kilolu”,VKİ değeri 30 ve üzeri olanlar 
ise “obez” olarak değerlendirilmektedir (4). Yaş, cinsiyet, doğum sayısı, sigarayı bırakma, alkol tüketimi, kişilerin 
fiziksel, aktivitelerinin düşük olması, bazı genlerde oluşan mutasyonlar ve beslenme alışkanlıkları obezite 
gelişimini etkileyen faktörler arasında sayılabilir(5,6). Ülkemizde toplumun %30’undan fazlası obezdir (7).  

Birçok kronik hastalığın obeziteyle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle obeziteye neden olan 
faktörleri araştırmak, obezite ve komplikasyonlarının uygun tedavisinin belirlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bireylerde beslenme alışkanlıklarının derecesini ölçmek için literatürde TFEQ “Three-factor eating 
questionnaire” olarak bilinen bir anket uygulanmaktadır (8). Bu anket ile kişilerin bilinçli olarak yemek 
yemelerini kısıtlama derecelerini, kontrolsüz olarak yemek yeme seviyelerini ve duygusal oldukları anlardaki 
yemek yeme derecelerini ölçmek mümkün olmaktadır.  Anket, ilk olarak 51 soru olarak oluşturulmuş olup, 
çeşitli popülasyonlarda anketin geçerlik ve güvenirlik testi yapıldıktan sonra 18 soruluk son şeklini almıştır (8). 
Anket Türkiye’de ilk defa «Üç Faktörlü Beslenme Anketi» adıyla bizim grubumuz tarafından Türkçeye çevrilmiş, 
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bir çalışma ile geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır (9). Türkçe yapılan bu anketin yukarıda belirtilen üç 
faktöre ek olarak kişilerin açlığa duyarlılık seviyesini de ölçtüğü belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, beslenme alışkanlıklarının obezite oluşumunda büyük ölçüde önemli olmasından dolayı, bu 
alışkanlıkların obezite üzerindeki etkisi  “Üç Faktörlü Beslenme Anketi” verilerinden hareketle istatistik 
yöntemler ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmaya Ocak 2014-Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi 
polikliniğine başvuran ve VKİ değerine göre obezite tanısı almış 50 hasta, fazla kilolu tanısı almış 50 kişi ve 
normal kiloda olan 50 sağlıklı birey kota örneklemesi ile dahil edildi. 

Çalışmaya dahil etmeme kriterleri: 

Kişilerin ankette yer alan sorulara yanıt vermemiş olması, kişilerde hipotiroidi ya da hipertiroidi olması, kişilerin 
metformin gibi yemek yeme alışkanlıkları ile ilgili ölçülen parametreleri değiştirebileceği düşünülen ilaçları 
kullanması 

Çalışmaya dahil etme kriterleri:  

Hasta grubu: VKİ değeri 30’un üzerinde olan obezite tanısı konmuş, yaşı 20-50 arasında olan, ankette yer alan 
sorulara yanıt vermiş olan kişiler, Kontrol grubu :VKİ değeri 18 ile 25 arasında olan, herhangi bir hastalığı 
olmayan, yaşı 20-50 arasında olan , ankette yer alan sorulara yanıt vermiş olan kişiler Fazla kilolu grubu, VKİ 
değeri 25 ile 30 arasında olan fazla kilolu tanısı konmuş, herhangi bir hastalığı olmayan, yaşı 20-50 arasında 
olan, ankette yer alan sorulara yanıt vermiş olan kişiler 

şeklindeydi. 

Sorulara öncelikle boyut indirgemek amacıyla Faktör Analizi uygulanmıştır. 

Faktör Analizi 

Bir faktörleştirme ya da ortak faktör adı verilen yeni kavramları (değişkenleri) ortaya çıkarma ya da maddelerin 
faktör yük değerlerini kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını elde etme süreci olarak tanımlanabilir (10,11). 

Faktör Analizinin Ölçek Geliştirmede Kullanımı 

Araştırmacı, çoğu zaman, bilişsel ya da psikolojik bir yapıyı (kavramı) ölçmek amacıyla oluşturulan maddelerin 
gerçekte bu yapıyı ölçüp ölçmediğini ve ölçmek istediği yapıya ilişkin bağımsız faktörleri ortaya çıkarmak ister. 
Veri toplama aracının yapı geçerliliğinin incelenmesi olarak tanımlanabilen bu süreç, faktör analizi ile 
betimlenmeye çalışılır (12).Bu süreçte faktör analizi, yapı geçerliliğine ilişkin, "bu testten elde edilen puanlar, 
testin ölçtüğünü varsaydığı şeyi ölçüyor mu?" sorusuna cevap arar. Bu anlamda, faktör analizi test/ölçek 
puanlarının yapı geçerliliğinin değerlendirilmesine önemli katkı sağlar (13). 

Çalışmada Faktör Analizi sonucunda faktörler tespit edildikten sonra, elde edilen faktörler, yaş ve cinsiyet 
bağımsız değişkenler, VKİ değerine göre değerlendirilen üç kategorili grup bağımlı değişken olarak alınarak, 
Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile elde edilen faktörler, yaş ve cinsiyetin VKI gruplarına göre risk faktörü 
oluşturup oluşturmadıkları değerlendirilmiştir. 

Lojistik Regresyon 

Bağımlı değişken kategorik olarak belirlendiğinde bağımlı değişken ve bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişki 
lojistik regresyon yöntemiyle aranır (14). 
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şeklinde ifade edilir. 
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Lojistik regresyon analizinde amaç, bağımsız değişkenle (değişkenlerle), kategorik bağımlı değişkeni kestirmek, 
varyansın bağımsız değişkenler tarafından açıklanma yüzdesini saptamak, bağımsız değişkenlerin oransal 
önemliliklerini saptamak, değişkenler arası ilişkileri ve ilişkinin gücünü ölçmektir. 

Çok terimli (Multinomial) Lojistik Regresyon 

Bağımlı değişken kategorileri sırasız ve ikiden daha fazla sayıda ise multinomial lojistik regresyon uygulanır (15). 

Sıralı Lojistik Regresyon 

Bağımlı değişkenin ikiden fazla değer aldığı durumlarda seçenekler arasında sıralı bir yapı olduğunda 
Multinomial modeller başarılı olmamaktadır ve bu durumda sıralı modeller kullanılmaktadır. Sıralı lojistik 
modellerinde bağımlı değişken nitel özelliğinin yanında sıralı olma özelliğini de taşımaktadır (15). Sıralı 
regresyon analizi çok fazla varsayım gerektirmemekle birlikte en temel varsayımı paralellik varsayımıdır. 

iij x
XjY

XjY
 −=

−


)

)Pr(1

)Pr(
log(

       (2) 

Burada i=1,2 ……… k = ve j=1,2,…..p - 1 dir. aj veya bo eşik değer olarak adlandırılır ve alacağı değerler belirli bir 
durum için bağımsız değişkenlerin değerlerine bağlı değildir. bj ler parametre tahminleri ve Xi ler de faktör veya 
tahmin edicilerin (bağımsız değişkenlerin) bir kümesidir. Denklem (2)’nin sol tarafına logit denir ve ortaya çıkan 
olayların odds değerlerinin logaritmalarıdır (16). Denklem (2), k tahmin edici ve bağımlı değişkenin p-1 seviyesi 
ile bir sıralı lojistik regresyon modelidir. Çalışmada, bu analiz bulguları kullanılarak, hangi beslenme faktörünün 
obezite üzerinde risk oluşturduğu belirlenmiştir.  

Sıralı Lojistik regresyon yardımıyla elde edilen, bağımlı değişkenin gözlenen faktörlere göre koşullu olasılığı olan 
genelleştirilmiş propensity skorları tahmin edilerek, sınıflandırma tabloları oluşturulmuş ve kişilerin beslenme 
alışkanlıkları, yaş, cinsiyet bilgileri kullanılarak elde edilen propensity skorları ile VKI gruplarına atanma başarısı 
değerlendirilmiştir. 

Propensity Skor 

Propensity skor, veri seti çok sayıda ortak değişken içerdiğinde bağımlı değişkenin gruplarına göre eşleştirilmiş 
setlerin ve tabakaların oluşturulması için bir düzenektir (17-19). Ortak değişken bilgilerinin özet ölçüsünü içerir. 
Propensity skor , geriye dönük gözleme dayalı bir veri kümesinden hareket ederek gruplara etkilerinin 
tahminindeki (varsa) biası (sistematik hatayı) azaltmak için Rosenbaum ve Rubin (1983) tarafından bir yöntem 
olarak önerilmiştir. 

Propensity skor, tam bir veri setine sahip (i=1,2,…,N) deneklerde λi olarak tanımlanır ve grubun (Zi=1), kontrole 
(Z0=0) göre gözlenen ortak değişkenler vektörünün xi  koşullu olasılığı olarak; 

λ(xi)=pr(Zi=1|Xi=xi)       (3) 

şeklinde ifade edilir. Burada bilinen X’ler için Zi’lerin bağımsız olduğu varsayılır. 

𝑝𝑟 = (𝑍1 = 𝑧1, … . , 𝑍 = 𝑍𝑁|𝑋1 = 𝑥1, … . , 𝑋𝑁 = 𝑥𝑁) = ∏ {𝜆(𝑥𝑖)𝑧𝑖{1 − 𝜆(𝑥𝑖)}1−𝑧𝑖𝑁
𝑖=1              (4) 

Propensity skorlar elde edildiğinde uygulama öncesinde karakteristiklerin koşullu dağılımları grup ve kontrol 
grupları için aynı olması sebebiyle propensity skor bir dengeleme skoru olarak adlandırılır. Propensity skor, bir 
kişinin sadece ortak değişken skoru kullanılarak gruba atanmasının bir olasılık ölçüsüdür. Propensity skorlar 
elde edildiğinde uygulama öncesinde karakteristiklerin koşullu dağılımları grup ve kontrol grupları için aynı 
olması sebebiyle propensity skor bir dengeleme skoru olarak adlandırılır. Ortak değişkenlerde çok değişkenli 
normal dağılım varsayımı aranmadığında genellikle lojistik regresyon kullanılarak propensity skor (PS) tahmin 
edilir: 
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Bağımlı Değişkenin Çok Düzeyli Olduğu Çalışmalar için Propensity Skor  

 Genelleştirilmiş propensity skor, K düzeyli kategorik gruplar için (K>2)  kategoriler birbirinden bağımsız ve 
mantıksal bir sıralaması yok ise sıralı lojistik regresyon yardımı ile tahmin edilmektedir (20). Gözleme Dayalı bir 
çalışmadan elde edilen i = 1, 2, …, N, gözlemler için, N birim sayısını, Yi bağımlı değişkeni, Xi  ortak değişkeni, Ti 
ise K (K>2) bağımlı değişken kategorisini gösteren {Yi, Xi, Ti} veri setimiz olduğunu varsayarsak, sıralı lojistik 
regresyon modeli ile; her bir birim için, gözlenen ortak değişken bilgisini kullanarak  her bir  grupta olma koşullu 
olasılıkları tahmin edilir {λi1, λ i2, …, λ iK}. 

Her bir grup için propensity skorlar  {λ i1, λ i2, …, λ iK} hesaplandıktan sonra; İkinci aşama; Her bir K  grup için 
hesaplanan ortalama yanıtların (genelleştirilmiş propensity skorların) tahmin edilmesidir. Dt iki düzeyli bağımlı 
değişken indikatörüdür. 

𝐸 {
𝑌𝐷(𝑡)

𝜆𝑖𝑗(𝑇,𝑋)
} = 𝐸{𝑌(𝑡)}      (6) 

şeklinde tahmin edilir. 

Veriler SPSS 24.0 ile analiz edildi. Açıklayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama±standart sapma, 
kategorik değişkenler için frekans ve yüzde şeklinde verildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-
Smirnov testi ile değerlendirildi. Anketin yapısal geçerliği faktör analizi, temel bileşenler metodu ve varimax 
rotasyonu ile değerlendirildi. Faktör analizinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için ise Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve Barlett testleri yapıldı. Anketin güvenirliği iç tutarlık Cronbach alfa ve test-tekrar test yöntemleriyle 
değerlendirildi. Hangi beslenme faktörünün obezite üzerinde risk oluşturduğu sıralı lojistik regresyon analizi ile 
belirlendi. Kişilerin bağımsız değişkenlerine göre propensity skorları hesaplanmış ve sınıflama tabloları 
oluşturuldu. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular 

Çalışmaya dahil olan 150 kişinin 115’i (%76.7) kadın, 35’i (%23.3) ise erkekti. Yaş ortalaması ve standart sapması 
32.59±10.04, kilo ortalaması ve standart sapması 84.36±28.68, boy ortalaması ve standart sapması 
163.06±20,87, VKI ortalama ve standart sapması 30.93±10.05 şeklindeydi (Tablo 1.). Üç faktörlü beslenme 
ölçeğinin güvenirliliği Cronbach alfa değeri ile hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğe verilen yanıtların iç tutarlığının 
olduğu, yani testin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır (Cronbach Alfa değeri 0.721). 

Tablo 1. Açıklayıcı İstatistikler 

Değişken Tanımlayıcı istatistikler (n=150) 

Cinsiyet  
    Kadın 
    Erkek 

 
115 (%76.7) 
  35 (%23.3) 

Yaş 32.59±10.04 

Kilo 84.36±28.68 

Boy 163.06±20,87 

VKI 30.93±10.05 

 

Anket çalışmasının yapısal geçerliğini değerlendirmek üzere faktör analizi yapılabilmesi için verilerin 
uygunluğunu değerlendirildi. KMO testine göre faktör analizi için örnek sayısının yeterli olduğu belirlendi. 
Bartlett testine göre korelasyon matrisinin birim matrisi olmadığı belirlendi (p=0.000). Faktör analizi için temel 
bileşenler ve Varimax rotasyonu kullanıldı ve şu sonuçlar elde edildi. Faktör olarak özdeğerleri 1’den büyük olan 
4 faktör (faktör 1= 5,78, faktör 2= 2,14, faktör 3=1,37, faktör 4=1,03)  belirlendi. İlk dört faktör varyansın 
(%60,79) bir kısmını açıklamaktadır. 1, 7, 13,14, 17.soruların kişilerin kontrolsüz olarak yemek yeme seviyelerini 
ölçtüğü, 3, 6, 10. soruların kişilerin duygusal olarak yemek yeme derecelerini ölçtüğü, 2, 11, 12, 15, 16, 18. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1689 
 

soruların kişilerin bilinçli olarak yemek yemesini kısıtlama derecelerini ölçtüğü,  4, 5, 8 ve 9. soruların ise açlığa 
duyarlılık seviyesini ölçtüğü belirlenmiştir (Tablo 2.). 

Tablo 2. Faktör Yükleri 

Soru Numarası 
Faktör yükleri 

1.faktör 2.faktör 3.faktör 4.faktör 

1 0,680* -0,273 0,034 0,269 

2 -0,202 -0,237 0,814* -0,195 

3 0,220 0,883* 0,224 0,120 

4 0,200 0,272 0,243 0,639* 

5 0,125 0,105 0,216 0,757* 

6 0,143 0,887* 0,191 0,141 

7 0,653* 0,163 0,099 0,219 

8 0,293 0,335 -,0158 0,603* 

9 0,223 0,357 -0,287 0,560* 

10 0,151 0,706* 0,122 0,255 

11 -0,171 0,141 0,812* 0,183 

12 -0,141 -1,113 0,835* -0,160 

13 0,663* 0,105 -0,180 0,150 

14 0,513* 0,279 -0,154 -0,402 

15 -0,477 0,207 0,373* -0,306 

16 -0,530 -0,188 0,311* 0,164 

17 0,563* 0,116 0,225 0,280 

18 0,213 0,235 0,478* -0,449 

 
Hosmer ve Lemeshow tarafından önerilen, her bir bağımsız değişken için gerekli en az 10 birim olma kuralına 
göre; çalışmada 6 değişken için en az 60 birimle analiz yapılmalıdır. Buna göre örnek sayımız n=150 >90 
olduğundan analiz için yeterlidir. 

Belirlenen dört faktör, yaş ve cinsiyet bağımsız değişkenler, VKİ değerine göre değerlendirilen üç kategorili grup 
bağımlı değişken olarak alınarak, Sıralı Lojistik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Sıralı Lojistik regresyon 
sonucuna göre, normal kilolu grup referans grup olarak değerlendirildiğinde;  

Sabit değer ile birlikte Yaş, açlığa duyarlılık ve duygusal yemek yeme faktörlerinin kişilerin obez ve fazla kilolu 
olmasında istatistiksel olarak anlamlı risk oluşturduğu tespit edilmiştir p<0,05 (Tablo 3).  Her bir grup için 
hesaplanan propensity skorlardan,  ortalama (genelleştirilmiş) propensity skorlar tahmin edilmiştir (Tablo 4).  
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Tablo 3. Sıralı Lojistik Regresyon Sonuçları 

 

Tablo 4. Her bir grup için 16 sıralanmış ilk 16 birime ait tahmin edilmiş genelleştirilmiş propensity skorlar 

Normal kilolu Fazla kilolu Obez 

0.18 0.55 0.27 

0.74 0.15 0.11 

0.63 0.19 0.18 

0.76 0.17 0.07 

0.35 0.25 0.4 

0.07 0.18 0.74 

0.51 0.18 0.31 

0.18 0.17 0.65 

0.57 0.25 0.19 

0.45 0.34 0.21 

0.52 0.09 0.39 

0.49 0.28 0.24 

0.69 0.05 0.27 

0.44 0.35 0.21 

0.55 0.23 0.22 

0.52 0.12 0.36 

0.4 0.46 0.13 

0.1 0.32 0.58 

0.35 0.11 0.54 

0.15 0.31 0.53 

 

Elde edilen propensity skor değerleri ile sınıflama tablosu oluşturulmuştur. Şansa bağlı sınıflama doğruluk oranı 
(by chance accuracy rate) %48,25 ile sıralı lojistik regresyon sonucu elde edilen sınıflamanın doğruluk 
oranı %59.9’dur.  Bu modelin sınıflama için uygun bir model olma kriterini karşılamaktadır (Tablo 5).  Ayrıca 
kurulan model uygun bir modeldir p<0,05. 
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Tablo.5 Sınıflandırma Tablosu 

Sınıflandırma Tablosu 

Gözlenen 
Tahmin Edilen 

Kontrol Obez Fazla kilolu Doğru % 

Kontrol 31 8 11 62.0% 

Obez 9 31 10 62.0% 

Fazla kilolu 14 9 27 54.0% 

Toplam % 36.0% 32.0% 32.0% 59.3% 

Sonuç ve Tartışma 

Yaş, duygusal yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörlerinin VKI gruplarının belirlenmesine etki ettiği 
istatistiksel olarak belirlenmiştir (p<0.05).  Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçların literatürdeki bilgiler ile 
aynı olduğu tespit edilmiştir.  Bunun yanında yapılan analizlerde  4, 5, 8 ve 9. soruların ise açlığa duyarlılık 
seviyesini ölçtüğü belirlenmiştir. Bu bilgi de literatür de bazı popülasyonlara yapılan çalışmalarla uyumluluk 
göstermektedir. Propensity skor tahminleri kullanılarak elde edilen sınıflandırma tabloları ile beslenme 
alışkanlıklarının tek başına değerlendirmesinin gruplara atama başarısını yeterli olarak göstermediği (%59.3) 
belirlenmiştir. 

Bu çalışma, birçok istatistik çalışmanın birlikte ele alındığı ve propensity skorun sıralı lojistik regresyon 
yardımıyla hesaplanmasının Türkçe literatürde ilk defa tanıtılmasından dolayı önem taşımaktadır. 

Obezite çağımızın en önemli sağlık problemlerinden biri olup, ortaya çıkmasında, ailede edinilen beslenme 
alışkanlıklarının yanı sıra, yaşam biçimi davranışları gibi değiştirilebilir faktörlerle birlikte yaş ve cinsiyet gibi 
değiştirilemeyen faktörlerin ve sosyoekonomik durumun etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle konu hakkında 
daha fazla kanıt seviyesi yüksek çalışmanın yapılarak, obezite ile ilgili toplumda farkındalık yaratılmasının 
değiştirilebilir faktörlere yönelik korunma ve müdahale çalışmalarının düzenlenmesinin, obezitenin önlenmesi 
ve kontrolünde etkili olacağı düşünülmektedir. 
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Kanonik Korelasyon Analizi ile Kişilerin Metabolizma Özellikleri ve Beslenme 
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Özet: Sosyal ve sağlık bilimleri ile ilgili araştırmalarda genellikle, aynı zamanda birden fazla özellik üzerinde çalışılmaktadır.  
Konu, farklı uygulama ya da tedavi gruplarının birbiri ile karşılaştırılması olduğunda, bu özelliklerin teker teker ele alınıp 
incelenmesi uygun bir yaklaşım olacağı gibi bunların birlikte dikkate alınarak, uygun analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi 
de araştırıcıya ek bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda çok değişkenli analiz yöntemlerinden en genel ve en karmaşık olanı 
Kanonik Korelasyon Analizidir. En gelişmiş ilişki analizi olan Kanonik Korelasyon Analizinde, çok boyutlu kitleden çekilen iki 
ya da daha fazla değişken kümesi arasındaki ilişkiyle ilgilenilmektedir. Yöntemin bu özelliğinden ötürü, bu çalışmada, 
kişilerin metabolik özellikleri ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Kanonik Korelasyon 
Analizi’nden yararlanılmıştır. Veriler, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi polikliniğine başvuran 200 kişiden 
alınmıştır. Bunların 100’ü vücut kitle indeksi (VKİ) değerine göre obez, 100 ü normal kiloda olan kişilerdir. Kişilerin beslenme 
alışkanlıklarını ölçmek için, “üç faktörlü beslenme alışkanlıkları” anketi uygulanmış ve sorulara faktör analizi uygulanarak, 
bilinçli olarak kısıtlayıcı yemek yeme, duygusal yemek yeme, kontrolsüz yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörleri 
tespit edilmiştir. Belirlenen bu dört faktör bağımsız değişkenler kümesini ve metabolik özellikleri (Glukoz, HDL, LDL, 
Trigliserid, HbA1c, İnsülin) bağımlı değişkenler kümesi olarak belirlenmiştir. Varsayımlar test edildikten sonra, Kanonik 
Korelasyon Analizi yapılmıştır. Kanonik Korelasyon Analizi sonucunda, dört kanonik korelasyon fonsiyonundan 1. 
fonksiyonun anlamlı olduğu görülmüştür. Ham ve standartlaştırılmış katsayıları karşılaştırıldığında, bağımsız değişkenler 
setinin 1. fonksiyonundaki setler arası standartlaştırılmış katsayıları içerisinde en yüksek değer kontrolsüz yemek yeme 
(1,180) ve duygusal yemek yeme (0,798), bağımlı değişkenler setinin 1. fonksiyonundaki setler arası standartlaştırılmış 
katsayıları içerisinde en yüksek değer Hdl (0,672) ve Ldl (0,584) değişkenlerine aittir. Çapraz ilişki düzeylerine bakıldığında 
ise, duygusal değişkeni bağımlı değişkenler setiyle de 0,41 düzeyinde en yüksek ilişkiyi kurmuştur. Bağımlı değişkenler 
içerisinde kendi setiyle en güçlü korelasyon ilişkisini kuran Hdl ve Ldl değişkenleri, bağımsız değişkenler setiyle de en yüksek 
korelasyon ilişkisini kurabilmiştir. Buna göre, araştırma bulguları kişilerin beslenme alışkanlıklarının kolesterol seviyesi ile 
ilişkili olduğunu ve düzenli bir beslenme ile bu değerin kontrol altına alınabileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Metabolik özellikler, Faktör Analizi, Kanonik Korelasyon Analizi 

Giriş 

İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi bir çok etkenin etkisi altında bulunmakta ve bu 
etmenlerin en başında beslenme gelmektedir. Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini 
yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için 
bilinçli yapılması gereken bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Beslenme alışkanlıkları; insan sağlığını 
etkileyebilecek, kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında risk faktörü oluşturmaktadır.  

Sağlık bilimlerindeki araştırmalarda genellikle, aynı zamanda birden fazla özellik üzerinde çalışılmaktadır. Konu, 
farklı uygulama ya da tedavi gruplarının birbiri ile karşılaştırılması olduğunda, bu özelliklerin teker teker ele 
alınıp incelenmesi uygun bir yaklaşım olacağı gibi bunların birlikte dikkate alınarak, uygun analiz yöntemleri ile 
değerlendirilmesi de araştırıcıya ek bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda çok değişkenli analiz yöntemlerinden en 
genel ve en karmaşık olanı kanonik korelasyon analizidir. 

Bu çalışmada, beslenme alışkanlıkları ile kişilerin metabolizma özellikleri arasındaki ilişkiyi daha iyi 
değerlendirebilmek için çok değişkenli istatistik tekniği olan Kanonik Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma Ocak 2014-Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi polikliniğine 
başvuran n=200 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bunların 100’ü vücut kitle indeksi (VKİ) değerine göre obez, 100’ü 
normal kiloda olan kişilerdir.  
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Kişilerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için, “üç faktörlü beslenme alışkanlıkları” anketi uygulanmış ve 
sorulara faktör analizi uygulanarak, bilinçli olarak kısıtlayıcı yemek yeme, duygusal yemek yeme, kontrolsüz 
yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörleri tespit edilmiştir.  

Faktör Analizi 

Bir faktörleştirme ya da ortak faktör adı verilen yeni kavramları (değişkenleri) ortaya çıkarma ya da maddelerin 
faktör yük değerlerini kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını elde etme süreci olarak tanımlanabilir (1,2). 

Faktör Analizinin Ölçek Geliştirmede Kullanımı 

Araştırmacı, çoğu zaman, bilişsel ya da psikolojik bir yapıyı (kavramı) ölçmek amacıyla oluşturulan maddelerin 
gerçekte bu yapıyı ölçüp ölçmediğini ve ölçmek istediği yapıya ilişkin bağımsız faktörleri ortaya çıkarmak ister. 
Veri toplama aracının yapı geçerliliğinin incelenmesi olarak tanımlanabilen bu süreç, faktör analizi ile 
betimlenmeye çalışılır (12).Bu süreçte faktör analizi, yapı geçerliliğine ilişkin, "bu testten elde edilen puanlar, 
testin ölçtüğünü varsaydığı şeyi ölçüyor mu?" sorusuna cevap arar. Bu anlamda, faktör analizi test/ölçek 
puanlarının yapı geçerliliğinin değerlendirilmesine önemli katkı sağlar (13). 

Belirlenen bu dört faktör bağımsız değişkenler kümesini ve metabolik özellikleri (Glukoz, HDL, LDL, Trigliserid, 
HbA1c, İnsülin) bağımlı değişkenler kümesi olarak belirlenmiştir. 

Kanonik Korelasyon Analizi 

En genel ve en karmaşık ilişki analizi olan Kanonik Korelasyon Analizi’nde çok değişkenli bir ana kütleden 
çekilmiş iki değişken veri seti arasındaki ilişkilerle ilgilenilmektedir (3). Kanonik Korelasyon Analizi, Çoklu 
Regresyon Analizi’nin özel bir halidir. 

Çoklu Regresyon Analizi bir bağımlı, birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi araştırmasına karşın, 
Kanonik Korelasyon analizinde p tane bağımlı, q tane bağımsız değişken bulunmaktadır (4). Kanonik korelasyon 
analizinde amaç, değişkenler için model geliştirmek değil, değişken setleri arasındaki ilişkiyi incelemektir (5). 
Kanonik korelasyon analizi genel olarak şu şekilde ifade edilebilmektedir (4).   

kp XXXXXXYYYYYY ++++++=++++++ ...... 5432154321
       (1) 

Verilen bu eşitlikte değişkenler metrik veya metrik olmayan değerler alabilmektedir. Birinci setteki (Yp) 
değişkenler arasında p(1-p)/2, ikinci setteki (Xk) değişkenler arasında  

q(1-q)/2 ve iki değişken seti arasında da p.q tane korelasyon vardır. Bu kadar çok olan korelasyon katsayının 
ayrı ayrı yorumlanması çok güçtür.  

Kanonik korelasyon analizi, bu korelasyon katsayılarının azaltılmasını amaçlamaktadır (6).  Kanonik korelasyon 
analizinin amaçları aşağıdaki başlıklarla sıralanabilir (7): 

a) Aynı bireyden elde edilen iki değişken kümesinin istatistiksel olarak birbirinden bağımsız olup 
olmadığının test edilmesi,  

b) Kümeler arası korelasyona en fazla katkıda bulunan her iki değişken kümesindeki değişkenlerin 
belirlenmesi,  

c) Bağımsız ve bağımlı değişken kümelerine ait değişkenler arasındaki korelasyonu maksimum yapan 
doğrusal kombinasyonların belirlenmesidir.  

d) Bir değişken kümesinin diğer bir değişken kümesi tarafından ne ölçüde açıklanabildiğinin belirlenmesi,  

e) Bir kanonik değişkenin dahil olduğu değişkenler kümesinin açıklayıcı gücüne ne ölçüde katkı 
sağlayabildiğinin belirlenmesi,  

f) Farklı kanonik fonksiyonların ilişkileri açıklamak ya da tahmin etmedeki nispi (göreli) gücünün ne kadar 
olduğunun belirlenmesidir. 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1695 
 

Kanonik Korelasyon Analizini varyasımları: doğrusallık, çoklu normal dağılım,  eşvaryanslık, çoklu doğrusal 
bağlantı olmaması ve veri sayısı değişken sayısının en az 20 katı olması şeklindedir. 

Kanonik Değişkenler ve Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Kanonik değişkenlerin geometrik ve analitik yaklaşımlarının gösterilebilmesi için X1 ile X2 bağımsız ve Y1 ile Y2 

bağımlı değişkenleri göz önüne alınır. Bu durumda iki adet fonksiyon olacaktır. X1 değişkeni ile θ˚’lik açı yapan 
yeni bir V1 değişkeni tanımlanır. Bunlar arasında, 

21111 XSinXCosV oo  +=          (2) 

İlişkisi vardır. Burada aCos o =1 ve  bSin o =1  denirse, 

211 bXaXV +=             (3) 

eşitliği elde edilir.  

Bu V1 doğrusal bileşen değişkenine kanonik değişken adı verilir.  

Aynı şekilde Y1 değişkeni ile  θ2˚’lik  açı yapan yeni bir W1 değişkeni tanımlanır.  

22121 YSinYCosW oo  +=                   (4) 

İlişkisi vardır. Burada  cCos o =2    ve dSin o =2      denirse, 

211 dYcYW +=                        (5) 

eşitliği elde edilir.  

Bu W1 doğrusal bileşen değişkenine de kanonik değişken adı verilir. Burada a, b, c ve d katsayıları V1 ile W1 
değişkenleri arasındaki korelasyonun maksimum olmasını sağlar. V1 ile W1’ye birincil kanonik korelasyon 
eşitlikleri denir. Kanonik korelasyon V1 ile W1 değişkenleri arasındaki ilişkiyi maksimize edecek en uygun yapı 
elde edildikten sonra, V2 ve W2 biçiminde yeni bir değişken seti elde edilir. 

212 fXeXV +=                  (6) 

212 mYkYW +=                                (7) 

biçiminde yazılır.  

Burada e, f, k ve m katsayıları V2 ile W2 değişkenleri arasındaki korelasyonun maksimum olmasını sağlar. V2 ile 
W2 ye ikincil kanonik korelasyon eşitlikleri denir. Yeni değişken setleri arasındaki korelasyonlara ise kanonik 
korelasyon katsayısı denir. 

X ve Y değişkenleri ile V ve W kanonik değişkenleri genişletilebilir. Bunun için; 

pmpmmm XaXaXaV +++= ...2211                       (8) 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1696 
 

kmkmmm YbYbYbW +++= ...2211                              (9) 

değişken seti elde edilir. Vm ve Wm kanonik değişkenleri arasındaki korelasyon Cm olsun.  Kanonik 
korelasyonun amacı a1m2, a2m2 , . . . amp ve bm1 , bm2 , . . . bmk değişken katsayılarını Cm kanonik korelasyon 
katsayısını maksimum yapacak şekilde tahmin etmektir (8). Kısaca, kanonik korelasyon analizi m sayıda kanonik 
değişken setini  

[(V1 , W1) , (V1 , W1) , . . . , (Vm , Wm)] birbirinden bağımsız fakat bu değişken setleri arasındaki korelasyon 
katsayıları (C1 , C2 , . . . , Cm ) maksimum olacak tanımlanmaktadır (8). 

Kanonik korelasyon analizi sonucunda elde edilen kanonik değişken çiftlerinden kaç tanesinin önemli olduğu 
yani değişken grupları arasındaki ilişkinin kaç tanesi ile büyük ölçüde açıklanabileceğine karar vermek gerekir 
(9). Wilk’s Lamda yaklaşımında tüm kanonik korelasyonların sıfıra eşit olduğunu ileri süren H0 hipotezi, en az 
kanonik korelasyon katsayısının sıfırdan farklı olduğunu ileri süren H1 hipotezine karşı test edilir. Wilk’s lambda 
(Ʌ), kanonik korelasyon katsayılarını birlikte ve eş zamanlı test eder.  Sıfır hipotezinin reddedilmesi, en az birinci 
kanonik korelasyon katsayısının anlamlı olduğunu, geriye kalan n-1 adet kanonik korelasyon katsayısının anlamlı 
veya anlamsız olabileceğini göstermektedir.İkinci kanonik korelasyon katsayısının anlamlılığı, birinci kanonik 
korelasyon katsayısının etkisi dışarıda tutularak test edilebilir (10). 

Veriler SPSS 24.0 ile analiz edildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile 
değerlendirildi. Levene testi ile varyansların homojen olup olmadığı değerlendirildi. Anketin yapısal geçerliği 
faktör analizi, temel bileşenler metodu ve varimax rotasyonu ile değerlendirildi. İki değişken arasındaki ilişki 
Pearson Korelasyon testi ile değerlendirildi. Kanonik korelasyon analizi ile beslenme alışkanlıkları ve kişilerin 
metabolik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular 

Anket çalışmasının yapısal geçerliğini değerlendirmek üzere faktör analizi yapılabilmesi için verilerin 
uygunluğunu değerlendirildi. KMO testine göre faktör analizi için örnek sayısının yeterli olduğu belirlendi. 
Barlett testine göre korelasyon matrisinin birim matrisi olmadığı belirlendi (p=0.000). Faktör analizi için temel 
bileşenler ve varimax rotasyonu kullanıldı ve şu sonuçlar elde edildi.  

Buna göre; anketin; 1, 7, 13,14, 17.soruların kişilerin kontrolsüz olarak yemek yeme seviyelerini ölçtüğü, 3, 6, 
10. soruların kişilerin duygusal olarak yemek yeme derecelerini ölçtüğü, 2, 11, 12, 15, 16, 18. soruların kişilerin 
bilinçli olarak yemek yemesini kısıtlama derecelerini ölçtüğü, 4, 5, 8 ve 9. soruların ise açlığa duyarlılık seviyesini 
ölçtüğü belirlenmiştir. 

 
Veriler analiz edilmeden önce varsayımların sağlanıp sağlanmadığına bakılmıştır. Değişkenler arasındaki 
korelasyonlara bakıldığında aralarında doğrusal bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kolmogorov Smirnov testi 
sonucu verilerin normal dağılıma uyduğunu belirlenmiştir p>0.05. Levene Testi sonucuna göre değişkenlerin 
varyansları homojen dağıldığı tespit edilmiştir p>0.05. Değişkenler arasındaki korelasyonların hiçbiri %70 
değerini geçmemektedir. Bu sebeple çoklu doğrusal bağlantı problemi yoktur denebilir. Değişken setlerinde 
toplam 10 değişken olduğundan çalışmada yer alan 200 kişinin örneklem büyüklüğü için yeterli olduğu 
düşünülmüştür. Dolayısıyla kanonik korelasyon analizi için tüm varsayımların sağlanmıştır. 

Kanonik Korelasyon Analizinde kullanılan değişkenler aşağıda Tablo 1. ifade edilmiştir. 

Tablo 1. Değişken setleri 

Set 1 Değişkenleri 
Bilinçli olarak  kısıtlayıcı yemek yeme, Duygusal yemek yeme 

Kontrolsüz yemek yeme, Açlığa duyarlılık seviyesi 

Set 2 Değişkenleri Glukoz, HDL, LDL, Trigliserid, HbA1c, İnsülin 

 

Tablo.2’de dört fonksiyondan sadece birinci fonksiyonun sig. değeri (0,031) %5 anlam düzeyine göre sıfırdan 
farklı çıktığından geçerli olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Kanonik Korelasyonlar 

  Korelasyon Özdeğer Wilks İstatistiği F 
Serbestlik 
derecesi 

P değeri 

1 .478 .297 .601 1.653 24.000 .031* 

2 .404 .195 .779 1.272 15.000 .222 

3 .243 .063 .931 .669 8.000 .718 

4 .101 .010 .990 .257 3.000 .856 

*P<0.05 istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 3. incelendiğinde anlamlı olan 1. Fonksiyonda yer alan kanonik korelasyon katsayıları içerisinde en yüksek 
değer kontrolsüz yemek yeme (1,180) değişkenine aittir. 

Tablo 3.  Set 1 Standartlaştırılmış Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Değişken 1 2 3 4 

Kısıtlayıcı -.287 -.716 -.140 -.666 

Duygusal .798 -.544 .674 .094 

Kontrolsüz yemek yeme 1.180 -.230 -2.139 .682 

Açlığa duyarlılık seviyesi -.985 1.144 1.603 -1.273 

 

Tablo 4. incelendiğinde Set 2’de 1. Fonksiyonda yer alan kanonik korelasyon katsayıları içerisinde en yüksek 
değer Hdl (0,672) ve Ldl (0,584) değişkenlerine aittir. 

Tablo 4.  Set 2 Standartlaştırılmış Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Değişken 1 2 3 4 

Glukoz .005 .526 .906 .535 

Trigliserid -.026 .129 .842 -.775 

Ldl .584 -.099 .163 .782 

Hdl .672 .784 -.013 -.488 

hba1c .335 -.574 -.521 -.806 

İnsülin -.466 .501 -.522 .539 

 

Tablo 5.’daki standartlaştırılmamış kanonik korelasyon katsayıları incelendiğinde ise Set 1’de 1. Fonksiyondaki 
katsayılar içerisinde en yüksek değer kontrolsüz yemek yeme (2,453) değişkenine aittir. 

Tablo 5. Set 1 Standartlaştırılmamış Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Değişken 1 2 3 4 

Kısıtlayıcı -.671 -1.674 -.328 -1.556 

Duygusal .872 -.595 .737 .103 

Kontrolsüz yemek yeme 2.453 -.479 -4.446 1.417 

Açlığa duyarlılık seviyesi -1.211 1.406 1.970 -1.565 

 

Tablo.6’da Set 2’de 1. Fonksiyondaki kanonik korelasyon katsayıları içerisinde en yüksek değer Hba1c (0,566) 
değişkenine aittir. 
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Tablo 6. Set 2 Standartlaştırılmamış Kanonik Korelasyon Katsayıları 

Değişken 1 2 3 4 

Glukoz .000 .032 .055 .032 

Trigliserid .000 .002 .014 -.012 

Ldl .019 -.003 .005 .025 

Hdl .041 .048 -.001 -.030 

Hba1c .566 -.968 -.879 -1.360 

İnsülin -.030 .033 -.034 .035 

 

Kanonik korelasyon katsayılar ile değişkenler arasındaki korelasyona bakılabilir. Bunun için kanonik yüklere ve 
çapraz yükleri incelemek gerekir. 

Tablo 7. ve Tablo 8.’da yer alan kanonik yükler incelendiğinde, Set 1’de 1. fonksiyonla en yüksek ilişkiyi 1. 
derecede duygusal, 2. derecede kontrolsüz yemek yeme ve 3. derecede açlığa duyarlılık seviyesi değişkenleri 
kurmuştur.  Tablo 8’deki Set 2’de 1. fonksiyonla en yüksek ilişkiyi 1.derecede Ldl, 2. derecede Hdl ve 3. 
derecede ters yönde insülin değişkenleri kurmuştur. 

Tablo 7. Set 1 Kanonik Yükler 

Değişken 1 2 3 4 

Kısıtlayıcı -.119 -.602 -.240 -.752 

Duygusal .858 -.144 .394 -.298 

Kontrolsüz yemek yeme .621 .371 -.353 -.593 
Açlığa duyarlılık seviyesi .458 .503 -.035 -.732 

 

Tablo 8. Set 2 Kanonik Yükler 

Değişken 1 2 3 4 

Glukoz -.109 .085 .653 .187 
Trigliserid -.281 -.013 .709 -.242 
Ldl .581 -.276 .316 .498 
Hdl .575 .681 -.340 -.241 
Hba1c .057 -.358 .346 -.114 
İnsülin -.532 .381 .123 .211 

 

Tablo 9. ve Tablo 10’da çapraz ilişkiler verilmiştir. Tablo 10’da Set 1’in Set 2 ile çapraz ilişkisi incelendiğinde, her 
iki set arasındaki ilişkinin düşük olduğu ve duygusal değişkeninin Set 2 ile 0,410 düzeyinde en yüksek ilişkiye 
sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 9. Set 1 Kanonik Yükler 

Değişken 1 2 3 4 

Kısıtlayıcı -.057 -.243 -.058 -.076 

Duygusal .410 -.058 .096 -.030 

Kontrolsüz yemek yeme .297 .150 -.086 -.060 

Açlığa duyarlılık seviyesi .219 .203 -.008 -.074 
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Tablo 10. Set 2 Kanonik Yükler 

Değişken 1 2 3 4 

Glukoz -.052 .034 .159 .019 

Trigliserid -.134 -.005 .172 -.024 

Ldl .278 -.112 .077 .050 

Hdl .275 .275 -.083 -.024 

Hba1c .027 -.145 .084 -.011 

İnsülin -.255 .154 .030 .021 

 

Tablo 10 ’da Set 2’nin Set 1 ile çapraz ilişkisi incelendiğinde, yine her iki set arasındaki ilişkinin korelasyon 
katsayılarının 0,5’in altında yani düşük olduğu ve Ldl değişkeninin Set 1 ile 0,278 düzeyinde en yüksek ilişkiye 
sahip olduğu ve bunun 0,275 ile Hdl değişkeninin izlediği görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları kişilerin beslenme alışkanlıklarının kolesterol seviyesi ile ilişkili olduğunu ve düzenli bir 
beslenme ile bu değerin kontrol altına alınabileceğini göstermiştir. Bulgular literatür bilgisi ile uyumludur. 

Çalışma, çağımızın önemli bir hastalığı olan obezite üzerine yapılan bilimsel çalışmaların, kanıt seviyesini ve 
bunun altında yatan ilişkileri daha detaylı olarak ortaya çıkarması için yapılan örnek bir istatistiksel çalışma 
olması açısından önem taşımaktadır. 
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Özet: Bu çalışmada 2011-2014 yıları arasında Türkiye’de kamu üniversitelerinde idari görev yapan sosyal içerikli bilim dalları 
dışındaki akademisyenlerin akademik etkinliği değerlendirilmektedir. Akademik etkinlik ölçütü olarak akademisyenlerin Web 
of Science (WoS)’da çıkan yayınları ve bu yayınlara ait atıf sayıları esas alınmıştır. Verilen dönemde kamu üniversitelerinde 
meslekleri net tespit edilen 2042 akademisyenin görev yaptığı ve bu akademisyenlere ait 23501 WoS yayının bulunduğu 
saptanmıştır. Yöneticilerin %45’ini mühendisler oluşturmaktadır. Bunları %22 ile sağlık bilimleri (tıp, eczacılık, hemşirelik) 
izlemektedir. Eğitim bilimleri akademisyenleri %5 ile yönetim kadrolarını en düşük oranda işgal etmektedirler. Yine WoS 
yayını ve bu yayınlara ait atıflar için sağlık bilimleri kategorisi altında yer alan eczacı akademisyenler ilk sırayı işgal ederken, 
mimarlık ve deniz işletmeciliği mühendisliği en düşük yayın performansı taşımaktadır. Yönetici başına en yüksek 
performansa sahip üniversiteler ODTÜ, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt olarak listelenmektedir. 

1. Giriş 

Kaliteli bir yükseköğretim toplumsal gelişmenin ve beşeri sermayesinin nitelikli hale gelmesinin en iyi aracıdır. 
Bu sebeple ülkeler üniversite eğitimlerinin (ve üniversitelerinin) daha iyi olmasının yollarını aramalıdırlar. Dünya 
üniversitelerinin kalite sıralamasını belirleyen kuruluşları vardır. Millot (2014)’a göre üniversitelerin sıralamasını 
yapan kuruluşlar içinde üç tanesi daha öne çıkmaktadır; (a) Academic Ranking of World Universities (ARWU) (b) 
THE World University Rankings ve (c) QS World University Rankings. Türkiye’de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) merkezi de 2009 yılından 
beri Dünya ve Türk Üniversitelerini sıralamaktadır (URAP, 2017). Gerçi bazı çalışmalarda üniversitelerin 
sıralamasında araştırma göstergelerinden farklı değişkenlerin kullanılması önerilmiş olsa da (Lukman vd. 2010, 
Bergseth vd. 2014) ranking kuruluşlarının kullandıkları metodoloji önemli ölçüde benzerlik göstermeye devam 
etmektedir. 

Genel anlamda Müslüman ülke üniversitelerinin hiçbiri bu sıralamalarda önlerde yer almamıştır. Örneğin THE 
World University Rankings 2012-2013 yılları için en iyi 400 üniversite içinde İslam coğrafyasından hiçbir 
üniversite yer almamaktadır. QS World University Rankings 2013-2014 sıralamasında ise ilk 200’de sadece bir 
Türk üniversitesi yer almaktadır. İlk 400 üniversite içinde de Müslüman ülke üniversitesi sayısı bir düzinenin 
altındadır. Son yıllarda ranking kuruluşları bilim alanlarına göre de üniversiteleri sıralamaktadır. THE World 
University Rankings tarafından yapılan 2014-2015 yılına ait bu tür sıralamada da hiçbir Türk üniversitesi yer 
alamamaktadır (THE, 2016). 

Burada ifade edilen konuda literatüre bakıldığında, üniversitelerin etkinlik ölçümü ile ilgili başta Veri Zarflama 
Analizi (VZA) olmak üzere stokastik sınır ve panel regresyon analizleri kullanılmış olduğu görülür. Bologna 
Deklarasyonu ile birlikte İspanya üniversitelerinin lisans düzeyinde eğitim kalitesi ve akademisyenlerin bilimsel 
etkinliği VZA analizi ile ele alınmıştır (Ruiz vd. 2015). Çalışmada üniversite yöneticilerin öncelikli amacı olarak 
elde edilen başarının yanında bu başarı için kaynakların önemine vurgu yapılmaktadır. Yapılan analizde 
üniversite yöneticilerinin üniversitenin başarısı için daha rahat ulaşabileceği en uygun hedefleri kolay bir şekilde 
tespit edebilecekleri ifade edilmektedir. 

Agasisti ve Dal Bianco (2009) 1999 da başlatılan ve İtalyan üniversite sistemini lisans-yüksek lisans yapısına 
dönüştüren İtalyan yükseköğretim reformunun etkisini VZA ve Malmquist indeksi ile incelemişlerdir. 
Araştırmada hem teknik hem de üretim teknolojisinin reformdan olumlu etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Üniversitelerin etkinliği ile ilgili ilk çalışmalardan biri, Avustralya üniversitelerinin VZA tekniği ile etkinliğini ölçen 
Avkiran (2001) olup, çalışmalarında 1995 yılının verilerini kullanmıştır. Çalışmada girdi kullanımında zaman 
zaman aşırıya gitme gözlemlenmiş ve çoğu üniversitenin ölçeğe göre azalan getiriye sahip olduğu ve bu nedenle 
verimlilik artışı için küçültülmelerinin gerektiği sonucu çıkmıştır. 
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Johnes ve Yu (2008) 2003-2004 yılları için 109 Çin üniversitesinin araştırma üretimindeki mukayeseli 
etkinliklerini VZA kullanarak incelemişlerdir. Çıktı olarak araştırmanın verimliliği ve etkisi, girdi olarak da çalışan, 
öğrenci, sermaye ve kaynakları ele almaktadır. Batı bölgesindeki üniversitelerin orta ve kıyı bölgelerindekilere 
göre daha düşük araştırma etkinliğine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Muhtemelen giderek artan 
yükseköğretim talebi sonucu üniversiteler ile ilgili değerlendirme çalışmaları mevcut kaynakların nasıl kullanımı 
konusunu sıklıkla içermektedir. Katharaki ve Katharakis (2010) Yunanistan’daki 20 devlet üniversitesinin 
etkinliğini performans göstergeleri, VZA ve ekonometrik prosedürlerle incelemişlerdir. Çalışmada insan 
kaynakları yönetiminde etkinsizlik tespit edilirken araştırma faaliyetleri ve gelirlerinin arttırılabileceği bulgusuna 
ulaşmışlardır. 

Laureti vd. (2014) İtalyan üniversitelerinin panel data ile öğretim etkinliğinin hem beşeri sermaye birikimi hem 
de heterojen sağlayan açık ve gizli faktörlerin etkisi açısından analizini yapmışlardır. Zoghbi vd. (2013) ENADA 
sonrası Brezilya üniversitelerinin eğitim üretimi fonksiyonlarının tahminini yapmışlardır. Çalışma sonunda uzun 
dönemde istihdam ve ücret iyi bir gösterge iken orta vadede ENADA puanı beşeri sermaye birikiminin 
ölçülmesinde temel bileşen olarak görülmektedir. 

Yaisawarng ve Ng (2014) Çin yüksek eğitim reformunun etkisini ayrıntılı bir şekilde ölçmektedir. Çin hükümeti 
eğitim reformu kapsamındaki 211 projesi ile önceden belirlenmiş 112 üniversiteye araştırma kapasitelerini 
güçlendirmek için 20 milyar dolarlık ek araştırma bütçesi tahsis etmiştir. Yazarlar bu projede yer alan ve 
almayan üniversite gruplarının 2007-2009 için karşılaştırmalı analizini yapmışlardır. Projeye katılan üniversiteler 
diğerlerine göre daha yüksek performans ortalamasına sahip oldukları tespit edildi. Başarısız üniversitelerdeki 
yönetim etkinsizliğinin öne çıkan nedenlerden biri olarak dikkati çekmekle beraber Malmquist verimlilik endeksi 
211 proje kapsamındaki üniversitelerin daha ciddi bir verimlilik azalışı tecrübe ettiklerini göstermektedir. 

Çelik ve Ecer (2009) 45 Türk kamu üniversitesindeki muhasebe eğitiminin etkinliğini VZA ile incelemişlerdir. 
Sonuçta Türk üniversitelerinin muhasebeci yetiştirmede başarılı oldukları ve etkin üretim yaptıkları tespit 
edilmiştir. Johnes ve Johnes (2009) panel data yöntemi ile İngiliz üniversitelerinin çok çıktılı maliyet 
fonksiyonlarını tahmin etmeye çalışmışlardır. Daraioa vd. (2015) de çalışmalarında üniversite sıralamalarındaki 
tek boyutluluk, istatistiksel güç, üniversite büyüklüğü ve konu çeşitliliğine bağımlılık ve girdi-çıktı yapısını 
görmezden gelme eleştirilerine cevap aramışlardır. Avrupa genelinde veri entegrasyonu ve paylaşımı 
konularının önemine vurgu yapmaktadırlar. 

Türkiye’de 1980 tarihinde kurulan ve halen ülkedeki tüm üniversiteler üzerinde etkin bir görev ifa etmekte olan 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yüksek eğitim yeniden yapılandırılmıştır. Bir üniversite yönetimi oluşturulması 
için bireysel başvuru yapan profesör rektör adayları YÖK tarafından gerekli incelemeler yapılarak atama için 
önerilir ve üç adaydan biri dört yıllığına ilgili üniversiteye cumhurbaşkanlığınca rektör olarak atanır. Her rektör 
dört yıl boyunca istediği öğretim üyesi ile üniversiteyi yönetmektedir. Bu yönetim kadrosunun akademik 
nitelikleri ve bu niteliğin üniversitenin akademik niteliğine yansıyıp yansımadığı bu çalışmada 
değerlendirilecektir.  

Türkiye’de Ocak 2017 itibarı ile 112’si kamu, 65’i özel ve 6’sı özel yüksekokul olmak üzere toplam 183 üniversite 
bulunmaktadır. Üniversitelerinin yönetim kadrolarında yer alan tüm akademisyenlerin akademik yayın ve 
atıflarını aynı değerlendirmeye tabi tutmak anlamlı olmayabilir. Ancak burada 2011-2014 döneminde 99 kamu 
üniversitesinde idari görev alan fen bilim dallarındaki tüm akademik personelin bilimsel etkinlikleri ele 
alınmıştır. Bilimsel etkinlik, uluslararası düzeyde itibarı olan WoS bibliyografik veri bankasındaki öğretim 
üyelerine ait yayın ve atıflar ile tanımlanmakta ve bunlarla ilgili analizler yapılmaktadır. 

YÖK kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 2011-2014 döneminde Türkiye’deki kamu üniversitelerinde 
yönetici olan toplam akademik personel sayısı 3350 olup bunlardan 2269 yönetici akademisyen WoS’da toplam 
25079 makale yayınlamışlardır. Bu yayınların aldığı atıf sayısı 155157 adettir. Yani yönetici 
akademisyenlerin %66,7’sinin WoS’da yayını ve %57,8’nin yayınına atıf bulunmaktadır. Atıfların %90’ı başka 
akademisyenler tarafından yapılmıştır. 
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2. Ampirik Sonuçlar  

1982 Türkiye’deki üniversite reformundan sonra Yüksek Öğretim Kurumu bir anayasal kurum olarak 
oluşturulmuştur. O tarihten beri üniversite sayısı 183’e çıkmış ve bir dizi özel üniversitenin kurulmasına imkan 
sağlanmıştır. 

Bu çalışmada 2011-2014 döneminde kamu üniversitelerinin yönetim kadrolarında yer alan eğitim bilimleri, 
sağlık, fen bilimleri, mühendislik, ziraat ve veterinerlik bilim dallarını içeren 38 bilim dalındaki akademisyen 
yöneticilerin bilimsel yetkinlikleri ve bilimsel performansları WoS’daki yayın ve atıflar esas alınarak üniversite 
düzeyinde değerlendirilmektedir. Verilen dönemdeki kamu üniversitelerinin toplamı 103 olarak ele alınmış ve 
bu üniversitelerdeki sağlık, mühendislik, fen ağırlıklı eğitim, ziraat, veterinerlik gibi tüm fen bilim dallarındaki 
akademisyenlerden üniversite yönetiminde yer alanlar çalışmaya konu olmuştur. Çalışmada basit istatistik 
teknikler, grafik ve korelasyonlar kullanılmaktadır. Toplam 103 kamu üniversitesindeki tüm fen bilimci yönetici 
akademisyenlerin WoS’da yayını bulunmaktadır. 

Kamu Üniversiteleri Yöneticilerinin Fen Bilimleri Yayınları 

Toplam 103 kamu üniversitesin WoS’da yayını bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız bilim dallarında ilgili 
dönemde yöneticilik yapan ve meslekleri net tespit edilen 2042 akademisyen bulunmaktadır. Bu 
akademisyenlerin bağlı olduğu 103 kamu üniversitesi bulunmaktadır. Bu akademisyenlerin WoS’de kategorize 
edilen indekslerden herhangi birinde bir yayınına rastlanmıştır. Ancak bazılarını sadece bildiri düzeyinde yayını 
olmasına rağmen bu analize dahil edilmiştir.  

Üniversitelerin1 fen içerikli eğitim bilimleri ve diğer fen bilim dallarında yayını bulunan yönetici 
akademisyenlerin profilini Tablo 1 vermektedir. Tablodaki ilk sütun WoS’daki yayınların sayısını vermektedir. 
İkinci sıra toplam atıfları, üçüncü sıra başka akademisyenlerce yapılan atıfları ve dördüncü sütun da yayın yapan 
yönetici akademisyen sayısını vermektedir. Daha sonra sırasıyla yönetici akademisyen başına WoS yayınları ve 
başka akademisyenlerce yapılan WoS atıfları yer almaktadır. 

Tablo 1’de görüleceği gibi, 2042 yönetici akademisyen adına WoS’de toplam 23501 yayın ve bu yayınlara ait 
toplam 148289 atıf bulunmaktadır. Bu atıfların neredeyse yüzde doksanı yönetici akademisyenin yazar olmadığı 
yani başka akademisyenlerce yapılan yayınlarda yer almaktadır. Yönetici akademisyen başına WoS yayını 
dikkate alındığında listenin ilk sırasında ODTÜ, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri yer almaktadır. 
ODTÜ’de toplam 15 yönetici akademisyenin her birine 24,2 yayın isabet etmektedir. Bu sayı Hacettepe için 23,9 
ve Yıldırım Beyazıt için 23,5 olarak tespit edilmiştir. ODTÜ’de yönetici akademisyen başına başka 
akademisyenlerce 255,5 atıf yapılırken diğer iki üniversite için bu değerler sırası ile 160,5 ve 200,6 olarak 
görülmektedir. Ancak yayın başına atfın en yüksek olduğu üniversite olarak Anadolu göze çarpmaktadır. 
Üniversiteler sıralamasının en altında önemsenmeyecek kadar düşük düzeydeki WoS yayınları ile Mimar Sinan, 
Adana Bilim ve Teknoloji ile Bayburt üniversiteleri yer almaktadır. 

Kullanılan değişkenlerin kısaltılmış tanımları aşağıdaki şekildedir; 

WoS:   Yapılan Web of Science yayın sayısı (bildiri dahil) 

ATFT:   Yayınlara yapılan toplam atıf sayıları 

ATF:   Yayınlara yapılan atıf sayıları (öz atıf hariç) 

AKDM:  Akademisyen yönetici sayısı  

WoS/AKDM:  Akademisyen yönetici başına yayın sayısı 

ATF/AKDM:  Akademisyen yönetici başına atıf sayısı (öz atıf hariç) 

%AKDM: Toplam içindeki ilgili alan akademisyen oranı 

 

 

 

 
1 Tuncer Demir, Zeynep Şimşek 
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Tablo 1. Üniversiteler Bazında Yönetici Akademisyenlerin Bilimsel Performansları 
ÜNİVERSİTE WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM 

ORTA DOĞU TEKNİK  363 4329 3833 15 24,200 255,533 
HACETTEPE  815 6270 5458 34 23,971 160,529 
YILDIRIM BEYAZIT  188 1780 1605 8 23,500 200,625 
ANADOLU  439 5710 5294 19 23,105 278,632 
OSMANİYE KORKUT ATA  211 2313 1737 10 21,100 173,700 
GEBZE TEKNİK 268 1736 1378 13 20,615 106,000 
GALATASARAY  140 1567 1459 7 20,000 208,429 
İZMİR KATİP ÇELEBİ  338 1750 1612 17 19,882 94,824 
GAZİ  513 1980 1790 27 19,000 66,296 
İNÖNÜ  462 2613 2296 25 18,480 91,840 
ANKARA  736 3957 3567 41 17,951 87,000 
SELÇUK  675 4142 3561 38 17,763 93,711 
İSTANBUL  722 4693 4182 41 17,610 102,000 
KİLİS 7 ARALIK  193 1831 1711 11 17,545 155,545 
ERZURUM TEKNİK  117 640 388 7 16,714 55,429 
BOĞAZİÇİ  215 1664 1485 13 16,538 114,231 
İSTANBUL MEDENİYET  162 1082 977 10 16,200 97,700 
ERCİYES  498 4277 3640 32 15,563 113,750 
ATATÜRK  639 5246 4459 42 15,214 106,167 
GAZİANTEP  353 1883 1753 24 14,708 73,042 
BALIKESİR  332 3378 3189 23 14,435 138,652 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN  303 1968 1786 21 14,429 85,048 
NECMETTİN ERBAKAN  172 931 839 12 14,333 69,917 
ULUDAĞ  416 2347 2132 31 13,419 68,774 
PAMUKKALE  348 2452 2335 26 13,385 89,808 
MUĞLA SITKI KOÇMAN  292 1457 1296 22 13,273 58,909 
KAFKAS  261 1039 913 20 13,050 45,650 
MEHMET AKİF ERSOY  261 925 844 20 13,050 42,200 
DİCLE  374 2342 2111 29 12,897 72,793 
MARMARA  321 1419 1324 25 12,840 52,960 
BÜLENT ECEVİT  293 1978 1600 23 12,739 69,565 
TÜRK-ALMAN  25 86 68 2 12,500 34,000 
DOKUZ EYLÜL  349 1024 936 28 12,464 33,429 
ABDULLAH GÜL  99 565 513 8 12,375 64,125 
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART  428 1811 1661 35 12,229 47,457 
AKDENİZ  386 1643 1538 32 12,063 48,063 
HARRAN  334 2488 2233 28 11,929 79,750 
KARADENİZ TEKNİK  415 3358 2905 35 11,857 83,000 
CUMHURİYET  365 2143 1867 31 11,774 60,226 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM  260 1472 1352 23 11,304 58,783 
SAKARYA  323 1272 1172 29 11,138 40,414 
ÇUKUROVA  412 2775 2593 37 11,135 70,081 
MERSİN  363 2887 2588 33 11,000 78,424 
CELAL BAYAR  308 1841 1563 28 11,000 55,821 
KOCAELİ  458 3908 3701 43 10,651 86,070 
GAZİOSMANPAŞA  264 1625 1564 25 10,560 62,560 
ABANT İZZET BAYSAL  196 704 658 19 10,316 34,632 
GİRESUN  142 511 468 14 10,143 33,429 
İSTANBUL TEKNİK  321 1883 1750 32 10,031 54,688 
ONDOKUZ MAYIS  329 1433 1262 33 9,970 38,242 
EGE  356 1339 1217 37 9,622 32,892 
SİİRT  105 617 407 11 9,545 37,000 
YILDIZ TEKNİK  229 1231 1092 24 9,542 45,500 
UŞAK  131 568 516 14 9,357 36,857 
YÜZÜNCÜ YIL  202 967 911 22 9,182 41,409 
AFYON KOCATEPE  211 1062 1012 23 9,174 44,000 
ÇANKIRI KARATEKİN  117 828 795 13 9,000 61,154 
NAMIK KEMAL  232 1359 1277 26 8,923 49,115 
FIRAT  302 2376 2262 34 8,882 66,529 
MUSTAFA KEMAL  352 2331 2165 40 8,800 54,125 
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ÜNİVERSİTE WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM 

ADIYAMAN  167 995 927 19 8,789 48,789 
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 79 378 343 9 8,778 38,111 
BOZOK  146 751 685 17 8,588 40,294 
KIRIKKALE  178 1072 999 21 8,476 47,571 
SÜLEYMAN DEMİREL  345 1499 1362 41 8,415 33,220 
BURSA TEKNİK  74 362 325 9 8,222 36,111 
NİĞDE  155 724 655 19 8,158 34,474 
AKSARAY  89 709 625 11 8,091 56,818 
BİNGÖL  168 1060 984 21 8,000 46,857 
AHİ EVRAN  128 523 504 16 8,000 31,500 
HİTİT  95 300 273 12 7,917 22,750 
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN  78 173 144 10 7,800 14,400 
KARABÜK  148 589 564 19 7,789 29,684 
ORDU  154 638 583 20 7,700 29,150 
SİNOP  114 412 360 15 7,600 24,000 
BİTLİS EREN  112 1139 1025 15 7,467 68,333 
DUMLUPINAR  136 484 419 19 7,158 22,053 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  170 617 594 24 7,083 24,750 
ADNAN MENDERES  177 829 797 25 7,080 31,880 
TUNCELİ  84 388 335 12 7,000 27,917 
GÜMÜŞHANE  74 846 783 11 6,727 71,182 
BATMAN  93 635 569 14 6,643 40,643 
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ  65 396 374 10 6,500 37,400 
YALOVA  51 304 290 8 6,375 36,250 
ERZİNCAN  112 537 509 18 6,222 28,278 
MUŞ ALPARSLAN  56 616 593 9 6,222 65,889 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY  71 1705 1639 12 5,917 136,583 
TRAKYA  129 1004 933 22 5,864 42,409 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ  41 323 303 7 5,857 43,286 
MARDİN ARTUKLU  17 337 336 3 5,667 112,000 
HAKKARİ  22 41 38 4 5,500 9,500 
DÜZCE  115 492 480 21 5,476 22,857 
KASTAMONU  118 348 320 22 5,364 14,545 
ŞIRNAK  37 220 201 7 5,286 28,714 
BARTIN  63 209 172 13 4,846 13,231 
IĞDIR  52 154 134 11 4,727 12,182 
ARTVİN ÇORUH  39 95 89 10 3,900 8,900 
AMASYA  54 242 226 16 3,375 14,125 
KIRKLARELİ  27 236 215 8 3,375 26,875 
ARDAHAN  16 75 72 5 3,200 14,400 
BAYBURT  13 16 14 5 2,600 2,800 
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ  3 6 6 2 1,500 3,000 
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR  2 4 4 5 0,400 0,800 
Toplam 23501 148289 133403 2042 - - 
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Şekil 1. Üniversitelerinin Yayın Performansları  

Tablo 1’in üç verisini göstermekte olan Şekil 1’de görüleceği gibi, yayınlarla atıflar arasında bir paralellik 
bulunmaktadır. Üniversitelerde yer alan 38 fen bilim dallarına ait veriler Tablo 2’de yer almaktadır. Üniversite 
farkı gözetmeden sadece bilim dallarına göre yapılan sıralamada tıp WoS’da ilk sırayı işgal etmektedir. Ancak tıp 
alanında bir dizi alt bilim dalları (cerrahi, çocuk cerrahisi, anatomi, fizyoloji, onkoloji vs.) bulunmasına rağmen 
gerek bu alt bilim dallarının tamamının burada listelemenin mümkün olmaması, gerekse bazı akademisyenlerin 
çalışma alanının tam tespit edilememesi nedenleriyle tıp bilimi ile ilgili tüm yayınlar bir arada verilmektedir. 
Yönetici akademisyenler içinde tıp kökenli olanların sayısı %15 civarında bulunmaktadır. Sayının bu kadar 
yüksek olması doğal olarak toplam WoS yayın ve atıf sayısının da yüksek olmasını beraberinde getirmektedir. 
Yine tıp kökenli yönetici akademisyenlerin akademisyen başına WoS yayınları yaklaşık 20 adettir ki bu da 
ortalamanın üzerinde bir rakamsal değerdir. Akademisyen başına yayın sayısı tüm fen bilim dalları için 11,5 
olarak tespit edilmiştir. Yine tıp bilim dallarında akademisyen başına başka akademisyenlerce yapılan yaklaşık 
100 atıf bulunmakla beraber bu sayı tablodaki sıralamada en yüksek değer değildir. 

Tabloda ikinci sırada yer alan kimyacılar yönetim kadrosunda %5’lik bir paya sahip iken kişi başına yaklaşık 18,8 
yayın sayısı ile tıpçılardan geri kalmamakta fakat akademisyen başına 158 atıf ile tıpçılara fark atmaktadırlar. 
Kimyacıları ziraat ve zootekni bilim dalları takip etmektedir. Burada da ziraat alanında bir dizi alt bilim dalı 
bulunmasına karşın, tamamı tek ad altında toplanmıştır. Yönetici akademisyen kadrosu toplam 
kadronun %12’den fazlasını oluşturmasının altında bu bütünsel değerlendirme yatmaktadır. Akademisyen 
başına en yüksen yayın eczacı akademisyenlere ait bulunuyor ki bu gruptaki akademisyenlerin kişi başına atıf 
sayısı 160 kadardır. 

Elektronik ve haberleşme mühendisliği, fizik mühendisliği bilim dallarında da akademisyen başına yayın sayısı 
en yüksek düzeylerde yer almaktadır. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği ve Mimarlık ise bu sıralamanın en 
altında yer almaktadır. Bu bilim dalları için akademisyen başına yayın sayısı ikinin altındadır. Yönetim 
kadrosunda da bu bilim dalları en düşük paya sahiptirler. 

Tüm bilim dalları değerlendirildiğinde; tıp, kimya, ziraat, veterinerlik, botanik-zooloji, makine mühendisliği bilim 
dalları tüm WoS yayınlarının %54’ünü, atıfların %55’ini ve yönetim kadrosunun %50’sini oluşturmaktadır. Yani 
38 branşın yüzde %16’sı bahsedilen tüm değerlerin %50 küsuruna sahip bulunmaktadır. Bunlar içinde ise tıpçı 
ve ziraatçılar ilk iki sırayı paylaşmaktadır. 
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Tablo 2. Fen Bilim Dallarındaki Yönetici Akademisyenlerin Bilimsel Performansları  
Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM  WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Tıp 6083 32612 30859 311 19,559 99,225 15,2 
Kimya  1992 19367 16781 106 18,792 158,311 5,2 
Ziraat 1906 7329 6831 257 7,416 26,580 12,6 
Veterinerlik 1300 4754 4383 123 10,569 35,634 6,0 
Botanik-Zooloji (Fen Fakültesi) 1192 7903 6971 97 12,289 71,866 4,8 
Makine Mühendisliği 1153 8638 7806 125 9,224 62,448 6,1 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 959 7499 6264 50 19,180 125,280 2,4 
Maden ve Petrol Mühendisliği 723 7864 6904 56 12,911 123,286 2,7 
Eczacılık 713 5413 4480 28 25,464 160,000 1,4 
Diş Hekimliği 640 3260 3074 62 10,323 49,581 3,0 
Fizik  604 3797 3247 68 8,882 47,750 3,3 
Yapı Eğitimi (Teknik Eğitim) 555 3955 3661 63 8,810 58,111 3,1 
İnşaat Mühendisliği 545 3885 3514 58 9,397 60,586 2,8 
Matematik 491 1126 926 72 6,819 12,861 3,5 
Kimya Öğretmenliği 467 5794 5346 34 13,735 157,235 1,7 
Jeoloji ve Fotogrametri Mühendisliği 371 2746 2273 34 10,912 66,853 1,7 
Fizik Mühendisliği 354 2138 1628 23 15,391 70,783 1,1 
Gıda Teknolojisi 347 2459 2299 30 11,567 76,633 1,5 
Orman Mühendisliği(Orman Fakültesi) 344 1966 1695 44 7,818 38,523 2,2 
Şehir ve Bölge Planlama(ODTÜ) 328 1038 943 38 8,632 24,816 1,9 
Hemşirelik 305 1241 1197 42 7,262 28,500 2,1 
Çevre Mühendisliği 305 4105 3753 19 16,053 197,526 0,9 
Fizik Öğretmenliği 284 2347 2025 26 10,923 77,885 1,3 
Biyoloji Öğretmenliği 235 659 566 36 6,528 15,722 1,8 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 232 2308 2180 21 11,048 103,810 1,0 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 163 893 835 20 8,150 41,750 1,0 
Elektrik Mühendisliği 136 474 438 15 9,067 29,200 0,7 
Fizik 126 264 254 14 9,000 18,143 0,7 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 94 160 156 29 3,241 5,379 1,4 
Bilgisayar Mühendisliği 93 311 294 7 13,286 42,000 0,3 
Tekstil Mühendisliği 83 528 491 10 8,300 49,100 0,5 
Mimarlık  79 161 148 45 1,756 3,289 2,2 
Beden Eğitimi ve Spor 72 182 179 35 2,057 5,114 1,7 
Matematik Öğretmenliği 69 358 317 14 4,929 22,643 0,7 
Jeofizik Mühendisliği (Yer Bilimleri Fak.) 66 257 208 11 6,000 18,909 0,5 
İstatistik-Fen Edebiyat Fak. 53 309 301 9 5,889 33,444 0,4 
Genel Makine(Makine Fakültesi) 32 163 153 6 5,333 25,500 0,3 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 7 26 23 4 1,750 5,750 0,2 
Toplam 23501 148289 133403 2042 11,509 65,330 100 

 

Şekil 2 ve Şekil 3’te daha net olarak görüleceği gibi, değişenler arasında bir uyumun olduğu, bütün değerlerin 
düzenli olarak değiştiği göze çarpmaktadır.  



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1707 
 

 

 
Şekil 2. Mesleklere Göre Veri Değerleri 

 
Şekil 3. Mesleklere Göre Akademisyen Başına Veri Değerleri 
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Fen Alt Bilim Dallarına Göre Performans Karşılaştırması 

Şimdi daha detaylandırılmış bir analiz için verilen dönemde yönetim kadrosunda yer alan tüm akademisyenlerin 
bağlı olduğu bilim dalları grup şeklinde ele alınmıştır. Tüm akademisyenler sağlık bilimleri, temel bilimler, 
mühendislik bilimleri, ziraat ve veterinerlik bilimleri ile eğitim bilimlerinde oluşmaktadır. Sağlık bilimleri adı 
altında tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve eczacılık yer almaktadır. Bunların içinde eczacılık biliminde yapılan 
yayınlar ve alınan atıflar diğer üç bilim dalındaki akademisyenlerin WoS yayını ve atıflarından daha yüksektir. 
Tıp alanındaki öğretim üyelerinin bu alt başlık altında zikredilen sağlık bilimlerindeki akademisyenlerin yüzde 
yetmişini oluşturmaktadır. 

 Tablo 3. Yönetici sağlık Bilimleri Akademisyenlerinin Performansı 

Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Tıp 6083 32612 30859 311 19,559 99,225 70,2 
Diş Hekimliği 640 3260 3074 62 10,323 49,581 14,0 
Hemşirelik 305 1241 1197 42 7,262 28,500 9,5 
Eczacılık 713 5413 4480 28 25,464 160,000 6,3 
Toplam 7741 42526 39610 443 17,474 89,413 100 

 

Temel bilimler başlığı altında alt bilim dalı sıralanmaktadır. Kimya, Botanik, Matematik, fizik ve istatistik bilim 
dalları aynı grup altında toplanmaktadır. Bu grup içinde kimya ve botanik bilim dalındaki akademisyenler bu 
gruptaki toplam akademisyenlerin yaklaşık yüzde 50 den fazlasını teşkil etmektedir. Yine bu iki bilim dalındaki 
akademisyenler, toplam WoS yayınların yüzde yetmişini, atıfların ise %85’ini üstlenmiş durumdadırlar.  

Tablo 4. Yönetici Temel Bilimleri Akademisyenlerinin Performansı 

Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Kimya  1992 19367 16781 106 18,792 158,311 29,0 
Botanik-Zooloji(Fen Fakültesi) 1192 7903 6971 97 12,289 71,866 26,5 
Matematik 491 1126 926 72 6,819 12,861 19,7 
Fizik  604 3797 3247 68 8,882 47,750 18,6 
Fizik (diğer) 126 264 254 14 9,000 18,142 3,8 
İstatistik (Fen Edebiyat Fak.) 53 309 301 9 5,889 33,444 2,5 
Toplam 4458 32766 28480 366 12,180 77,814 100 

 

Tablo 5. Yönetici Mühendislik Bilimleri Akademisyenlerinin Performansı 
Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Makine Mühendisliği 1153 8638 7806 125 9,224 62,448 18,4 
Yapı Eğitimi (Teknik Eğitim) 555 3955 3661 63 8,810 58,111 9,3 
İnşaat Mühendisliği 545 3885 3514 58 9,397 60,586 8,5 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 959 7499 6264 50 19,180 125,280 7,4 
Mimarlık  79 161 148 45 1,756 3,289 6,6 
Orman Mühendisliği (Orman Fakültesi) 344 1966 1695 44 7,818 38,523 6,5 
Şehir ve Bölge Planlama (ODTÜ) 328 1038 943 38 8,632 24,816 5,6 
Jeoloji ve Fotogrametri Mühendisliği 371 2746 2273 34 10,912 66,853 5,0 
Gıda Teknolojisi 347 2459 2299 30 11,567 76,633 4,4 
Fizik Mühendisliği 354 2138 1628 23 15,391 70,783 3,4 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 232 2308 2180 21 11,048 103,810 3,1 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 163 893 835 20 8,150 41,750 2,9 
Çevre Mühendisliği 305 4105 3753 19 16,053 197,526 2,8 
Elektrik Mühendisliği 136 474 438 15 9,067 29,200 2,2 
Jeofizik Mühendisliği (Yer Bilimleri Fak.) 66 257 208 11 6,000 18,909 1,6 
Tekstil Mühendisliği 83 528 491 10 8,300 49,100 1,5 
Bilgisayar Mühendisliği 93 311 294 7 13,286 42,000 1,0 
Genel Mühendislik 32 163 153 6 5,333 25,500 0,9 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 7 26 23 4 1,750 5,750 0,6 
Maden ve Petrol Mühendisliği 723 7864 6904 56 12,911 123,286 8,2 
Toplam 6875 51414 45510 679 10,125 67,025 100 
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Mühendislik grubu altında ele alınan yirmi alt mühendislik dalı bulunmaktadır. Bunlarda makine mühendisliği 
toplam yönetimde yer alan mühendis akademisyenlerin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. WoS yayın sayısı 
ve atıflarla ilgili en çok öne çıkan elektronik ve haberleşme mühendisliği, çevre ve fizik mühendisliği bilim 
alanındaki akademisyenlerdir. Bu başlık altında mimarlık bir alt bölüm olarak yer almaktadır. Mimarlık ve deniz 
ulaştırma işletme mühendisliği alt birimler içerisinde akademisyen başına en düşük yayın ve atıflara sahip 
bulunmaktadır. 

 
Şekil 4. Mühendislik Bilimlerindeki Akademisyen Başına Veri Değerleri 

Eğitim bilimleri başlığı altıda ele alınan bu değerlendirmede altı eğitim alt bilim alanı bulunmaktadır. Biyoloji, 
beden eğitimi ve kimya öğretmenliği toplam eğitim bilimleri yöneticilerinin %60’ını oluşturmaktadır. WoS yayını 
açısında kimya ve fizik öğretmenliği akademisyenlerinin yayın bakımında en yüksek düzeyde seyretmektedir. Bu 
başlık altındaki WoS yayınlarının %38’i ve başka akademisyenlerce yapılan atıfların %62’si kimya öğretmenliği 
akademisyenlerine ait bulunmaktadır. Beden eğitimi ve spor yönetim kadrosundan %20 pay almalarına rağmen, 
sadece WoS yayınlarının %6’sına ve başka akademisyenlerce yapılan atıfların sadece %52’sine sahiptirler.  

Tablo 6. Yönetici Eğitin(Fen) Bilimleri Akademisyenlerinin Performansı 

Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Biyoloji Öğretmenliği 235 659 566 36 6,528 15,722 20,7 
Beden Eğitimi Ve Spor 72 182 179 35 2,057 5,114 20,1 
Kimya Öğretmenliği 467 5794 5346 34 13,735 157,235 19,5 
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme 94 160 156 29 3,241 5,379 16,7 
Fizik Öğretmenliği 284 2347 2025 26 10,923 77,885 14,9 
Matematik Öğretmenliği 69 358 317 14 4,929 22,643 8,0 
Toplam 1221 9500 8589 174 7,017 49,362 100 

 

Son grup olarak ziraat ve veterinerlik farklı bir başlık altında değerlendirilmektedir. Ziraat fakülteleri mühendis 
yetiştirmelerine rağmen ayrı bir grup olarak ele alınmıştır. Ziraat ve veterinerlik tarım ve hayvancılıkla doğrudan 
ilgili olduğu için birlikte değerlendirmeye alınmıştır. Bu iki bilim dalındaki akademisyenlerden ziraat alanındaki 
akademisyenler toplam yönetici kadronun %68 ini oluşturmaktadır. Ayrıca WoS yayınlarının %60 ve başka 
akademisyenlerce yapılan yayınlardaki atıfların %60 bu bilim dalındaki akademisyenlere ait bulunmaktadır. 
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Tablo 7. Yönetici Ziraat Bilimleri Akademisyenlerinin Performansı 

Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Ziraat 1906 7329 6831 257 7,4163 26,580 67,6 
Veterinerlik 1300 4754 4383 123 10,569 35,634 32,4 
Toplam 3206 12083 11214 380 8,437 29,511 100 

Toplam 

Aşağıdaki tablo verilen dönem içerisinde yönetim kadrosunda yer alan tüm akademik birimlerin bir resmini 
toplu olarak vermektedir. Üniversitelerin yönetim kadrolarının ziraat mühendisleri hariç olmak üzere %33 
mühendis kökenli yöneticilerden oluşmaktadır. Buna ziraat mühendisleri ilave edildiğinde toplam 
yöneticilerin %45’ini oluşturmaktadır. Sağlık bilimlerini akademisyenlerinin yönetimdeki payı %22 kadardır. Bu 
alt gruplar yöneticiler içerisinde ilk sırada mühendisler, ikinci sırada sağlık, üçüncü sırada ziraat -veterinerlik, 
dördüncü sırada temel bilimler yer alırken, son sırada ise eğitim bilimleri yöneticileri yer almaktalar. WoS yayın 
sayısı olarak sağlık bilimleri ilk sırada gelirken, son sırada eğitim bilimleri gelmektedir. Yine akademisyen başına 
atıf sayısına bakıldığında ilk sırayı sağlık bilimleri almaktadır. Ziraat veterinerlik ve eğitim bilimleri 
akademisyenlerinin başka akademisyenlerce yapılan yayınlardan altığı atıf sayısı ortalama değerlerin altında yer 
almaktadır. Yönetici akademisyen başına ortalama 65 olan atıf sayısı, bu iki bilim dalı akademisyenleri için sırası 
ile 29 ve 49 olarak tabloda yer almaktadır. 

Tablo 8. Yönetici Akademisyenlerinin Karşılaştırmalı Performansı 

Bilim Dalı WoS ATFT ATF AKDM WoS/AKDM ATF/AKDM %AKDM 

Ziraat-Veterinerlik 3206 12083 11214 380 8,436 29,511 18,6 
Eğitim Fakültesi 1221 9500 8589 174 7,017 49,362 8,5 
Mühendislik 6875 51414 45510 679 10,125 67,025 33,3 
Fen Edebiyat 4458 32766 28480 366 12,180 77,814 17,9 
Sağlık 7741 42526 39610 443 17,474 89,413 21,7 
Toplam 23501 148289 133403 2042 11,509 2958 100 

 

Aşağıdaki Şekil 5’te akademisyen başına WoS yayın sayısının yüzdesini ifade etmektedir. Grafikte sağlık 
bilimleri % 32 ile ilk sırayı alırken, eğitim bilimleri %13 ile son sırayı işgal etmektedir. Yayın sayısı olarak 
bakıldığında, yine sağlık bilimleri %33 ile ilk sırayı işgale ederken eğitim bilimleri %5 gibi oldukça düşük bir payla 
en son sırada yer almaktadır. 

 

Şekil 5. WoS ve Akademisyen Başına WoS Değerleri 
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3. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’nin 2011-2014 yılları arasında kamu üniversitelerinde yönetim kadrolarında yer alan akademisyenlerin 
bilim dallarına göre dağılımları ve bu dağılımların bilimsel karşılıkları yer almaktadır. Ziraat hariç mühendislik 
bilimleri alanındaki akademisyenler kamu üniversitelerindeki yöneticilerin üçte birini oluşturmaktadır. İkinci 
sıradaki tıp bilimleri beşte birini oluşturmakta geri kalan bilim dallarındaki akademisyenler ise diğer yöneticileri 
oluşturmaktadır. Özellikle sağlık bilimlerindeki akademisyen yöneticiler hem akademisyen başına yayın hem de 
atıf olarak ilk sırayı temsil etmektedir. Bu sıralamada temel bilimlerden özellikle kimyacı akademisyenler yayın 
ve atıf açısında ilk sıralarda yer almaktadır. Eczacılık ve kimya birbirine çok yakın iki bilim dalı olarak yayın ve 
atıfların diğer bilim dallarına fark attığı söylenebilir. 

Üniversiteler açısında değerlendirildiğinde 103 kamu üniversitesi içinde ODTÜ, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt ilk 
sırayı işgal etmektedir. Akademik Başarı göstergesinin en alt sırasında yer alan Mimar Sinan belki faaliyet türü 
gereği oldukça düşük performanslı görülmektedir. Bilim dalları içinde mimarlığın yine en alt sırada olması bunu 
doğrulamaktadır. 
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1. Giriş 

Türkiye, yıllarca farklı amaçlarla ortaya çıkan, farklı finansal ve lojistik destek kaynaklarıyla beslenen ve farklı 
terör eylemlerini kamuoyuna yansıtan terör örgütlerini deneyimleme şansı bulmuştur. Türkiye’nin terörle olan 
sınavında kimi terör örgütleri ortadan kalkmış olsa da, yerlerini hızlıca başkalarına bırakmıştır. Bu süreçte farklı 
hükumet ve devlet politikaları benimsenmiş, farklı stratejiler hayata geçirilmiştir. 

Terör örgütlerinin gelişen teknolojiyle birlikte eylemlerindeki etkileri de artmış, en çok sayıda insan öldürme ve 
yaralama dışında, eylemlerini çeşitli kaynaklarla propaganda malzemesi olarak kullanabilme şansları doğmuştur. 
Hedef aldıkları devletin vatandaşlarını doğrudan hedef almaları dışında, devletin ekonomisini ve yurtdışındaki 
görünümünü de zedeleme arayışları günümüz koşulları altında kolaylaşmıştır. 

Ayrıca belli bölgeleri kontrol altına alabilen terör örgütleri, bu bölgelerdeki sivilleri göçe zorlamış, böylelikle 
daha çok sayıda ülkeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmiştir. Kendi egemenliğini bir coğrafyada 
sağlayan terör örgütlerine karşı ise uluslararası hukuka uygun önlem alabilme olanağı bulunsa da, devletlerarası 
ilişkilerin hassaslığından ötürü burada da sıkıntılar yer almaktadır. 

Ortadoğu’nun iki devleti Irak ve Suriye’de kendince devlet kurma amacı güden ve Türkiye, İran gibi bölge 
ülkelerini de doğrudan tehdit eden DEAŞ ve yine bu iki ülkede kimi bölgeleri kontrol altına alan PKK, konu 
itibariyle yalnızca bölgedeki birkaç ülkeyi değil, daha fazla ülkeyi tehdit etmektedir. En azından DEAŞ, PKK ve 
diğer terör örgütleriyle yerel güçler ve iç savaşlardan dolayı milyonlarca insan evini terk etmiş ve birçoğu göç 
etmek durumunda kalmıştır. Göçlerin getirdiği etki, bugün halen Avrupa Birliği’nden (AB) Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD), Balkan devletlerinden Yakın Doğu ve özellikle Ortadoğu devletlerini etkilemektedir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin terörle mücadelesi yalnızca kendi çıkarları için değil, diğer devletlerin de çıkarları için 
okunabilmektedir. 

Çalışmada öncelikle terör ve terörle mücadele konularına yer verilmiştir. Bu bölümde terör kavramı ve terörle 
mücadele yolları dışında, uluslararası güvenlik ve vekâlet savaşlarındaki terörün rolüne de değinilmiştir. 
Ardından ana bölümdeyse, Türkiye’deki terör konusu açıklanmış ve yerinde vurma stratejisi, bu stratejinin 
önemi ve etkileri üstünde durulmuştur. Bu strateji Türkiye için yeni olduğundan, Fırat Kalkanı Harekâtı örneği 
üstünde açıklamaya çalışılmıştır. Strateji, Türkiye tarafından görece yeni uygulanmakta olduğu için, verimi 
konusunda kısa vadedeki veriler dikkate alınmış ve genel bir bakış açısıyla bu stratejinin doğruluğu 
belirlenmiştir. 

Çalışmada ismi geçen terör örgütlerinden biri olan DEAŞ, aynı zaman IŞİD, İslam Devleti ve DAEŞ olarak 
bilinmektedir. Çalışmada dipnotla sunulan İçişleri Bakanlığı’na bağlı aranan teröristleri gösteren çevrimiçi 
sayfada DEAŞ ismi kullanıldığı için bu isim tercih edilmiştir. Ayrıca kamuoyunda PYD olarak bilinen Demokratik 
Birlik Partisi ve onun silahlı kanadını oluşturan, YPG olarak bilinen Halk Koruma Birlikleri özel olarak ifade 
edilmemiştir. 

2. Terör ve Terörle Mücadele 

Bu başlık altında terör kavramı açıklanmış ve 21. yüzyılda uluslararası güvenliğe olan etkisi, vekâlet savaşlarında 
biçilen rolleri üstünde durulmuş ve terörle mücadele yollarına yer verilmiştir. Çalışmanın ana konusunun ve ele 
alınan stratejinin anlaşılabilmesi için buradaki genel varsayımlar gerekli görülmüştür. 

2.1. Genel Olarak Terör Kavramı 

Uluslararası bir konu olarak terör, Türkiye dahil birçok ülkede farklı şekillerde algılanmış ve yayılmış, kitlelere 
yönelik uygulanan bir baskı aracıdır ve bunun yorumlanması kişiden kişiye, ülkeden ülkeye değişkenlik 
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gösterebilir. En genel anlamıyla terör kavramı, Bal’ın (2006: 8) “herhangi bir amaca (bu amaç çoğunlukla 
siyasaldır) ulaşmak için, sivillerin veya güvenlik görevlilerinin, propagandaya yönelik, ses getirici eylemlerle 
öldürülmesidir” ifadesiyle açıklanabilir. Terörle Mücadele Kanunu’nda (1991) ise şöyle açıklanmıştır:  

“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 
genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” 

 Terör örgütlerinin tanımlanabilmesi politik kültürün getirdiği algı farklılığı, örgütlerin amaç ve 
yöntemleri, devletlerin çıkarları dikkate alındığında farklılık göstermektedir. Her ne kadar teoride bir 
gerçeklikten bahsedilme olasılığı olsa da, reel politikte her oluşumun terör örgütü olarak kabul edilip 
edilmemesi yönünde ayrışmalar vardır. Bununla ilgili olarak bir terör örgütünün kaç devlet ve/veya hükumetler 
arası kuruluş tarafından tanınıp tanınmadığı bir kıstas olabilir; ancak diğer yandan, söz konusu terör örgütünün 
eylemlerini farklı devletlerin çıkarları için bir araç olarak kullanması yine bir sorun oluşturmaktadır. .Terör 
kabaca mevcut siyasal yapıyı değiştirmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla sistematik olarak şiddet 
uygulanması halidir (Hacıtahiroğlu,2012:75). 

2.2. Uluslararası Güvenlik ve Vekâlet Savaşlarında Terör Konusu  

Terör örgütlerinin amaçları dikkate alındığında, hedef aldığı devletle çıkarları örtüşmeyen ve ilişkileri kötü olan 
devletlerin açıktan ya da gizliden bu yasadışı grupları desteklediği ya da en azından yaptırım uygulamadığı 
bilinmektedir. Ek olarak, eylemleri büyük yankı getirmemiş terör örgütlerinin bazısı da her devlet tarafından bir 
terör örgütü olarak kabul edilmemektedir. Kısacası, bir örgütün terör örgütü olarak kabul görüp görmemesi 
önceki “Terör Kavramı” başlığında değinildiği gibi farklı koşullara bağlanmaktadır. Buna ek olarak, söz konusu 
olan terör örgütlerine getirilen yasaklamalar, yaptırımlar, önlemeler de caydırıcı olmayabilir. Örneğin bir terör 
örgütünün lideri bir devlet tarafından ağırlanıyor ya da devletin yönetimine el koyma girişiminde bulunanlar bir 
devlet tarafından kimi gerekçelerle iade edilmiyorsa, bazı endişelerin doğması gayet doğaldır. 

Terörün uluslararası güvenliğe etkisi en keskin hatlarıyla 11 Eylül 2001’de gerçekleştirilen saldırılarla kendisini 
göstermiştir. Bu olayın ardından, teröre yaklaşımda daha sert söylemler ortaya çıkmış ve en azından bazı ortak 
özellikleri bulunan terör örgütlerine karşı dayanışma içine girilmiştir. Uluslararası ilişkiler yazınında da tekrar 
realist fikirler belirginleşmeye başlamış ve güvenlik çalışmalarının hızı artmıştır. Bu saldırıları üstlenen El Kaide, 
Sovyetler’in Afganistan’a müdahalesi ve ardından bölgeyi terk etmesiyle oluşan istikrarsız ortamdan 
yararlanarak 1980’lerin sonunda ortaya çıkmış ve yeşil kuşak projesiyle de zaman zaman anılmıştır. Bu iddiaların 
doğruluğu kabul edildiğinde, terör örgütlerinin bölgesel veya uluslararası güvenliğe açık bir tehdit olduğu, uzlaşı 
ve anlaşmada yer edinemeyecekleri, güvenilir olmadıkları anlaşılmaktadır. Kuruluşu ve ortadan kaldırılışı daha 
önceye dayanan ASALA da bu bağlamda iyi bir örnek kabul edilebilir. Ayrıca uluslararası güvenliğe etkileri 
dikkate alındığında, 1980’li yıllara göre eylem sayıları azalmış olsa da, eylemlerde öldürülen kişi sayısının arttığı 
bir gerçektir. (Danziger, 2005:314)  

Terör örgütleri, yer edindikleri ve hedefledikleri coğrafyalar dışında propagandalarını yapabilmek için de 
eylemler düzenlemektedir. Örneğin kendince sınırlarını Ortadoğu’nun bir kısmı üstünde belirleyen DEAŞ’ın 
sadece bu coğrafyada terör eylemlerini yapması beklenmemelidir. Zaten hedef aldığı coğrafya dışında da kanlı 
eylemler gerçekleştirmiştir. Aynı özellik, PKK içinde geçerlidir. FETÖ/PDY’nin farklı devletlerdeki okulları ve 
medya kanalları aracılığıyla propagandasını yürütüp finansal kaynak edinmesi ve amacı doğrultusunda bağış 
veya rüşvet yoluna başvurması da yine uluslararası ilişkilerin odaklanabileceği uluslararası terörizm ve 
uluslararası ilişkiler konusunda ciddi bir sorunsaldır. 

Vekâlet savaşları, yazında kimi zaman temsili savaş olarak anılmaktadır. Bu savaş türünde taraflar arasında 
resmen bir savaş duyurusu olmayıp kimi durumlarda iyi ilişkiler bile gözlenebilir; ancak üçüncü taraflar 
vasıtasıyla birbirlerine karşı saldırı gerçekleştirirler. (Başaran, 2016) Vekâlet savaşında taraflardan biri saldırı 
tetikleyicisi olabilirken, bu durum karşılıklı da olabilir. Tarihteki ilk örneği ise Mamdani’ye (2004: 258) göre 
Vietnam Savaşı olmuştur. Yazındaki yerinin ise terörün uluslararası güvenlik ve ilişkilerdeki yeriyle doğru orantılı 
olarak ilerlediği savunulabilir. Öte yandan melez (hibrit) savaşın bir cephesi gibi de okunabilecek bu savaş 
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türünün ana gerekliliği, savaşların maliyetleri ve kazanılması durumunda bile kazanan tarafa ağır yük 
bindirmesinden doğmaktadır. (Sandıklı, 2016) Vekâlet savaşlarında mücadele ve çarpışma alanı kara ve hava 
olup ikincil seviyede denizlerde de gerçekleşmesi mümkündür. (Cable, 1989: 36) Hem devletler açısından güç 
kazanımı, hem maliyetlerden endişe duyulması, hem de vekâleten yürütülen savaşların çok yönlü bir sahada 
gerçekleştirilebilme olanağı bu savaş türünün tercih edilmesinde rol oynamaktadır. 

Vekâlet savaşlarında kullanılan üçüncü taraflar bir devlet olabilecekken, bir terör örgütü de olabilir. Çalışmayla 
ilgili olarak terör örgütlerinin bir araç olarak kullanılabileceğini vurgulamak ve her terör olayının vekâlet 
savaşlarıyla ilgili olduğunu ya da her vekâlet savaşında terör örgütü aramanın doğru olamayacağını da belirtmek 
gereklidir. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vekâlet savaşlarıyla ilgili olarak bölgesel ve küresel 
egemenliklerini güçlendirmek isteyen ülkelerin terörü kullanarak Ortadoğu’da Türkiye’nin zayıflamasını 
istediklerini savunmuştur. (TRT Haber, 2016) Ayrıca PKK, DEAŞ, DHKP/C, FETÖ/PDY gibi terör örgütlerinin 
aldıkları maddi, siyasi ve lojistik destekle Türkiye’de vekâleten savaşa giriştikleri, kurdukları bazı derneklerin 
yurtdışında sivil toplum kuruluşu gibi karşılandığı da belirtilmiştir. (Şener, 2016) Türkiye’nin yanı başında 
cereyan eden Suriye İç Savaşı’nın tarafları ve destekleyenleri incelendiğinde, ayrıca çatışmaların Türkiye’ye 
etkisi de göz önünde bulundurulduğunda farklı siyasal görüşlere sahip oldukları bilinen, konuyla ilgili atıf yapılan 
bir siyasetçi ile bir gazetecinin nasıl ve neden uyuştuğu da anlaşılabilmektedir. 

Devlet himayesindeki veya desteğindeki (sponsorluk) terör örgütlerinin eylemlerini doğrudan vekâlet 
savaşlarıyla anmak mümkün değildir; ancak benzerlikleri ve ortak yanları da bulunmaktadır. Vekâlet savaşlarını 

daha önemli kılan ise, bunun gizliden yapılıyor olmasıdır. Sahte bayrak1, gerginlik stratejisi2, beşinci kol3 gibi, 
hedefi kolay, maliyeti düşük şekilde etkisiz ya da güçsüz bırakmak için girişilen, terörün birer araç olarak 
kullanılabileceği ve genellikle finans ve istihbarat ayakları önem barındıran uygulamaların ortak noktası, 
düşmanlığın açıkça görünmesinin şart olmamasıdır. 

2.3. Kısaca Terörle Mücadele Yolları 

Terörle mücadelede karşı konulan terör örgütüne karşı farklı yollar izlendiği görülmektedir. Terör örgütünün 
amacı, yöntemi, potansiyel gücüne dönük olarak farklı yollar izlenebileceği gibi, konuyu ele alan ve politika 
oluşturan taraflarında farklı tercihleri olabilir. Örneğin aynı terör örgütüne karşı farklı hükumetlerin farklı 
politikalar izlemesi veya aynı hükumetin farklı terör örgütlerine karşı farklı mücadele yolları uygulaması bu 
yüzdendir. Devletlerin de muhatap olmak zorunda kaldıkları terör örgütlerine dönük farklı mücadele yolları 
izlediği görülmektedir. 

Terörle mücadele iki ana sınıfta işlenmektedir: Terörün oluşumunu beklemeden işletilen ve tehdidi en aza 
indirmeyi amaçlayan anti-terörizm ve terörü ortadan kaldırmaya dönük işletilen counter-terörizmdir. (Köseli, 
2009: 59) Mücadele yollarından biri çalışmanın ana konusunda belirtilen yerinde vurma stratejisidir ve bu 
strateji, counter-terörizm içindeki araçlardan biridir. Bu strateji, tek seçenek gibi kullanılabilecekken, bir 
mücadele sürecinin de aşaması olarak kabul edilebilir. Bu noktada, bu stratejiden farklı başlıca diğer seçenekleri 
de değerlendirmek doğru olacaktır. Her ne kadar AB, BM, NATO gibi bölgesel ve uluslararası kurumların kabul 
ettikleri kimi stratejiler olsa da, bu yol haritaları yerine “askeri, ekonomik, siyasal ve sosyal mücadele yolları” ya 
da “kısa, orta ve uzun vadeli sonuç verebilecek mücadele yolları” üstünde durmak konunun anlaşılabilir olması 
için daha uygundur. Ayrıca kısa vadeli olanları counter-terörizm, diğerlerini ise anti-terörizm içinde kabul etmek 
başvurulacak yolun verimini anlamak için yararlıdır. 

Bireyin kendini ifade etme gereksinimini yasadışı yollardan karşılama yoluna girmesini önlemek adına sosyal 
destek teorisi bir seçenektir. (Akbulut & Beren, 2012: 263) Genel olarak terörün oluşumunu önleme adına bir 
süreç olarak ele alındığında sonuç verebilecek seçenekler sunmaktadır. Japonya’nın teröre karşı sert önlemler 
almayıp diğer yandan ekonomik kalkınma ve refah düzeyini arttırarak terör örgütlerinin gelişme alanlarını 
daraltması da bir örnek olarak değerlendirilebilir. (Sözer & Elmas, 2010: 154) Böylelikle orta ve uzun vadede 
değerlendirilebilecek ekonomik ve sosyal bir çözüm yolu daha ortaya çıkmaktadır. Aslında kısa vadede kesin 
sonuçlar alınmasını sağlayabilecek olan askeri önlemlerin ve mücadele yollarının dışında, orta ve uzun vadede 

 
1 Hedef olarak belirlenen öznenin yapmadığı bir eylemi, sanki o yapmış gibi göstererek kamuoyunu o özneye karşı yanlış 

yönlendirmektir. Doğası gereği gizli şekilde yapılır ve istihbarat örgütlerinin merkezinde olduğu etkinliklerdir. 
2 Şiddet içeren çeşitli araçlarla psikolojik galibiyet amacı güden ve hedef öznenin istikrarını bozmayı amaçlayan etkinliklerdir. 
3 Savaş için gerekli şartların yerine getirilmesine olanak tanınmasını amaçlayan ve savaş durumunda galibiyeti kolaylaştıran 

çok ayaklı bir stratejidir. 
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verimi alınabilecek ekonomik, siyasal ve sosyal mücadele yollarının her tip terör örgütüne dönük bir önlem aracı 
olduğu anlaşılmaktadır. Terörün demokratik bir hak arama yolu olmadığı, şiddet ve yıkımla özdeşleştiği, 
bireylerin teröre karşı ortak bir tavır sergileyeceği algıyı oluşturmak terörün başlamadan önlenmesi adına 
önemlidir. (Saran & Bitirim, 2010: 96) Ayrıca Türkiye özelinde silahlı mücadeleyle birlikte, uyuşturucu, silah ve 
insan kaçakçılığının önlenmesi, bazı Avrupa ülkelerinde sağlanan mali kaynakların bertaraf edilmesi ve eleman 
kazanma yollarının durdurulması da önemli görünmektedir. (Ertan, 2015: 122) 

Terörle mücadele yolları konusu özellikle 2001 sonrası uluslararası güvenlik yazınında geniş bir yer tutmuştur. 
Türkiye’nin de ASALA, PKK, Hizbullah gibi terör örgütleriyle olan mücadelesinden ötürü, yurtiçi yazında daha 
eskiye uzanan birçok çalışma mevcuttur. Farklı örgütlere, farklı dönemlerde, farklı yollarla karşılık verildiği ve 
farklı önerilerin de bulunduğu bilinmektedir. Çalışma konusundan çıkmamak adına genel olarak bu politikaların 
hangi sınıflandırmalar içinde olduğunun anlaşılabilmesi için bu bölüm yararlı görülmüş; ancak ayrıntılara 
girilememiştir. Kısaca özetlemek gerekirse mücadele yolları anti-terörizm ve counter-terörizm diye iki ana sınıfa 
ayrılmaktadır. Bu iki sınıfın içindeyse askeri, ekonomik, siyasal ve sosyal mücadele yolları bulunmaktadır ve bu 
yollarda etkisini gösterebilecekleri zamana dayalı olarak kısa, orta ve uzun vadeli olarak anılmaktadır. 

3. Türkiye’de Terör 

 Bu başlıkta ele alınan stratejiyi anlatmadan önce Türkiye’deki terör örgütleri kısaca anılmıştır. Ardından 
yerinde vurma stratejisi üstünde durulmuş, öneminin anlaşılması amaçlanmıştır. Domino etkisi reel politikada 
ve günlük yaşamda varlığını daha güçlü gösterdiği için, bu stratejinin genele etkilerine de yer verilmiştir. 

3.1. Türkiye’deki Terör Örgütleri  

Türkiye'de yasadışı sol, bölücü, dini motifli olmak üzere çeşitli terör örgütleri bulunmaktadır. Bunların bir 
kısmının amaçları yalnızca Türkiye’yi ilgilendirip eylemleri de yalnızca Türkiye’de iken, bir kısmının amaçları ve 
eylemleri Türkiye dışını da etkilemektedir. Ayrıca bu örgütlerin bir kısmının birbirleriyle olan bağları da 
bulunmaktadır. Kimi koşullar altında birbirlerini destekledikleri bilinmektedir: Kendi eğitim alanında başka terör 
örgütü mensuplarını eğitmek, istihbarat bilgisi vermek, lojistik veya finansal destek sağlamak, sosyal medya ve 
medya vasıtasıyla haklı göstermek gibi örnekler bulunmaktadır. Zaman içinde birleşen veya uygulama 
yöntemlerine göre kendi içinde gerçek anlamda ayrışan ya da ayrışmış gibi görünen, isim değiştiren örneklerde 
bulunmaktadır. Bu nedenle terör örgütlerinin listesini sağlıklı bir şekilde ortaya koyma güçlüğü bulunmaktadır. 
Bu güçlüğü bertaraf edebilmek ve Türkiye’deki aktif terör örgütlerinin isimlerini belirlemek için İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve aranan teröristlerin listelendiği çevrimiçi sayfa4 dikkate alınmıştır. Bu 
sayfadaki aranan kişilere göre terör örgütleri ise alfabetik olarak şöyledir: DEAŞ, DHKP/C, El Kaide, FETÖ/PDY, 
Hizbullah, Hizbullah/İlim, İslami Hareket Örgütü, MKP, MLKP, PKK/KCK, Tevhid-Selam Kudüs Ordusu, THKP/C 
Acilciler, TİKB, TKP/ML, Vasat. 

Çalışmada vekâlet savaşlarına kısaca yer verilmesinin ana nedeni, Türkiye’de varlıklarını sürdüren terör 
örgütlerinden önemli bir kısmının farklı devletlerce yasadışı kabul edilmelerine karşı açıktan ya da gizliden 
desteklenmesidir. Ertan’a (2015: 118) göre Türkiye’yle ekonomik veya askeri anlamda rekabet edebilme gücü 
bulunmayan Ermenistan ve Yunanistan, geçmişten günümüze ASALA ve PKK gibi Türkiye karşıtı terör 
örgütlerine çeşitli olanaklar tanımıştır. Günümüzde hâlen DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK özelinde çeşitli devletlerin en 
azından istihbarat örgütleriyle Türkiye karşıtı terör örgütlerini destekledikleri ya da daha iyimser açıdan 
müdahale etmedikleri yönünde görüş ve iddialar bulunmaktadır. 

Belirtilen onu aşkın terör örgütünün bir kısmı günümüzde eylem yapabilme olanağını yitirmiş olsa da, içlerinde 
DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK ile zaman zaman DHKP/C ve MLKP etkilerini devletin çeşitli kurumlarında veya ülkenin 
çeşitli yerlerinde göstermektedir. Bu gerçeklik göz ardı edilemeyeceğinden, terörle mücadele yollarında 
değinilen counter-terörizm seçenekleri önem barındırmaktadır. Ayrıca vekâlet savaşları bölümünde değinilen 
çeşitli karşı stratejiler ve eylem olanakları dikkate alındığında, teröre karşı hazırlanan politikaların öncelikli 
durumu daha rahat anlaşılabilmektedir. 

 

 
4 http://www.terorarananlar.pol.tr/Sayfalar/default.aspx 
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3.2. Yerinde Vurma Stratejisi ve Önemi: Fırat Kalkanı Harekâtı Örneği 

Uzun yıllar boyunca terör deneyimi kazanan ve uğraştığı terör örgütü birkaç taneden çok daha fazla olan 
Türkiye, tam anlamıyla terör sorununu çözememiştir. Umulan, her terör eyleminden sonra kapsamlı, etkili, 
verimli ve caydırıcı uygulamaların yaşama geçirilmesi olsa da, siyasi figürler içindeki kısa, orta ya da uzun vadeli 
çalışma ve planlar arasında uzlaşının sağlanamaması ve ayrıca bir başka çalışmaya konu olabilecek, terör 
kaynakları ve teröre yapılan destekten ötürü terör eylemleri sürmektedir. 

Türkiye’nin yoğun olarak saldırılarına maruz kaldığı terör örgütlerine karşı izlediği counter-terörizm ve anti-
terörizm uygulamaları mevcuttur. Öte yandan 1990’lı yıllardan günümüze dek incelendiğinde askeri çözüm 
yollarına daha sık başvurulduğu düşünülebilir. Bunda, terör örgütlerinin farklı yerlerde sürekli ağır zayiat 
verdirmeye dönük saldırılarının olması ana neden olarak kabul edilmelidir. Türkiye’de eylemlerini sürdüren 
birden fazla terör örgütü olması ve Türkiye’nin farklı noktalarında herhangi bir yaş, cinsiyet, meslek ayırt 
etmeksizin herkesi hedef alıyor olmaları Türkiye’de kısa vadeli çözüm sağlayan counter-terörizm stratejilerini 
gerekli kılmıştır. Bu bakış açısı, öncelikle potansiyel eylemlerin önüne geçilmesini gerektirmiş ve buna bağlı 
askeri/polisiye önlemlerin alınmasını sağlamıştır. 

Türkiye’nin terör örgütü saldırılarına karşı genel yaklaşımını savunma pozisyonunda beklemek, saldırı sonrası 
teröristleri etkisiz hâle getirmek, bulundukları noktaları askeri uçaklarla vurmak ve gerekirse sınır ötesine geçip 
operasyon yapmak olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yaklaşım, Türkiye’nin 1990’lı yıllarda maruz kaldığı 
ve bu konuda yeni olduğu PKK sorununa dönük olarak kabul edilebilir. Abdullah Öcalan’ın yakalandığı dönem 
sonrasında PKK eylemlerinde azalma olmuş; ancak bu eksiği başka terör örgütleri doldurmuştur. Turistik 
yerlerin ve yabancıların da hedef alınmaya daha sık başlandığı bu dönemin ardından, PKK da tekrar eylemlerine 
başlamıştır. Son yıllardaysa Türkiye’nin yüzleşmek zorunda kaldığı terör örgütü listesine iki önemli isim daha 
eklenmiş ve Türkiye’nin terör sorununa daha yoğun mesai harcaması gerekmiştir. 2016 yılının ikinci yarısında 
net şekilde anlaşılmıştır ki Türkiye, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK başta olmak üzere farklı isim ve amaçlarla kurulan, 
ancak şiddet aracı ortak olan birçok terör örgütüyle uğraşmak zorunda bırakılmıştır. 

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda Orta Asya ve Balkanlar için bir model veya ortak olma potansiyeli, Ortadoğu’da 
bölgesel bir güç olma olanağı, yakın coğrafyadaki enerji kaynakları ve bunların Avrupa’ya uzanan yolları 
düşünüldüğünde çalışmanın önceki bölümünde neden vekâlet savaşlarına yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu 
noktada tüm suçu vekâlet savaşları kavramı üstünden farklı ülkelere itmekte doğru değildir; çünkü Türkiye’nin 
de kendine mahsus bir takım eksiklikleri veya yanlışları olduğu iddia edilebilir. Ulusal birlik algısının 
sağlanamaması, teröristlerin örgütlerine katılımının önlenememesi, örgütlerce dinsel ve/veya milli sömürünün 
önüne geçilememesi gibi nedenlerle güçlenen terör örgütleri, sahip oldukları teknolojik olanaklarla 
propagandalarını yapabilme ve ses getirici saldırılar gerçekleştirebilme olanağına sahip olmuştur. 

Türkiye’de farklı dinsel veya siyasal fikirler üstüne kurulup silahlanan ve taleplerini şiddete başvurarak gösteren, 
hatta doğrudan toprak talebinde ya da yönetimi ele geçirme isteğinde olan terör örgütlerine karşı orta ve uzun 
vadede çözüme götürebilecek politikaların hazırlanması gerekmiştir. Öte yandan şiddeti önlemek adına bazı 
hızlı adımların da atılması gerekmiştir. Yerinde vurma stratejisi ise, şiddeti, yani vatandaşların mal ve can 
güvenliğini sağlama konusunda başvurulan Türkiye için yeni bir strateji olmuştur. Bu strateji, bulundukları yerler 

ışığında DEAŞ ve PKK için tercih edilmiştir. Ayrıca uygulama şekli bakımından, önleyici saldırı doktrininden5 de 
farklıdır; çünkü Türkiye, uzun yıllardır PKK tarafından ve bir süredir de DEAŞ tarafından zaten saldırı altına 
alınmıştır. Bu noktada, tehditmiş gibi görünenden ziyade, zaten tehdit olanın vurulması söz konusu edilmiş ve 
2016 Ağustos’ta Fırat Kalkanı Operasyonu başlatılmıştır. T. C. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi (2016) 
tarafından bu operasyonun dayanağı ve nedeniyle ilgili şu açıklamaya yer verilmiştir: 

“DAEŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütleri unsurlarından ülkemize yönelen 
tehditlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı (…) 
kapsamında bertaraf edilmesi, sınır hattımızın terör unsurlarından temizlenmesi, 
terör örgütlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine insani 
yardımların ulaştırılması ve DAEŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyonuna destek 
vermek amacıyla (…)”  

Tüm yaşananlar ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri birlikte hareket etmeye 
başlamış ve terör örgütlerinin kontrolünde olan yerler alınmaya başlanmıştır. Her ne kadar ÖSO birliklerinin 

 
5 Bush Doktrini de olarak bilinen bu yöntem, ABD’nin vurulmadan önce vurabilme hakkının olduğunu belirtir ve tehditmiş 

gibi görünenin vurulmasını olağan karşılar. 
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disiplinsiz ve parçalı olduğu yönünde eleştiriler kamuoyuna yansımış olsa da, harekâtın Türkiye tarafından 
yapıldığı ve bu yönde geliştiği kabul görmektedir. Bunun dayanağıysa ÖSO veya barındırdığı bazı grupların ABD 
ya da Rusya tarafından doğrudan hedef alınmaması ve zaten bu birliklerin de yeteri düzeyde bilgi birikiminin ya 
da askeri teçhizatının bulunmadığı gerçeğidir. Ülgen ve Kasapoğlu’nun (2017) belirttiği şekliyle Türkiye 
harekâtta “mekanize piyade, tank ve topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) ve hava kuvvetlerinin diğer 
platformları ile istihkam ve muhabere birliklerinin” katılımını sağlamıştır. Böylelikle diğer yerel unsurların rolü, 
Türkiye’ye görece çok daha geri planda kalmıştır. Türkiye’nin başlattığı ve denetimi altındaki harekâta ilişkin göz 
önünde tutulup anılması gereken noktaysa, Öztürk’ün (Mustafa Balbay’dan, 2016) paylaştığı DEAŞ’tan alınan 
bazı yerlerin ÖSO tarafından para karşılığı tekrar geri verildiği ayrıntısıdır. Bu ve benzeri durumların güvenli 
bölge oluşturulmasında, teröristlerin sınırdan uzaklaştırılması noktasında ciddi bir sorun oluşturacağı 
düşünülmelidir. 

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda ilk olarak Cerablus ve Çobanbey gibi DEAŞ denetimindeki bazı yerleşim yerleri ele 
geçirilmiştir. (Orhan, 2016: 12) Böylelikle Türkiye’nin operasyondan önce de savunduğu; ancak bölgedeki 
uluslararası aktörlerin kabul etmediği güvenli bölge yönünde en somut adım atılmıştır. 12 Aralık 2016 tarihinde, 
T. C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gazeteciye verdiği “(…) koalisyon güçleri şu anda verdikleri 
sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı, ama şu anda farklı konumdalar. (…)” (T. C. Cumhurbaşkanlığı, 
2016) yanıtı da yine bölge üstündeki çıkarların çatıştığına ve terör örgütlerinin tam anlamıyla bitirilmemesi 
isteğine işaret etmiştir. 20 Ocak 2017’de, T. C. Başbakanı Binali Yıldırım, DEAŞ’tan iki bin metrekarelik bir alanın 
temizlendiğini açıklamıştır. (T. C. Başbakanlık, 2017) Şubat 2017 itibariyle çeşitli kaynakların ifadesine göre 
harekâtta gelinen son nokta, Türkiye sınırına ortalama 30 kilometre mesafede kurulu olan el-Bab isimli kasaba 
olmuştur. İlerleyen süreçte TSK güçlerinin, beraberlerindeki ÖSO güçleri ve olası yabancı devlet güçleri 
desteğiyle Rakka ve/veya Menbic gibi noktalara ilerleyebileceğine ilişkin tahminler de bulunmaktadır. Bu 
tahminlerin önce Menbic ve sonra duruma göre Rakka şeklinde yorumlanması daha doğru görünmektedir. 
Menbic’te bulunan ve PKK ile eşdeğer görülen güçlere, DEAŞ bahanesiyle (DEAŞ’ın elinde hava gücü 
bulunmamaktadır) hava savunma sistemlerinin verilmesi bu yöndeki fikirleri güçlendirmektedir. (Öztürk, 2017) 

3.3. Türkiye’nin Yerinde Vurma Stratejisinin Değerlendirilmesi 

Devlet yöneticilerinin tekrar seçilebilme için tüm Dünya’da (liberal demokrasilerde) seçmenin rızasını aradığı ve 
bu yönde politikalar yürüttüğü yönünde genel kanı bulunmaktadır. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ismini 
vermiş olduğu ve yerinde vurma stratejisinin uygulaması olan örneğin değerlendirilmesinde aynı zamanda yerel 
unsurların da tepkisi önem barındırmaktadır. Bununla ilgili bir çalışmayı Habertürk, Andy-Ar isimli kuruma 
yaptırmıştır. Kasım 2016’da açıklanan araştırmaya göre katılımcıların ortalama %70’i yapılan harekâtı doğru 
bulurken, DEAŞ ile mücadelenin yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı ortalama %47 olmuş ve yerinde vurma 
stratejisini doğru bulanların oranı %80’i geçmiştir. (Habertürk, 2016) 

Kamuoyunun bakışındaki olumlu durumun aynısı, Türkiye’nin bölgeden beklediği iki başlık içinde geçerlidir. 
Türkiye’nin bölgede karşı çıktığı iki durumdan birisi sınırında DEAŞ güçlerinin olması ve diğeri de kuzeybatı ve 
kuzeydoğu kesimlerinde yer alan PKK terör örgütünün Suriye ayağına ait güçlerin birleşebilecek koridoru 
oluşturmasıdır. Fırat Kalkanı Harekâtı ile hem DEAŞ güçleri Türkiye sınırından ötelenmiş, hem de PKK’nın Suriye 
koluna ait güçlerin birleşmesi önlenmiştir. Bu, Türkiye’nin stratejik bir kazanımı olup kendi güvenliği namına 
güçlü bir başarıdır. 

Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye’ye dış ilişkilerinde de çıkar sağlamıştır. Erhan’ın (2017) ifadesiyle bu harekâtla 
Türkiye’nin “varlığını tescil etmesi, Suriye için kurulan diplomasi masasında da yerini almasını temin” etmiştir. 
Bu noktada Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerini iyileştirmesi ve terörden mağdur kaldığı için bu askerî operasyonu 
başlattığını kamuoyuna doğru şekilde anlatabilmesinin de payı bulunmaktadır.  Ek olarak, Dışişleri Bakanlığı 
emekli müsteşarlarından M. Şükrü Elekdağ’ın verdiği bir röportajda (Dündar, 2016) 15 Temmuz 2016 günü 
yaşanan darbe girişimi sonrasında TSK’nin yıpranan saygınlığını geri kazanabilmesi de bu harekâtla 
ilişkilendirilmiştir. Görüldüğü üzere, harekât yalnızca ulusal güvenlikle değil, Türkiye’nin ve kurumlarının 
varlıklarının tescili ve saygınlıkları açısından da önem barındırmaktadır. 

Türkiye açısından bir diğer sıkıntıysa Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan siviller olmuştur. 
Kamuoyunda bu yönde rahatsızlık ve/veya eleştiriler olmuş, zaman zaman gelenlerle geldikleri bölgelerde 
yaşayanlar arasında kavgalar çıktığı basına yansımıştır. Ayrıca savaşabilecek fiziksel özelliğe sahip kişilerin 
bulunması, bunların çeşitli terör örgütleriyle ilişkilerinin olabileceği olasılığı, her vatandaşın yararlanamadığı 
kimi olanaklardan yararlanabiliyor olmaları, çocukları dilendirmeleri, kaçak olarak istihdam edilip istihdamı 
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olumsuz etkilemeleri ve benzeri yönde eleştiriler olmuştur. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin 
(EDAM, 2014) 2013’te yaptırıp 2014’te paylaştığı kamuoyu yoklamasına göre katılımcıların %86’sı sığınmacı 
alımının bırakılması yönünde görüş belirtmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı ise Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge 
oluşturulmasına olanak tanımıştır. Bu gelişme ışığında geri dönüşlerin ilerleyen süreçte hız kazanabileceği 
tahmin edilebilir ve ayrıca bazı basın kaynaklarına yansıdığı kadarıyla çeşitli bölgelerin demografik yapısına 
dönük sürdürülen etkinliklerin de başarısız kılınması sağlanabilir. 

Türkiye’nin savunma yerine saldırmayı tercih ettiği, terör örgütlerini bulundukları yerde vurma stratejisiyle 
başlamış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı aynı zamanda bölgesel ve uluslararası sonuçlara da sahiptir. Uluslararası 
güvenliği tehdit eden terörist örgütlerin etkisizleştirilmesi ve bölgedeki göçün nedenlerinin ortadan kaldırılması, 
Türkiye kadar başkaca devletlerin de çıkarlarına uygundur. Ayrıca bu operasyonun başarıya ulaşması, 
Türkiye’nin dış ilişkilerinde daha güçlü bir görünüme ulaşması, diplomatik görüşmelerde elinin güçlenmesi 
şeklinde ikincil sonuçlara yol açabilir. 

4. Sonuç 

Türkiye, uzun yıllardır farklı terör örgütleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’nin terörle 
mücadelesinin kaynağında birden fazla neden bulunmaktadır; ancak konuyla ilgili olarak Türkiye’nin jeopolitik 
konumuna dönük dışsal tehditlerden bahsedilmiştir. Özellikle son yıllarda Türkiye’ye komşu coğrafyalarda iç 
savaşlar ve çatışmalar sürerken, üç farklı terör örgütünün (DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK) Türkiye’ye dönük 
saldırıları da hızlanmıştır. 

Terörün doğrudan saldırıları dışında dolaylı etkileri de olmuştur. Günümüz koşullarında edindikleri yetenek ve 
donanım sayesinde verdikleri zarar, önceki yıllara göre daha da büyümüş ve Türkiye’nin görünümünü olumsuz 
yönde değiştirmiştir. DEAŞ isimli terörist örgütün Türkiye’yle sınır olması ve bu bölgede PKK’nın Suriye kolunun 
da vücut bulması, Türkiye’yi sınıra duvar örmek gibi çalışmalara itmiştir. Öte yandan terörün uluslararası 
güvenliğe etkisi ve çeşitli kaynaklar ve desteklerle yurtiçinde eylem yapabilme olanağı dikkate alındığında sınır 
ötesi bir operasyon kaçınılmaz olmuş ve daha önceki sınır ötesi operasyonlardan anlam, kapsam ve malzeme 
yönünden çok daha üstün olan Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmıştır. 

Terör örgütlerinin farklı devletlerce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi, daha önemlisi iyi ilişkiler 
kurulan devletlerin gizliden bu etkinliklerini sürdürmesi Türkiye’nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmuş ve bu 
yüzden askerî operasyondan vazgeçilmemiştir. Operasyona yapılan yabancı desteğin sınırlı oluşu ya da hiç 
olmayışı da bu bağı işaret etmiştir. 

Türkiye, güvenli bir bölge kurulabilecek alanı tahsis etmiştir; ancak bölgedeki terör tehdidi henüz bitmemiştir. 
Türkiye’nin bu amacını gerçekleştirmesi durumunda hem ulusal çıkarlarının sağlamlaştırılması, hem de bölge 
kaynaklı bölgesel ve uluslararası sorunların azalması beklenmektedir. Askerî operasyonun başarıya ulaştırılması 
durumunda, genel bir başarı elde edilebilmesi yanında  ikili veya çok taraflı diplomatik görüşmeler konu 
hakkında belirleyici olabilecektir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında travmaları ile kişilik tipolojisi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 
verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğrenim 
gören 730 lisans öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmada “Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Formu” ve “Çocukluk Çağı 
Travmaları Ölçeği”  kullanılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmada, öğrencilerin çocukluk çağı travması ve travma alt 
tiplerinin kişilik tipolojisi ile olan ilişkisini analiz etmek amacıyla t-testi, çocukluk çağı travması ve travma alt tiplerinin kişilik 
tipolojisine etkisini görmek amacıyla lojistik regresyon analizi uygulanmış, verilerin istatistiksel çözümlemeleri IBM SPSS 22.0 
programı kullanılarak yapılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi [p≤ .05] olarak kabul edilmiştir. Çalışmada kişiliğinde 
içedönüklük olan öğrencilerin fiziksel ve duygusal ihmal puanlarının, dışadönüklük olan öğrencilerin puanlarından;  
dışadönüklük olan öğrencilerin cinsel istismar puanlarının ise içedönüklük olan öğrencilerin cinsel istismar puanlarından 
yüksek olduğu; kişiliğinde düşmanlık özelliği olan öğrencilerin çocukluk çağı travma toplam puanı ile duygusal istismar, 
fiziksel ve duygusal ihmal puanlarının, kişiliğinde uyumluluk özelliği olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu; kişiliğinde 
dağınıklık özelliği olan öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma puanları ile duygusal ve fiziksel istismar, fiziksel ve duygusal 
ihmal puanlarının, kişiliğinde sorumluluk özelliği olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu; kişiliğinde yeniliğe kapalılık 
özelliği olan öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma puanları ile fiziksel ve duygusal ihmal puanlarının, kişiliğinde gelişime 
açıklık olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır. Multivariate analizinde ise fiziksel ihmale maruz 
kalanlarda içedönüklük 1,53 kat (p=0,046<0,05); duygusal istismara maruz kalanlarda dağınıklık 2,86 kat (p=0,012<0,05); 
fiziksel ihmale maruz kalanlarda yeniliğe kapalılık 1,88 kat (p=0,043<0,05) yüksek olarak belirlenmiştir. Sonuçlar çocukluk 
çağı travması yaşantısı ile kişilik tipolojisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Çocukluk Çağı Travması, Kişilik Tipolojisi, İstismar, İhmal  

Relationship Between Childhood Trauma and Personality Typology 

Abstract: The purpose of this study is to examine the relationship between childhood trauma and personality typology. 
Research data were collected from the 730 undergraduates at İstanbul gelişim University in the 2016-2017 academic year. 
In the research “International Personality Inventory Short Form” and “ Childhood Trauma Scale” were used. In this research 
in order to analyze the relationship  between the student’s childhood trauma and personality typology of trauma subtypes 
t-test was used and in order to observe the influence of childhood trauma and trauma subtypes on personality typology 
logistic regression analysis was applied. The statistical analysis of the data was made by use of IBM SPSS 22.0 and in the 
research significance level was determined as [p≤ .05]. The results are as follows: The physical and emotional neglect scores 
of the students who are introverted are higher than those of the students who are extroverted; the sexuel abuse scores of 
the extroverted students are higher than those of the introverted students; the total score of childhood trauma and 
emotional abuse, physical and emotional neglect scores of the students who have hostile tendency are higher than those of 
the adaptable students; the total childhood trauma scores and emotional, physical abuse and physical, emotional neglect 
scores of the students who are untidy are higher than those of the students who are responsible; the total childhood 
trauma scores and physical, emotional neglect scores of the students who have a tendency of rejecting innovation are 
higher than those of the students who are open to innovation. In the multivariety analysis, the results are as follows; 
introversion in those who are exposed to physical neglect is determined as1,53 (p=0,046<0,05); untidiness in those who are 
exposed to emotional neglect is determined as 2,86 (p=0,012<0,05); rejection of innovation in those who are exposed to 
physical neglect is determined as 1,88 (p=0,043<0,05). The results show that there is a statistically notable relationship 
between childhood trauma and personality typology. 

Key words: Childhood Trauma, Personality Typology, Abuse, Neglect 

1. Giriş 

Oldukça eski bir geçmişe ancak bilimsel olarak incelenmesi yakın zaman denk gelen1, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve 
psikososyal kapsamlı ciddi bir sorun olmasında nedenleri ve sonuçları ile dikkat çeken2 çocukluk çağı travmaları, 
ana baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce 
uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve 
eylemsizlikler olarak tanımlanır ve bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel 
ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur3.  
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Psikolojide başlıca çalışma alanlarından biri olmasına ve bilimsel olarak açıklamaya ve incelemeye çalışan farklı 
yaklaşımların varlığına rağmen üzerinde anlaşmaya varılan kesin bir tanımlaması bulunmayan kişilik ise4; 
bireyleri birbirinden ayıran, onları diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, davranış ve tutumları5 bireyin zekâ, 
duygu, yetenek, kültür, eğitim, gelenek, görenek, neşe, keder, konuşkanlık, sinirlilik, konuşma şekli gibi birçok 
psikolojik dinamiğin içinde barındıran ve doğumdan ölüme kadar süren dinamik bir süreç6 ve bireyin zihinsel, 
bedensel ve ruhsal özelliklerinin kendi davranışlarına ve yaşam tarzına yansıması7 olarak tanımlanabilir. 

Çocukluk dönemi istismar ve ihmal yaşantısı bireyin gelişim sürecinde istenmeyen sonuçlar doğurabileceği 
bilinmektedir8. Çocukluk çağı istismarı ve ihmalinin bireyde psikopatoloji gelişiminde önemli olduğu9 anksiyete, 
depresyon, madde bağımlılığı, intihar davranışı, kişilik bozukluğu ve posttravmatik stres bozukluğunu içeren 
psikiyatrik bozukluklarla sonuçlanabildiği10,11 sınır kişilik bozukluğu başta olmak üzere çeşitli kişilik 
bozuklukları ile ilgili olduğu rapor edilmektedir12. 

Literatür incelendiğinde çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmalin kişilik 
bozukluklarına etkisine dair birçok çalışma olmasına rağmen13,14,15  travmanın kişilik yapısı ile olan ilişkisi 
üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma alandaki bu açığı gidermek, insanı diğerlerinden ayıran biricik 
özelliği olan kişilik yapısında çocukluk dönemi travmatik yaşantısının rolünün anlaşılabilmesini sağlamak 
açısından önemlidir. 

2. Yöntem ve Gereç 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma çocukluk çağı travması ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeyi, çocukluk çağı travması 
ve travma alt tiplerinin belli kişilik özelliklerinin gelişmesini ne oranda yordadığının incelenmesini konu alan 
ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.  

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi’  İdari İktisadi ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren 
kapsamında gönüllülük esasına göre araştırmaya katılan toplam 730 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin 403’ü (%57.2) kadın, 327’si (%42.8) erkek öğrencidir ve katılımcıların yaş ortalaması 20.5 ± 
2.5 (17-48) olarak belirlenmiştir.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan ve üzerinde araştırmanın amacını ve gönüllülük esasını, 
katılımcıların diledikleri zaman araştırmadan çekilebileceğini, araştırmanın güvenilirliği açısından cevapların 
içtenlikle verilmesi bilgilerini içeren bir üst yazı kısmı ile katılımcıların cinsiyet, yaş ve öğrenim gördüğü bölüm 
bilgilerinin bulunduğu bir formdur. 

Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Formu (IPISV): Beş faktör kişilik modeli üzerinden Goldberg tarafından 
geliştirilen Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Versiyonun (IPISV);  “dışadönüklük-içedönüklük”, “sorumluluk-
dağınıklık”, “duygusal denge-duygusal dengesizlik”, “gelişime açıklık- yeniliğe kapalılık”, “uyumluluk-düşmanlık” 
olarak 5 alt boyutu vardır. Toplam 40 sorudan oluşan ölçeğin soruları 5’li likert ile değerlendirilir. IPISV’nin 
Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik analizi Yöyen tarafından 2016’da yapılmış ve tüm ölçeğin 
cronbach alfa katsayısı .82 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarında güvenirlilik analizi; dışadönüklük için  
cronbach alfa katsayısı .74, duygusal denge için  .75, sorumluluk için  .70,  açıklık için  .68,  uyumluluk  için .55 
olarak belirlenmiştir16. 

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği: Bernstein ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlama ve 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Şar ve arkadaşları tarafından (2012) yılında yapılmıştır. Yirmi sekiz maddeden 
oluşan ölçek çocukluk çağı istismarıyla ilişkili olarak cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve duygusal ve fiziksel 
ihmal olmak üzere beş alt boyutu kapsamakta olup tüm maddeler 5’li likert tipinde değerlendirilmektedir. 
Ölçeğin Cronbach alfa değeri .93 olarak saptanmıştır17. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada çocukluk çağı travması ve travma alt tiplerinin kişilik tipolojisi ile olan ilişkisini analiz etmek 
amacıyla t-testi, çocukluk çağı travması ve travma alt tiplerinin  kişiliğe tipolojisine etkisini görmek amacıyla 
lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 22.0 İstatistik paket programı kullanıldı. 
Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

3. Bulgular 

Araştırmaya 403 (%57.2) kadın, 327 (%42.8) erkek öğrenci olmak üzere toplam 730 kişi katılmış olup, yaş 
ortalaması 20.5 ± 2.5 (17-48) olarak belirlenmiştir.  

Katılımcıların çocukluk çağı travmaları ve travma alt tiplerinin kişilik tipolojisi ile ilişkisi t-testi ile analiz 
edilmiştir. 

Tablo 1. Çocukluk Çağı Travması ile İçedönüklük – Dışadönüklük Kişilik Özelliği Arasındaki ilişki 

 İçedönük (n=261) Dışadönük (n=469) 
t p 

Ort Ss Ort Ss 

Çocukluk Çağı Travma Puanı 35,780 8,644 34,460 9,447 1,519 0,129 
Duygusal İstismar 6,710 2,415 6,520 2,460 0,851 0,395 
Fiziksel İstismar 5,490 1,546 5,390 1,437 0,743 0,458 
Fiziksel İhmal 7,320 2,657 6,570 2,074 3,497 0,002 
Duygusal İhmal 9,370 4,239 8,130 3,516 3,500 0,001 
Cinsel İstismar 5,860 2,781 6,600 3,887 -2,170 0,014 

 

Tablo 1 incelendiğinde kişiliğin birinci boyutu olan içedönüklük-dışadönüklük değişkeni ile fiziksel ihmal 
(t=3,497; p=0,002<0,05), duygusal ihmal (t=3,500; p=0,001<0,05) ve cinsel istismar puanları istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir (t=-2,170; p=0,014<0,05). Buna göre içedönük olan öğrencileri 
fiziksel ihmal puanları (7,320) ile duygusal ihmal puanları (9,370), dışadönük olan öğrencilerin puanlarından,  
dışadönük olan öğrencilerin ise cinsel istismar puanları (6,600), içedönük olan öğrencilerin cinsel istismar 
puanlarından  yüksek bulunmuştur.  

Tablo 2. Çocukluk Çağı Travması ile Uyumluluk-Düşmanlık Kişilik Özelliği Arasındaki ilişki 

 
Düşmanlık  

(n=118) 
Uyumluluk 

(n=612) t p 

Ort Ss Ort Ss 

Çocukluk Çağı Travma Puanı 45,110 16,460 34,500 8,672 4,903 0,014 
Duygusal İstismar 8,670 3,395 6,500 2,376 3,733 0,016 
Fiziksel İstismar 6,500 2,662 5,380 1,399 3,202 0,093 
Fiziksel İhmal 9,780 4,466 6,700 2,108 5,779 0,010 
Duygusal İhmal 12,170 5,680 8,380 3,648 4,231 0,012 
Cinsel İstismar 7,110 5,368 6,350 3,527 0,882 0,378 

Kişiliğin uyumluluk-düşmanlık değişkeni ile toplam çocukluk çağı travma puanı (t=4,903; p=0,014<0,05), 
duygusal istismar (t=3,733; p=0,016<0,05), fiziksel ihmal (t=5,779; p=0,010<0,05) ve duygusal ihmal puanları 
istatistiksel olarak anlamlılık göstermektedir  (t=4,231; p=0,012<0,05).  Düşmanlık özelliği olan öğrencilerin 
çocukluk çağı travma toplam puanları (45,110), duygusal istismar puanları (8,670), fiziksel ihmal puanları 
(9,780), duygusal ihmal puanları (12,170), uyumluluk özelliği olan öğrencilerin puanlarından yüksek 
bulunmuştur.  

Tablo 3. Çocukluk Çağı Travması ile Dağınıklık-Sorumluluk Kişilik Özelliği Arasındaki ilişki 

 Dağınıklık (n=141) Sorumluluk (n=589) 
t p 

Ort Ss Ort Ss 

Çocukluk Çağı Travma Puanı 39,800 12,793 34,440 8,750 3,617 0,012 
Duygusal İstismar 8,120 3,226 6,450 2,326 4,279 0,002 
Fiziksel İstismar 6,200 2,619 5,350 1,313 3,559 0,048 
Fiziksel İhmal 7,590 2,889 6,740 2,224 2,290 0,022 
Duygusal İhmal 10,290 5,259 8,360 3,607 3,163 0,026 
Cinsel İstismar 6,730 4,062 6,350 3,562 0,659 0,510 
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Tablo 3’te de görüldüğü üzere kişiliğin dağınıklık-sorumluluk değişkeni ile toplam çocukluk çağı travma puanı 
(t=3,617; p=0,012<0,05) duygusal istismar (t=4,279; p=0,002<0,05), fiziksel istismar (t=3,559; p=0,048<0,05), 
fiziksel ihmal (t=2,290; p=0,022<0,05) ve duygusal ihmal puanları ortalamaları (t=3,163; p=0,026<0,05) 
istatistiksel olarak anlamlı olarak saptanmıştır. Bulgular kişiliğinde dağınıklık özelliği olan öğrencilerin toplam 
çocukluk çağı travma puanlarının (39,800), duygusal istismar puanlarının (8,120), fiziksel istismar puanlarının 
(6,200), fiziksel ihmal puanlarının (7,590), duygusal ihmal puanlarının (10,290) kişiliğinde sorumluluk özelliği 
olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.  Çocukluk Çağı Travması ile Duygusal Dengesizlik-Duygusal Denge Kişilik Özelliği Arasındaki ilişki 

 Duygusal Dengesizlik (n=317) Duygusal Denge (n=413) 
t p 

Ort Ss Ort Ss 

Çocukluk Çağı Travma Puanı 35,530 10,006 34,390 8,624 1,401 0,162 
Duygusal İstismar 6,730 2,567 6,470 2,356 1,182 0,238 
Fiziksel İstismar 5,470 1,667 5,380 1,318 0,727 0,467 
Fiziksel İhmal 6,910 2,390 6,730 2,219 0,887 0,376 
Duygusal İhmal 8,900 4,162 8,240 3,490 1,974 0,057 
Cinsel İstismar 6,400 3,775 6,360 3,481 0,135 0,892 

 

Tablo 4 analiz edildiğinde kişiliğin duygusal dengesizlik- duygusal denge değişkeni ile toplam çocukluk çağı 
travma ve travma alt tipleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Tablo 5. Çocukluk Çağı Travması ile Yeniliğe Kapalılık-Gelişime Açıklık Kişilik Özelliği Arasındaki ilişki 

 Yeniliğe Kapalılık (n=154) Gelişime Açıklık (n=576) 
t p 

Ort Ss Ort Ss 

Çocukluk Çağı Travma Puanı 38,330 12,237 34,460 8,746 2,944 0,027 
Duygusal İstismar 7,280 3,542 6,500 2,280 2,229 0,119 
Fiziksel İstismar 5,700 2,462 5,390 1,311 1,504 0,355 
Fiziksel İhmal 7,670 2,997 6,700 2,178 2,949 0,025 
Duygusal İhmal 9,870 4,539 8,360 3,669 2,802 0,021 
Cinsel İstismar 6,930 3,999 6,310 3,552 1,186 0,236 

 

Tablo 5 incelendiğinde kişiliğin yeniliğe kapalılık-gelişime açıklık değişkeni ile toplam çocukluk çağı travma 
puanları (t=2,944; p=0,027<0,05) ile fiziksel ihmal (t=2,949; p=0,025<0,05) ve duygusal ihmal puanları (t=2,802; 
p=0,021<0,05) istatistiksel olarak anlamlı olarak saptandığı görülmektedir. Buna göre kişilik özelliği olarak 
yeniliğe kapalı öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma puanları (38,330), fiziksel ihmal puanları (7,670), 
duygusal ihmal puanları (9,870), gelişime açık olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 6. Çocukluk Çağı Travmalarının Kişiliğe Etkisine İlişkin Lojistik Regresyon Analizi 

  B S.E. p OR 
95% C.I.for OR 

Lower Upper 

içedönüklük - 
dışadönüklük 

Duygusal istismar -0,13 0,27 0,627 1,14 0,67 1,93 

Fiziksel istismar -0,03 0,32 0,937 1,03 0,55 1,91 

Fiziksel ihmal -0,43 0,22 0,046 1,53 1,01 2,34 

Duygusal ihmal -0,46 0,28 0,106 1,58 0,91 2,75 

Cinsel istismar 0,53 0,29 0,064 1,70 0,97 3,00 

uyumluluk - 
düşmanlık 

Duygusal istismar -1,15 0,63 0,068 3,15 0,92 10,83 

Fiziksel istismar -0,30 0,63 0,629 1,35 0,40 4,61 

Fiziksel ihmal -0,50 0,55 0,366 1,65 0,56 4,87 

Duygusal ihmal -0,83 0,58 0,154 2,29 0,73 7,18 

Cinsel istismar 0,53 0,63 0,403 1,70 0,49 5,84 

sorumluluk - 
dağınıklık 

Duygusal istismar -1,05 0,42 0,012 2,86 1,26 6,48 

Fiziksel istismar -0,13 0,46 0,786 1,13 0,46 2,82 
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Fiziksel ihmal -0,20 0,38 0,592 1,22 0,59 2,55 

Duygusal ihmal -0,67 0,42 0,108 1,95 0,86 4,43 

Cinsel istismar 0,60 0,46 0,189 1,82 0,75 4,44 

duygusal denge -
duygusal 
dengesizlik 

Duygusal istismar -0,23 0,25 0,358 1,26 0,77 2,06 

Fiziksel istismar 0,44 0,31 0,153 1,55 0,85 2,85 

Fiziksel ihmal -0,07 0,21 0,727 1,07 0,72 1,61 

Duygusal ihmal -0,41 0,27 0,132 1,51 0,88 2,57 

Cinsel istismar 0,39 0,26 0,134 1,48 0,89 2,47 

gelişme açıklık - 
yeniliğe kapalılık 

Duygusal istismar -0,01 0,40 0,982 1,01 0,46 2,19 

Fiziksel istismar 0,36 0,48 0,459 1,43 0,55 3,70 

Fiziksel ihmal -0,63 0,31 0,043 1,88 1,02 3,47 

Duygusal ihmal -0,33 0,40 0,402 1,39 0,64 3,02 

Cinsel istismar -0,54 0,37 0,147 1,72 0,83 3,57 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere çocukluk çağı travmalarının kişilik tipolojisi için oluşturduğu riski değerlendirmek 
amacıyla multivariate lojistik regresyon analizi yapılmış ve fiziksel ihmale maruz kalanlarda içedönüklük 1,53 kat 
(p=0,046<0,05); duygusal istismara maruz kalanlarda dağınıklık 2,86 kat (p=0,012<0,05); fiziksel ihmale maruz 
kalanlarda yeniliğe kapalılık 1,88 kat (p=0,043<0,05) yüksek olarak saptanmıştır.  

4. Tartışma  

Yapılan çalışmada çocukluk dönemi istismar ve ihmal yaşantısının kişilik özelliği olarak içedönüklük,  düşmanlık, 
dağınıklık ve yeniliğe kapalılık ile, cinsel istismar yaşantısının ise dışadönüklük ile ilişkili olduğu, fiziksel ihmale 
maruz kalanların içedönüklük ve yeniliğe kapalılık; duygusal istismara maruz kalanların ise dağınıklık özelliği 
geliştirmesinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgularımız kişiliğin ortaya konulduğu davranış biçimlerini tanımlayan litaratür 
tarafından desteklenmektedir. İçedönük bireyler; çekingen18; mahcup, sessiz, ciddi, dış gerçeklikten çok iç 
gerçekliğe yönelimli, içe kapanık, diğer insanlara karşı mesafeli19, kendilerini daha çok koruma eğiliminde olan, 
silik ve sosyalleşmeye daha az bağımlı20, ötekine kapalı ve yalnız kalmayı tercih eden21 sessiz, temkinli, sakin ve 
çekingen22 olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımların fiziksel ve duygusal olarak ihmal edilen çocukların 
karakteristik bir yönünü oluşturması; istismar edilen ve duygusal yönden reddedilen çocukların kendilerine kötü 
muamelede bulunan kişiler ile sağlıksız ve düzensiz ilişkilerini devamlı surette yeniden değerlendirdiği ve bu 
kişilere karşı bağımlılıklarını en aza indirmeye çalıştıkları, kendilerine kötü muamelede bulunan kişilerden dolayı 
tehlike ile yüzleşen çocukların bu olumsuz ve düşmanca davranışlarla baş edebilmek için umursamama, itaat 
etme, duygusal olarak kendini kısıtlama ve saldırganlık gösterme gibi çeşitli stratejiler geliştirdikleri23 bilgisini 
içeren litaratür ile uyumludur ve bir savunma biçimi olarak düşünülebilir. 

İçedönüklük boyutunun tersi olan dışadönüklerde ise daha fazla oranda cinsel istismara rastlanmıştır. 
Dışadönüklük  litaratürde sosyallik ve insanlarla birlikte olmayı sevme, eğlenceyi sevme, liderlik, güç, istekli 
olma ve arkadaşça davranma özellikleri ile karakteristiktir24. Dışadöküler; kendine güvenen, aktif ve heyecan 
arayan25, pozitif, sosyal, enerjik, neşeli ve diğerlerine karşı ilgili21 olumlu duygulanım içerinde, iyimser, coşkulu, 
artmış bir enerji düzeyine sahip olarak tanımlanmaktadır20. İçedönüklerin kendini korumaya yönelik, sessiz ve 
çekingen doğalarına karşılık, dışadönüklerin sosyal ve enerjik yaşantılarında cinsel istismarın depresif 
duygulanıma karşı bir manik savunma olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın ikinci bulgusu kişiliğinde düşmanlık özelliği olan öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma toplam 
puanları, duygusal istismar puanları, fiziksel ihmal puanları ve duygusal ihmal puanlarının, kişiliğinde uyumluluk 
özelliği olan öğrencilerin puanlarından yüksek olarak saptanmasıdır. Bulgumuz litaratür tarafından 
desteklenmektedir. Travmatik yaşantılara sahip bireylerin dissosiyatif semptomlar, kendine fiziksel olarak zarar 
verme, özkıyım girişiminde bulunma26, duygusal ve davranışsal sorunlar, korku, depresyon, kızgınlık, düşmanlık 
duyguları içerisinde bulunma27, antisosyal kişilik bozukluklarının görülmesi28  bilgileri, altta yatan düşmanlık 
özelliğinin dışavurumu olarak yorumlanabilir. Fiziksel ve duygusal istismara uğrayan çocukların duygu 
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yoğunluklarının az olduğu, iletişim kurmada zorluklar yaşadıkları ve duygularını öfke içeren davranışlar ile 
gösterdikleri bilgisi litaratürde yer almaktadır29. 

Çalışmanın üçüncü bulgusu kişiliğinde dağınıklık özelliği olan öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma puanları, 
duygusal istismar puanları, fiziksel istismar puanları, fiziksel ihmal puanları ve duygusal ihmal puanlarının, 
kişiliğinde sorumluluk özelliği olan öğrencilerin puanlarından yüksek olarak saptanmış olmasıdır. Bulgumuz 
litaratür ile desteklenmektedir. Özdisiplinsizlik olarak da ifade edilen dağınıklık boyutu sorumluluk boyutunun 
diğer ucunda yer alır ve bu kişiler dikkatsiz, güvenilmez18, plansız, erteleyen ve disiplinsiz30 olarak tanımlanır. 
Literatürde çocukluk çağında travmaya maruz kalan bireylerin  çabuk tepki verme, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu,  dissosiyatif bozukluklar, alkol ve madde kötüye kullanımı, borderline kişilik bozukluğu, 
kendine zarar verme ve özkıyıma eğilim31 bilgileri yer almaktadır. Bu psikiyatrik tabloların kişilik özelliği olarak 
dağınıklık/özdisiplinsizlik ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın dördüncü bulgusu kişilik özelliği olarak yeniliğe kapalı öğrencilerin toplam çocukluk çağı travma 
puanları, fiziksel ihmal puanları ve duygusal ihmal puanlarının, kişiliğinde gelişime açık olan öğrencilerin 
puanlarından yüksek olmasıdır. Kişilik boyutu olarak yeniliğe kapalılık, deneyime kapalılık olarak 
tanımlanmaktadır ve bu bireylerin geleneksel, muhafazakar, yeni  şeyler yerine bilinenleri tercih eden18, 
değişime direnen, kapalı ve tutucu21  olduğu bildirilmektedir. Bu boyutun karşı ucunda yer alan gelişime açıklık 
boyutundaki kişiler ise hayal kuran, maceracı, orijinal, yaratıcı, meraklı, kendi düşünce ve duygularına yönelen 
ve bunları ön plana çıkaran, çatışmaktan kaçınmayan olarak tanımlanır30. Kişiliğinde yeniliğe kapalı olanların 
gelişime açık olanlara göre fiziksel ve duygusal ihmal puanları daha yüksek olması duygusal ve fiziksel ihmalin 
tanımı ile birlikte ele alındığında manidardır. Fiziksel ve duygusal ihmal çocukların temel fiziksel, duygusal ve 
eğitim ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmaması; çocukların fiziksel, duygusal, bilişsel, eğitim, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında başarısız olma şeklinde tanımlanabilir23. Bu tanımlama göz önüne 
alındığında yeniliğe kapalı olmanın; bireylerin beslenme, eğitim ve kendini tanıma ihtiyaçlarının 
giderilmemesinin, temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçların karşılanmamasının sonucunda bireyin zihinsel ve 
duygusal gelişimini kesintiye uğrattığı düşünülmektedir. 

Klinik deneyimler bireylerin kliniğe başvuru sebepleri değişkenlik gösterse de kişiliklerinin gelişiminde çocukluk 
çağı travmasının etkin bir belirleyici olabileceği yönünde bilgiler sunmaktadır. Çalışma bulguları, bireye yönelik 
en ağır şiddetin çocukluğunda kendisine yaşatılan travma olduğu bilgisi ile birlikte düşünüldüğünde travmanın 
bireylerin hayatında taşıdıkları psikolojik izlerine ek olarak, bireyi diğerlerinden ayıran başlıca özelliği olan 
kişiliğinde, kişiliğinin tipolojisini etkileyecek denli büyük, kronik, geri dönüşümsüz bir rol oynadığını 
göstermektedir. Bu bağlamda ülkemizde her geçen gün artarak devam eden çocuklara yönelik istimar ve 
ihmalin ivedilikle durdurulabilmesi için hukuksal, psikolojik, sosyal ve eğitsel disiplinlerin multidisipliner 
faaliyetlerini çoğaltarak işlevsel hale getirmesi ülkemizin geleceği için büyük bir önem ve aciliyet arz etmektedir. 
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Abstract: The purpose of this research is to evaluate factors affecting agricultural credit usage of the farmers at pumping 
irrigation areas of the Şanlıurfa, out of Harran Plain, in the Southeastern Anatolia Project (GAP) Region, Turkey and explore 
the potential factors that contribute to it. The main material of this research comes from a sample of 155 farmers among 
5,282 in Şanlıurfa who were chosen via a simple random sampling method. Sampling was conducted in 2015 at four water 
user associations that are placed out of Harran Plain where pumping irrigation is done. The participants were interviewed 
face to face by questionnaires and local interviewers were used in order to maximize the reliability of the results. The Chi-
square tests were used for analysis at SPSS. The results indicate that 48% of the farmers were using agricultural credit and 
25% of them used this credit at last three years. Hypothesis tests have been conducted for factors that may be effective in 
the use of agricultural credits. Explanatory affecting factors, such as age, household numbers, farming experience, non-
agricultural income and livestock were affective at agricultural credit usage whereas amount of land owned, education 
level, marital status and agricultural income were found as ineffective factors at agricultural credit usage. This study is one 
of the first of its type in GAP-Şanlıurfa, Turkey. Therefore, the results could be helpful for decision and policy makers to 
rural development strategies. 

Keywords: Farmers, Agricultural Credit Usage, Pumping Irrigation, Şanlıurfa-GAP, Turkey 

1. Introduction 

Agriculture has an important place in the economies of all the countries and it is a necessity in terms of life 
safety. The agricultural sector is very important in the sociological and economic structure of Turkey (Günaydın, 
2006). The share of the agricultural sector in the gross domestic product is around 7% and 5.4 million people 
worked in agriculture in Turkey as of 2015 (Anonymous, 2016a; 2016b) One of the most important problems of 
the growing world population is waiting for ensuring food safety. An adequate and sustainable agricultural 
production to feed the population for each country is a must that is also important for agro-based industries 
and employment, especially in developing countries. One of the important components of production factors is 
the capital (Aktepe, 2007) that directly affects the type of production, quantity and quality. All sectors are in 
need of financing to make production. The sector that needs the most and complicated financing among all 
sectors is agriculture (Özçelik et al. 2005; Taşkıran and Özüdoğru, 2010). Some of the main reasons for this can 
be listed as follows: the fact that agricultural production is largely dependent on weather conditions and can 
easily be affected by natural disasters, the widespread use of small family businesses, the existence of 
unfavorable cost-price relation in agricultural products, lack of time alignment between income and 
expenditure, the level of income in agriculture is low, limited availability of savings, technology and structural 
problems in agriculture (Güneş, 2004; Lizumi and Ramankutty, 2015).  

For these reasons, farmers need more credits to finance procurement of goods and services from outside in 
order to have sustainable production. The credit allows future capital to be used in advance, and the use of 
loans varies according to the decisions taken by agricultural enterprises (Taşkıran and Özüdoğru, 2010). On the 
other hand, it is hard to say that the decisions to be taken are at optimum level for credit usage because the 
level of education in the agricultural sector is low. In fact, the attitudes and perceptions of farmers to the use of 
credit are highly influenced by local and cultural values, too.  
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Şanlıurfa is located at the Southeastern Anatolia Project area (GAP, in its Turkish acronym) that is multi-
sectorial regional development project, mainly based on the soil and water resources where agriculture is the 
leading sector (GAP, 2016a; Aydogdu, 2016a; Aydogdu and Yenigun, 2016a). Şanlıurfa has 1.18 million ha of 
agricultural land and 42% of its arable land is irrigated (GAP, 2016b; Aydogdu and Yenigun, 2016b). There are 
26 water user associations (WUA) at Şanlıurfa and 4 of them outside of the Harran plain and under irrigation by 
pumping (Aydogdu et al. 2015; Aydogdu, 2016b). Due to the fact that the irrigation water is pumped in these 
areas, the irrigation water cost is more expensive than the gravity irrigation. Therefore, the input costs are 
higher and due to high electricity prices, payment problems are experienced at pumping irrigation areas at 
both level of the farmers and the WUAs. Farmers in these regions are need more agricultural credit. It is aimed 
to evaluate factors affecting agricultural credit usage of the farmers at pumping irrigation areas of the 
Şanlıurfa, out of Harran Plain, in the Southeastern Anatolia Project (GAP) Region, Turkey and explore the 
potential factors that contribute to it by this research.  

2. Materials and Methods 

The main material of this research comes from a sample of 155 farmers among 5,282 in Şanlıurfa who were 
chosen via a simple random sampling method. Sampling was conducted in 2015 at four water user associations 
that are placed out of Harran Plain where pumping irrigation is done. The participants were interviewed face to 
face by questionnaires and local interviewers were used in order to maximize the reliability of the results. The 
Cronbach's alpha coefficient is used for reliability of statistics and if its high, the scale of substances is said to be 
consistent with each other (Alpar, 2013). If the value is exceeding 0.6, that is, indicating internally consistent 
scales, it means that all items incorporated in the scale are measuring the same underlying construct 
(Tavsancil, 2002; Vermier and Verbeke, 2006). The Cronbach's alpha coefficient is measured as 0.66 and the 
significance level of intraclass correlation coefficient is measured as p<1% that shows the results are reliable. 
The Chi-square tests were used for analysis of hypothesis at SPSS that is based on whether the difference 
between observed and expected frequencies is significant which is used in the analysis of qualitatively stated 
data (Kalaycı, 2014). The Pearson Chi-square test is used in this research to determine whether there is an 
interest between two variables, that is, whether two variables are independent of each other (Yükselen, 2006). 
It is a nonparametric test to determine if two variables are related. The H0 hypothesis, which expresses the 
independence of the variables, is based on the compatibility with the expected frequencies obtained. Test 
statistic is based on the difference between observed and expected frequencies. If this difference is small, it is 
harmonious, and if it is big it means inconsistency (Türedi, 2005).  

3. Results and Discussions 

Due to the patriarchal nature of the study area, surveys were conducted with male farmers. The average 
figures of the participants are calculated as follows, such as, age is 47.9 years old, households number is 6.4 
person, farming experience is 26.4 years, and land amount is 22.6 hectares (ha), and income 60,757.7 TL/year. 
The results indicate that 48% of the farmers were using agricultural credit and 25% of them used this credit 
within last three years. The descriptive statistics is given in Table 1.  

Hypothesis tests have been conducted for factors that may be effective in the use of agricultural credits which 
are age, marital status, number of household, education level, land amount, experience, livestock, income and 
income besides agriculture. Hypothesis test results are given below. 

H1:There is a relationship between age of the farmer and agricultural credit usage.  The crosstab results are 
given at Table 2 and test statistics are given at Table 3.  

 

 

 

 

 

 

 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1729 
 

Table 1. The descriptive statistics of the research 

 Variables Definitions 
(Farmer) 

Mean Std. 
Deviation 

Age If the age is between 18-35 then 1, 36-49 is 2, 50 and over is 3 2,29 0,729 

Marital status If single 1, if married 2 1,92 0,268 
Households  If the household number is between 1-4 then 1, 5-9 is 2, 10 

and more is 3 
1,88 0,588 

Education If literacy 1, primary school graduates 2, secondary school 
graduates 3, high school graduates 4, university graduates 5 

2,35 1,127 

Experience If the experience is less than 20 years then 1, between 21-30 
years is 2, 31 and more is 3 

1,93 0,838 

Land amount If land amount10 ha and less is 1, between 10.1-20 ha is 2, 
20.1 and more is 3 

2,10 0,891 

Livestock If farmer is doing livestock is 1, if not 0 0,61 0,489 
Income If the agro-based income level is 15000 TL/year and less is 1, 

15001-50000 is 2, 50001-10000 is 3, and 100001 and more is 
4 

2,38 1,040 

Non-agriculture 
Income 

If income besides agriculture is 1TL/year and less is than 1, 1-
15000 is 2, 15001 and more is 3 

1,75 0,724 

Agricultural Credit 
usage 

If existing of agricultural credit usage 1, if not 0 0,48 0,501 

When If every year credit usage is 1, within last 3 years is 2, within 
last 5 years is 3 

1,19 1,290 

 

Table 2. The crosstab result of H1 

     Age of the farmers (years) Total 

Credit usage   Between18-35 Between 36-49 50 and over  

 Yes Count 15,0 36,0 55,0 106 

    Expected Count 17,1 41,0 47,9 106 

  No Count 10,0 24,0 15,0 49 

    Expected Count 7,9 19,0 22,1 49 

Total Count 25,0 60,0 70,0 155 

  Expected Count 25,0 60,0 70,0 155 

 

Table 3. Chi-square test statistics of H1 

Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,124 2 0,047 

Likelihood Ratio 6,261 2 0,044 
Linear-by-Linear Association 4,774 1 0,029 

N of Valid Cases 155   

 
According to the test results at Table 3, there is a statistically significant relationship between age of the 
farmers and agricultural credit usage at a level of p<0.05 which means that hypothesis H1 is accepted. There is a 
two-way relationship between credit and age in terms of supply and demand which is the opposite of age level 
that is younger ones are more willingness to get credit as opposed to the older ones. And the suppliers mostly 
prefer to give credits to middle-aged ones due to being safe side for refund. It has been found that middle-aged 
people have easier access to credit, which is a consistent and expected outcome.  

H2: There is a relationship between marital status of the farmer and agricultural credit usage. The crosstab 
results are given at Table 4 and test statistics are given at Table 5.  
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Table 4. The crosstab result of H2 

     Marital status of the farmers Total 

 Credit usage   Single Married  

 Yes Count 6,0 100,0 106 

    Expected Count 8,2 97,8 106 

  No Count 6,0 43,0 49 

    Expected Count 3,8 45,2 49 

Total Count 12,0 143,0 155 

  Expected Count 12,0 143,0 155 

 

Table 5. Chi-square test statistics of H2 

 Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,034 1 0,154   

Continuity Correctiona 1,217 1 0,270   

Likelihood Ratio 1,902 1 0,168   

Fisher's Exact Test    0,197 0,136 

Linear-by-Linear Association 2,021 1 0,155   

N of Valid Cases 155     
aComputed only for a 2x2 table 

Fisher's exact test is used to determine if there are nonrandom associations between two categorical variables 
(Anonymous, 2017). According to the Fisher's exact test result at Table 5, there is not a statistically significant 
relationship exist between marital status of the farmers and agricultural credit usage at a level of p>0.05 which 
means that hypothesis H2 is rejected. On the other hand, a study showed that there was a statistically 
significant relationship between marital status and maximum likelihood estimation of farmers for sustainable 
usage of resources at agriculture in Harran plain-Şanlıurfa, Turkey (Aydogdu and Bilgic, 2016). 

H3: There is a relationship between household number of the farmer and agricultural credit usage. The crosstab 
results are given at Table 6 and test statistics are given at Table 7.  

Table 6. The crosstab result of H3 

    Household number of the farmers (person) Total 

 Credit usage   Between 1-4 Between 5-9 10 and more  

 Yes Count 18,0 75,0 13,0 106 

    Expected Count 25,6 67,9 12,5 106 

  No Count 19,0 23,0 5,0 47 

    Expected Count 11,4 30,1 5,5 47 

Total Count 37,0 98,0 18,0 153 

  Expected Count 37,0 98,0 18,0 153 

 

Table 7. Chi-square test statistics of H3 

Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,894 2 0,007 

Likelihood Ratio 9,417 2 0,009 
Linear-by-Linear Association 5,910 1 0,015 

N of Valid Cases 153   

 

According to the test results at Table 7, there is a statistically significant relationship exist between household 
number of the farmers and agricultural credit usage at a level of p<0.05 which means that hypothesis H3 is 
accepted. The number of households is higher in rural areas than in urban areas. These are the labor force and 
they are also required to provide livelihood that means there should be sustainable work and income. In this 
regards, the result is consistent.  
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H4: There is a relationship between education level of the farmer and agricultural credit usage. The crosstab 
results are given at Table 8 and test statistics are given at Table 9.  

Table 8. The crosstab result of H4 

     Education level of the farmers (Graduates) Total 

Credit 
usage 

  Literacy Primary 
school 

Secondary 
school 

High 
school 

University  

 Yes Count 19,0 58,0 16,0 5,0 8,0 106 

    Expected Count 18,5 57,4 14,4 5,5 10,3 106 

  No Count 8,0 26,0 5,0 3,0 7,0 49 

    Expected Count 8,5 26,6 6,6 2,5 4,7 49 

Total Count 27,0 84,0 21,0 8,0 15,0 155 

  Expected Count 27,0 84,0 21,0 8,0 15,0 155 

 

 Table 9. Chi-square test statistics of H4 

Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,358 4 0,670 

Likelihood Ratio 2,289 4 0,683 
Linear-by-Linear Association 1,028 1 0,311 

N of Valid Cases 155   

 

According to the test results at Table 9, there is not a statistically significant relationship exist between 
education level of the farmers and agricultural credit usage at a level of p>0.05 which means that hypothesis H4 
is rejected. Secure credit usage is the work of information and need education to access. The expected value 
starting from high school is lower than observed value that means they are not in favor of credit usage due to 
having job besides agriculture to sustain. 

H5: There is a relationship between land amount of the farmer and agricultural credit usage. The crosstab 
results are given at Table 10 and test statistics are given at Table 11.  

Table 10. The crosstab result of H5 

    Land amount of the farmers (hectares, ha) Total 

 Credit usage   10 ha and less 10.1-20 ha 20.1and over  

 Yes Count 33,0 21,0 52,0 106 

    Expected Count 36,9 21,2 47,9 106 

  No Count 21,0 10,0 18,0 49 

    Expected Count 17,1 9,8 22,1 49 

Total Count 54,0 31,0 70,0 155 

  Expected Count 54,0 31,0 70,0 155 

 

Table 11. Chi-square test statistics of H5 

Name of the tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,455 2 0,293 

Likelihood Ratio 2,451 2 0,294 
Linear-by-Linear Association 2,439 1 0,118 

N of Valid Cases 155   

 

According to the test results at Table 11, there is not a statistically significant relationship exist between land 
amount of the farmers and agricultural credit usage at a level of p>0.05 which means that hypothesis H5 is 
rejected. There is a relationship between the amount of land and income. As the land amount increases, the 
income also increases. The results indicated that bigger amount land owner uses more agricultural credit as 
compared to the others, but its relationship was found as insignificant that is an unexpected result.  
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H6: There is a relationship between experience of the farmer and agricultural credit usage. The crosstab results 
are given at Table 12 and test statistics are given at Table 13.  

According to the test results at Table 13, there is a statistically significant relationship exist between experience 
of the farmers and agricultural credit usage at a level of p<0.05 which means that hypothesis H6 is accepted. 
Experience is a factor that can directly affect income in rural and agriculture. As experience increases, the 
ability to cope with problems is increasing. The greatest risk of the use of credit is to provide reimbursement 
and this could be managed by the experience. The result is consistent.   

Table 12. The crosstab result of H6 

    Experience of the farmers (years) Total 

 Credit usage   20 and less Between 21 - 30 31 and more  

 Yes Count 39,0 27,0 40,0 106 

    Expected Count 41,0 31,5 33,5 106 
  No Count 21,0 19,0 9,0 49 

    Expected Count 19,0 14,5 15,5 49 

Total Count 60,0 46,0 49,0 155 

  Expected Count 60,0 46,0 49,0 155 

 

Table 13. Chi-square test statistics of H6 

Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,293 2 0,043 

Likelihood Ratio 6,612 2 0,037 
Linear-by-Linear Association 3,085 1 0,079 

N of Valid Cases 155   

 

H7: There is a relationship between livestock and agricultural credit usage. The crosstab results are given at 
Table 14 and test statistics are given at Table 15.  

Table 14. The crosstab result of H7 

    Livestock situation of the farmers Total 

 Credit usage   Yes No  

 Yes Count 36,0 70,0 106 

    Expected Count 41,0 65,0 106 

  No Count 24,0 25,0 49 

    Expected Count 19,0 30,0 49 

Total Count 60,0 95,0 155 

  Expected Count 60,0 95,0 15 

 

Table 15. Chi-square test statistics of H7 

Name of the tests Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,185 1 0,074   

Continuity Correction(a) 2,584 1 0,108   

Likelihood Ratio 3,149 1 0,076   

Fisher's Exact Test    0,080 0,055 

Linear-by-Linear Association 3,165 1 0,075   

N of Valid Cases 155        
aComputed only for a 2x2 table 

According to the Fisher's exact test result at Table 15, there is a marginally significant relationship exist 
between livestock status of the farmers and agricultural credit usage at a level of 0.10>p>0.05 which means 
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that hypothesis H7 marginally accepted. Animal husbandry is also an important source of income in rural areas 
and often requires financing. In this regard, result is consistent.  

H8: There is a relationship between income of the farmers and agricultural credit usage. The crosstab results 
are given at Table 16 and test statistics are given at Table 17.  

Table 16. The crosstab result of H8 

    Income of the farmers (TL/year) Total 

Credit 
usage 

  15000 
and less 

Between 15001-
50000 

Between 50001-
100000 

100000 
and more 

 

 Yes Count 25,0 29,0 31,0 21,0 106 

    Expected Count 25,3 34,2 27,4 19,1 106 

  No Count 12,0 21,0 9,0 7,0 49 

    Expected Count 11,7 15,8 12,6 8,9 49 

Total Count 37,0 50,0 40,0 28,0 155 

  Expected Count 37,0 50,0 40,0 28,0 155 

 

 Table 17. Chi-square test statistics of H8 

Name of the tests   Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,610 3 0,203 

Likelihood Ratio 4,615 3 0,202 
Linear-by-Linear Association 1,616 1 0,204 

N of Valid Cases 155   

 

According to the test results at Table 17, there is not a statistically significant relationship exist between 
income of the farmers and agricultural credit usage at a level of p>0.05 which means that hypothesis H8 is 
rejected. Income determines the need for credit. Those with high incomes have less credit needs. Between 
different income groups, this difference has not been measured. It was an unexpected result.  

H9: There is a relationship between income besides agriculture of the farmers and agricultural credit usage. The 
crosstab results are given at Table 18 and test statistics are given at Table 19.  

Table 18. The crosstab result of H9 

    Income besides agriculture of the farmers (TL/year) Total 

Credit usage 1and less Between 1.1-15000 15001 and more  

 Yes Count 35.0 54.0 17.0 106 

    Expected Count 43,8 44,5 17,8 106 

  No Count 29.0 11,0 9,0 49 

    Expected Count 20,2 20,5 8,2 49 

Total Count 64,0 65,0 26,0 155 

  Expected Count 64,0 65,0 26,0 155 

 

Table 19. Chi-square test statistics of H9 

Name of the tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,152 2 0,002 

Likelihood Ratio 12,607 2 0,002 
Linear-by-Linear Association 3,634 1 0,057 

N of Valid Cases 155   

 

According to the test results at Table 19, there is a statistically significant relationship exist between income 
besides agriculture of the farmers and agricultural credit usage at a level of p<0.05 which means that 
hypothesis H9 is accepted. Those with non-agricultural income have less credit needs. The differences among 
the groups arise from second group and unexpected result again but statistically significant, too. 
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4. Conclusion 

Agriculture is the backbone of many economy of the countries, regions and provinces that  contributes to the 
overall economic growth and determines the standard of life for citizens. The Şanlıurfa economy is made up of 
agriculture and agriculture based industries (GAP, 2017) where sustainable agricultural production has a vital 
role in socio-economic life of the city. Efficiency in agricultural production is influenced by technological 
developments and practices that needs investment where mostly rural enterprises do not have the financial 
power to do so. Small enterprises are an important sources of economic development, job creation and 
employment where access to capital is a critical issue that is heavily based on informal sources of loans and 
mostly from known people such as relatives and friends (Coleman, 2000) where inabilities exist to access to 
formal loans.  

The producer is obliged to cover the investment capital and investment needs from the credit sources since the 
incomes are not sufficient. In such a case, the farmers should be rescued from borrowers and lenders with high 
interest rates. The accessibility to formal sources should be easy for farmers who are mostly less educated 
within the society as compared to the others. There are many factors affecting agricultural credit usage of the 
farmers which is intended to identify them in this study. According to the results: age, household numbers, 
farming experience, non-agricultural income and livestock were affective at agricultural credit usage whereas 
amount of land owned, education level, marital status and agricultural income were found as ineffective 
factors at agricultural credit usage. This study is one of the first of its type in GAP-Şanlıurfa, Turkey. Therefore, 
the results could be helpful for decision and policy makers for rural development strategies based on usage of 
safe formal sources by the farmers.  
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Madde Alt Kültürü: Madde Kullanımının Kitap, Şiir, Şarkı Sözleri Dolayımıyla 
Özendirilmesi  

Aysel TEKGÖZ OBUZ 1  Meliha Funda AFYONOĞLU 2 

1 Arş.Gör.,Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

2 Arş.Gör.,Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 
  

Özet:Yaşam koşullarının ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini etkilediği ve yalnızlaşmayı artırdığı günümüzde, 
gençlerimizin sağlıklarını, yaşama tutunma becerilerini ve üretkenliklerini tehdit eden zararlı yönelimlere kolaylıkla 
başvurabildikleri görülmektedir. Bu zararlı yönelimlerin başında gelenlerden biri madde bağımlılığıdır.  Türkiye’de son 
dönemde açıklanan raporların gençler arasında uyuşturucu ve madde bağımlılığının günden güne arttığını ve tehlike 
boyutuna ulaştığını ortaya koyması bunu desteklemektedir. Gençlik döneminde, yaşanılan sosyal çevrenin ve bireysel 
faktörlerin maddelere yönelik geliştirdiği değerlerin genç nesil tarafından benimsenip kabul edilmesi, sonradan “madde alt 
kültürü” olgusunu meydana getirmektedir. Bağımlılığı oluşturan maddelerin kullanımını hoşgörü ile karşılayan toplumlarda 
yaşayan genç nesil, bağımlı olmayı çağın gereği olarak kabul etmekte, bu maddeler de birer “kültür simgesi” olarak 
görülebilmektedir. Böylece bu gençler kişilik, yaratıcılık ve varlıklarını da bu maddeye göre ortaya koymaktadır. Bu 
maddeleri kullananlar  “çağdaş”, “insancıl”, “uygar” , “doğruyu, iyiyi, güzeli arayan” kişiler olarak görülürken kullanmayan 
kimseler de “çağdışı”, “bilinçsiz”, “bilgisiz”, ”duygusuz” ve “bilinçsiz” olarak görülmektedirler (Köknel, 1983). Her geçen gün 
önemi artan madde bağımlılığı olgusu, medyasal varoluşunu da her daim sürdürmektedir. Medya bazen bu haberleri 
verirken faydalı olmak yerine ne yazık ki çoğu zaman zararlı olabilmekte ve yeni bağımlıların ortaya çıkmasına sebep 
olabilmektedir. Bu durumu bazı kitap ve müzik grupları ya da çeşitli kitlesel hareketler de yaşatabilmektedir. Kısacası alkol 
ve madde alt kültürünün yayılmasında basının etkisi yadsınamamaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı da konu hakkında ele 
alınabilecek bazı kaynakları örnek vererek madde bağımlılığı alt kültürünün oluşmasına yol açabilecek çeşitli kaynaklara 
değinmek ve bu yolla konu hakkında bir farkındalık oluşturmaktır. Özet olarak, çeşitli kitap, şiir vev şarkı sözleri  incelenerek 
hazırlanmış olup, sonuç olarak da, gençlerin uyuşturucuya yönelmesine yol açabilecek bazı kitap ve broşürlerin, müzik 
topluluklarının ya da şiirsel söylemleri bulgulanmaktadır. Ayrıca medya yayın organlarının kimi zaman bu maddelerin 
kullanımına teşvik edici bir misyonu varmışçasına faaliyet gösterebildiği düşünülmektedir. Yine çeşitli sanatçı kitlelerinin bu 
maddelere övgü yaptığı da çalışmanın diğer bulguları arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Madde Bağımlılığı, Madde Alt Kültürü 

1. Giriş 

Yaşam koşullarının ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini değiştirdiği ve yalnızlaşma, izolasyon gibi 
durumların yaşandığı günümüzde, çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı yönelimlere daha çok başvurduğu 
görülmektedir. Bu zararlı yönelimlerin en başında gelenlerden biri madde bağımlılığıdır. Ne yazık ki Türkiye’de 
son dönemde açıklanan raporlar gençler arasında uyuşturucu ve madde bağımlılığının günden güne arttığını ve 
tehlike boyutuna ulaştığını ortaya koyuyor. Önceleri tek tük içmelerle başlayan süreç, daha sonra bağımlılık 
haline dönüşüyor ve kişi daha fazla madde almaya ihtiyaç duyuyor. "Bir kereden bir şey olmaz" deyimiyle 
başlayan süreç ne yazık ki çoğunlukla sönen ve kararan hatta son bulan hayatların olmasına yol açıyor.  

Tıp dilinde “kişinin tabii veya sentetik yolla elde edilen bir maddeyi iradesi dışında almak zorunda kalışı” veya 
“kendini maddeye karşı aç olarak hissetmesinden ötürü o maddenin kişi tarafından devamlı ya da periyodik 
olarak kullanması durumu” olarak tarif edilen uyuşturucu madde bağımlılığı(www.bursapsikiyatri.com.tr) bir 
anda ortaya çıkmadan,  hazırlık, ilk kullanım/deneyim, kullanmayı/ eylemi sürdürme, ilerleme, bırakma, tekrar 
kullanmayı/denemeyi düşünme, tekrar kullanım ve tekrar başlama evrelerini içeren uzun bir süreç olarak 
varlığını göstermektedir. 

Aksoy (2014)’un belirttiği gibi, bağımlılık kavramı, genel olarak alkol, esrar, kokain, eroin gibi kimyasal madde 
kullanımını kapsamasına rağmen bağımlılığı neyin oluşturduğu konusunda gerçekte net bir açıklama yapmak 
pek kolay olmamaktadır. Kimyasal olmayan bağımlılıkların bağımlılık yaratıp yaratmadığını belirlemenin yolu, 
alkol-madde bağımlılığı için saptanmış olan klinik ölçütlerle karşılaştırmaktır. Günlük hayatta, evde, okullarda, 
işyerlerinde kolayca temin edilebilmekte, bu maddeler yasal olarak pek çok yerde serbestçe satılabilmekte ve 
satın alıp kullananlar için de belirli bir yaş sınırlaması ne yazık ki olmamaktadır. Yaygın bir kullanım alanı 
bulunan bu maddelerin yasaklanması pek mümkün değil ancak özellikle önemli bir risk grubu olarak görülen 
çocukların bu maddelerden uzak kalması konusunda bir takım tedbirler gerekli görülmektedir.  

http://www.bursapsikiyatri.com.tr/
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WHO, 1964 yılında bağımlılığı: “Canlı bir organizmanı, bir madde ile etkileşime girmesinden kaynaklanan psişik 
ve bazen aynı zamanda fiziksel nitelikli durum. Ayırt edici niteliği, davranışta ve uyaranlara yönelik diğer 
yanıtlarda meydana gelen değişimler olup, hep sürekli ya da dönem dönem söz konusu maddeyi alma yönünde 
karsı koyulmaz bir dürtü içerir. Bu dürtü, maddenin uyandırdığı psişik etkileri yasama ya da onun yoksunluğunun 
getirdiği huzursuzluğu giderme isteğinden kaynaklanır ” şeklinde açıklamıştır (Booth, Gümüş ve ark.,  1997). 

Günümüzde bağımlılık bir davranış biçimi olarak kabul edilmiştir. Bilindiği gibi davranış belirli çevre koşulları 
altında canlının uyarıcılara verdiği tepki olarak adlandırılmaktadır. Bağımlılık sorunu bir davranış biçimi olarak 
ele alındığında bu davranışı oluşturan çevre koşullarının içten ve dıştan gelen uyarımların ve insanın kişilik 
özelliklerinin bilinme gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Köknel, 1983).  Bağımlılık biçimindeki davranışa yol açan 
çevre koşulları insanın içinde yaşadığı toplumun ekonomik ve kültürel yapısından ayrıca o çevrede bulunan alkol 
uyuşturucu ve uyarıcı maddeler oluşur. 

1.1. Madde Alt Kültürü 

İçinde yaşanılan çevrenin maddelere ilişkin geliştirdiği değerlerin gençlerce benimsenip kabul edilmesi gençler 
tarafından daha sonra bağımlılığı ortaya çıkaran “uyuşturucu madde alt kültürü”nü meydana getirmektedir.  Bu 
maddelerin kullanımını hoşgörü ile karşılayan toplumlarda yaşayan gençler bağımlı oluşu, çağının gereği olarak 
kabul edip bu maddelere de “kültür simgesi” olarak değer verebilmektedirler. Böylece bu gençler kişilik, 
yaratıcılık ve varlıklarını da bu maddeye göre ortaya koymakta ve bu maddeleri kullananları da “çağdaş”, 
“insancıl”, “uygar” , “doğruyu, iyiyi, güzeli arayan” kişiler olarak görüp kullanmayan kimseleri de “çağdışı”, 
“bilinçsiz”, “bilgisiz”, ”duygusuz” ve “bilinçsiz” olarak görmektedirler (Köknel, 1983). 

Bu maddelere bağımlılığı kolaylaştıran toplumsal değerler son derece önemli olmaktadır. Yapılan araştırmalar, 
gençlerin madde kullanımını hoşgörü ile karşılayan, bu maddeleri kullanmayı kültürel gelişmişlik, ilerlemişlik ve 
yaratıcılık simgesi olarak görmekte olan toplumların olduğunu ortaya koymakta ve adeta bir ”madde alt kültürü 
“ oluşmaktadır.  

Ünlü bir artist ya da sporcuyu giyim, konuşma, saç şekli gibi özellikler açısından taklit eden genç, onun alkol 
içişini ve madde kullanımını da benimser, ona özenir, ona benzemek ister ve onunla özdeşleme durumunda fark 
etmeden bu maddelerin de bağımlısı olur. Bu durum “uyuşturucu madde alt kültürü” nün oluşmasında önemli 
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Köknel, 1983). 

Eroin bağımlısı bireyler genellikle kendilerine has bir alt kültürde yaşarlar ve zamanlarının büyük bir bölümünü 
ilacı elde etme, “uçuşa hazırlanma”, “uyuşmuş bir halde dolaşma”, normale dönme ve sonra da bir sonraki 
dozlarına değin geri çekilme belirtileri yaşama gibi uyuşturucu bağıntılı etkinliklerle geçirirler. Pek çok kokain 
bağımlısı bireyin yaşam tarzı bu iki uç noktanın ortalarında gibi gözükmektedir (Kalyoncu, 2000). 

Bugün birçok ülkede uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık sözcükleri ile gençlik, popülerlik birbirine yakın 
anlamlar olarak değerlendirilmektedir. Böylece bu sözcüklerin birlikte kullanıldığı “Gençlik Kültür” veya 
“Uyuşturucu Madde Alt Kültürü” denilebilecek bir alt kültür akımı ortaya çıkmıştır (Köknel, 1983 ). Genç 
doğduğundan beri anne ve babasına bağlı iken bu dönemde yavaş yavaş ailesinden uzaklaşarak arkadaşlarına 
bağlanır onların baskı ve yönlendirmesine açık bir hale gelir. Artık bir grup insanı haline gelir. Günümüzde de 
bunu pek çok kurum gerçekleştirebilmektedir. İnsanlar hemen her gün bir örgüt içinde gözünü açmakta ve 
hayatı boyunca da o örgüte bağlı kalmaktadır (Aytaç, 2004). Belli bir grup ya da örgütün üyesi olmanın yolu ne 
yazık ki bu zararlı maddelerin kullanımından geçebilmektedir. Ya da gruba devamlılığın sağlanması yine gruptan 
çıkarılma nedeni de bu maddelerin kullanımına bağlı olabilmektedir. Arkadaş gruplarının oluşturulması ve 
devamlılığının sağlanması konusunda önemli bir faktör olan madde kullanımı bu nedenle ciddi bir risk faktörü 
olabilmektedir.  

UNESCO’ya göre 12-24 yaş dilimi içinde bulunan gençlik çağı, aynı zamanda bağımlılık yapan maddenin 
kullanılmaya başlandığı çağ olmaktadır. İnsan çoğunlukla gençlik çağı içinde bir maddenin bağımlısı olur ve 
erişkinlik çağına da bir bağılı olarak girer. Bu süreç Türkiye’de olduğu gibi genel olarak pek çok ülkede sigara, 
alkol ve esrar ile başlar, daha sonra diğer uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kullanılır (Köknel, 1983). Bu kültür 
yayılarak bulunduğu ülkedeki gençleri kolaylıkla etkileyerek onların da bu maddeleri kullanmasına yol açan en 
önemli nedenlerden biri olabilmektedir. Türkiye’de madde kullananların önemli bir kısmı sokaklarda yaşadığı 
için bu gruplara özel önem vermek gerekli olmakta ve uçucu madde kullanan kişilerin büyük bir kısmı 13 yaş 
altında olduğu için ve maddelere ulaşım kolaylığı önemli bir konu olduğu için ebeveynlere ve sağlık otoritelerine 
önemli görevler düşmektedir (Boztaş ve Arısoy, 2010). 
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1995 yılında Sağlık Bakanlığının lise öğrencilerinin sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler konusundaki bilgi, 
tutum ve davranışlarının belirlenmesi projesi kapsamında 24 ilde yapılan taramada, sadece 7 ilde 8453 lise 
öğrencisine uyuşturucu ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu araştırmada alkol dışı uyuşturucu kullanma oranı özel 
okullarda %5.6, resmi okullarda ise %3 5'dir. İller arasında en yüksek oran İzmir (%4.2), en düşük oran ise 
Adana’da (%2.5) bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre uyuşturucu madde kullanma sıklığına göre iller İzmir, 
Diyarbakır, İstanbul, Konya, Bursa, Ankara ve Adana olarak sıralanmaktadır (Demirhan 1999, Gökler ve Koçak, 
2008). Aile içi kutuplaşmalar da, çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini engelleyebilir ya da saptırabilir. Ruhsal 
gelişimi yanlış şekillenmiş bir çocuğun ise, madde kullanmaya başlaması çok da uzak bir olasılık gibi 
gözükmemektedir (Öztürk, 1992).  

Madde alt kültürünün amacı; amaçsızlığın, inançsızlığın, kavram kargaşasının temel olduğu alkol ve madde alt 
kültürüne giren, yaşamını böyle arkadaşların olduğu çevrede sürdüren genç bu tür maddeleri kullanmaya 
başlar. Daha sonraki süreçte bunlara alışır, bunların tutsağı haline gelir onu bulmak için her türlü çaba 
gösterebilmektedir. Para çalar, soygun yapar, adam döver ve hatta cinayet bile işleyebilmektedir. Alkol ve 
madde alt kültüründe amaç; söz konusu maddeleri kullanarak haz duymak, mutlu olmak, gerçeklerden 
kaçmaktır. Bu amaca ulaşmak için araç madde olup bunların kullanımına ve etkilerine ilişkin olarak oluşmuş 
ortak bilgiler, değerler, duygular, düşünceler benimser. 

Alkol ve madde alt kültürü içine giren genç önce kullanılan maddelerin alt kültürüne özgü elde ediliş yollarını ve 
kullanım yöntemlerini öğrenir. Daha sonra alkol ve madde argosu, giyim, kuşam, müzik, cinsel yaşantı, genel ve 
özel davranış kalıplarını ve dünya görüşünü, felsefesini benimse (Köknel, 1998). Bu alt kültürün oluşmasına 
örnek olabilecek çeşitli etkenler mevcuttur. Bunlar; 

2. Madde Kullanımına Özendirici Olarak Ele Alınabilecek Örnekler 

Bu konu ile ilgili olaylar aynı zamanda oldukça medyasaldır. Ve basın yayın organları için de her zaman bir haber 
değeri olan haberler arasında yer almıştır. Ancak bazen medya bu haberleri verirken faydalı olmak yerine ne 
yazık ki çoğu zaman zararlı olabilmekte ve bu durumda ortaya yeni bağımlılar çıkabilmektedir. Aynı durumu bazı 
kitap ve müzik grupları ya da çeşitli kitlesel hareketler de yaşatabilmektedir. Hatta yapılan literatür taraması 
sonucuna göre gençlerin uyuşturucuya meyletmesi için kitaplar ve broşürler basılmakta ve bazı müzik 
toplulukları da uyuşturucuya teşvik etmekte. Bu konu da; “Benim elimde, turistlere yönelik bazı kitapçıklar var. 
“Türkiye'ye geldiğiniz zaman uyuşturucuyu nerelerden alabilirsiniz, ne kadar ücret ödersiniz, bu madde ile 
yakalanırsanız ne kadar ceza alırsınız?” gibi bilgilendirici yeraltı yayınları var.” dedi. Gençlerin korunması için 
ailelere, “Ne olur çocuklarınıza sahip çıkın!” diye seslenen Köknel, uyuşturucu ile mücadelede en büyük 
sorumluluğun anne ve babalarda olduğuna dikkat çekmiştir. 

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının ilköğretim okullarına kadar indiğini göstermektedir. 
11-12 yaşındaki çocukların uyuşturucu bağımlısı haline gelmesi dikkat çekici olmaktadır. Öğrenciler arasında 
esrar, extacy hatta eroin kullananlar bile yer almaktadır (Ögel, 2001). Bu kadar erken yaş grubuna kadar inen 
madde kullanımı ve bağımlılığının ortaya çıkışına pek çok faktör yol açmaktadır. Bir madde alt kültürünün 
oluşumuna yol açan yani uyuşturucu madde kullanımını özendiren bazı toplumlar olmaktadır (Ögel 2001). 
Köknel, gençlik grupları arasında bu maddelerin kullanılmasıyla zihinsel gelişme kaydedileceği inancının 
yayıldığını aktarmıştır. Köknel, 'Uyuşturucuları kullanırsanız zihinsel, bilinçsel açısından gelişirsiniz, yaratıcı, 
üretici olursunuz' denilerek gençlerin kandırıldığını ve bazı müzik topluluklarının da uyuşturucu kullanımını 
teşvik ettiğini iddia etmiştir. Köknel ayrıca şunları eklemektedir: "İnsanları en kolay elde edenlerden biri müzik 
ritimleridir. Bu ritimler ve şarkılardaki sözlerle gençler uyuşturucu kullanımına yönlendiriliyor. Metal müziklerinin 
gençlerin uyuşturucu kullanımını artırdığını yaptığımız araştırmalarla tespit ettik. Yine arabesk müziğin de 
uyuşturucu kullanımına etki ettiğini belirledik. Arabesk müziği dinlemenin esrar kullanımını artırdığına dair 
yapılmış araştırmalar mevcut. O müziği dinleyen gençler, şarkının sözlerini daha candan hissetmek için 
kullandıklarını söylemektedirler.” 

Köknel (1983) ‘in Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış adlı kitabında üzerinde ayrıntılı durduğu bazı örneklere yer 
verilecektir. Bunlar;  

Hippi Akımı; 

“Beatnic” ve “hippi” akımı 1950 yılında Amerika birleşik devletlerinde doğmuştur. Hippi sözcüğünün gerçek 
anlamı ve karşılığı kesin olmamakla beraber daha çok müzik çalarken dilencilik yapanlar anlamına gelir. Amerika 
birleşik devletlerinde 1950 yılının başında oluşan değişik adlar altındaki gençlik grupları, aynı yılın ortalarında 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1739 
 

“savaş yerine aşk” sloganlarıyla ilk hippi akımını başlatmışlar. Kore savaşı nedeniyle yaşlı kuşakları suçlayan 
gençler tarafından desteklenen bu akım önce Amerika’ya daha sonra Avrupa’ya yayılmıştır. Tutumları, 
yaşantıları, giysileri ve alışkanlıklarıyla yaşadıkları toplumlara yabancı gelen bu gençler “yarı deli” olarak 
nitelendirilmiş ancak 1960 tan sonra toplumlar bu akımın nedenlerini, görüşlerini, amaçlarını anlamaya 
başlamışlardır. Bu akım başlangıçtaki hoşgörülü yaklaşımlarından da beslenerek kısa sürede gençler arasında 
bağımlılık yapan maddelerin kötüye kullanımlarını içeren bir alt kültür halini almıştır. 

San Francisco’nun Çiçek Çocukları; 

Anne babalarından, kendilerinden daha yaşlı kuşaktan yeterli anlayış, destek, ilgi ve sevgiyi göremediklerinde 
yakınan ve bunu dile getiren gençlik grupları alanlarda, sokaklarda, parklarda bir araya gelerek toplumun 
alışagelmiş değerlerine karşı çıkıyorlar, yaşlı kuşakları ve yöneticileri yalan söylemekler suçluyorlardı. Her biri 
kendi beğenilerine göre renk renk giyinmiş uzun saçlı bu gençlerden bir bölümü, sık sık bir araya toplanıp içinde 
esrar bulunan koca bir sarma sigarayı ya da pipoyu elden ele dolaştırarak ABD ‘de kurulu düzene karşı çıkıyorlar, 
o yıllarda dillerinden düşmeyen bir takım şarkıları söylüyorlardı. Böylece esrar ya da marihuana düzene karşı 
çıkan gençlerin ortak simgesi durumuna gelmiştir.  

Yaşantıya Dönüşen Müzik; 

1983‘ün ilk aylarında İstanbul’ da verilen bir Rock konseri gazetelere şu başlıkla yansımıştır. “ Rock konserinde 
gençler içlerindeki şeytanı attı” haberin özeti şöyledir: dokuz on yaşlarına kadar olan “Rock”cu çocuklar ve 
“punk”çular üzerinde “Elvis” yazılı deri ceketler, sırtlarında demir zımbalarla kurukafa motüfü işlenmiş siyah 
montlarla konser salonunu doldurmuşlardır. Şeytan “Devil” grubu sahnedeki yerini aldı. Büyük bir gürültü içinde 
müziğe başladı… programın sonunda “ ekzotik bant” eşliğinde sahneye fırlayan gençler kendilerinden 
geçmişçesine dans edip “şeytan “ları atmaya çalışıyorlardı. Müzik ve danstan “uyuşmuş” gibi hareket 
ediyorlardı. Haberlerden öyle anlaşılıyor i, “uyuşma” sadece müzik ve dansla ortaya çıkmış. Böyle olup 
olmadığına ilişkin bir bilgimiz yok. Ancak batı ülkelerinde Punk modası izleyen ve bu tür “Rock” konserlerine 
katılan gençlerin alkol ve uyuşturucu kullandığına değinmiştik. 

Aslında yeni bir yaşam biçimi olarak uyuşturucu madde alt kültürünün oluşmasında bazı çağdaş müzik türlerinin 
de etkili olduğu görülmüştür. Rock, Metal müzik, arabesk, bazı etnik müzikler ve son zamanlarda yaygınlaşan 
bazı özgün sanatçılar da gençleri etkileyebilmektedir. Elinde bir sigarası yanında içki şişesi ile duman altında bir 
yerde bu müziğin etkisine daha rahat kapılmakta ve bu maddeler ile müzik birbiri ile özdeşleşmeye 
çalışılabilmektedir.  

Yer Altı Basınının Zararlı Etkisi 

Afiş, gazete,dergi,kitap,radyo,sineme,televizyon kitle iletişim araçları da genci kolaylıkla etkileyebilmekte ve 
gencin kimlik kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu konuda yer altı basını da çok önemlidir. Alkol ve 
madde alt kültürünün yayılmasında yeraltı basınının büyük etkisi olmuştur. Bütün dünya ülkelerine kolayca 
girebilen yer altı basını ürünleri bir yandan gençlerin içinde yaşadıkları kültürün , toplumun alışagelmiş 
kalıplarına ve değer yargılarına karşı başkaldırıya kışkırtırken öte yandan madde kullanımının başkaldırıyı 
güçlendirdiği, bireysel ve toplumsal değişmeyi ve gelişmeyi sağladığı görüşünü işlemektedirler. 

Toplum üzerinde etkisi bilinen ve topluma yön verme kabiliyeti yüksek olan kitle iletişim araçları, diğer tüm 
toplumsal kurum ya da aktörden daha önemli bir sorumluluğu üstlenmektedir (Çamdereli, 2006).  Birleşmiş 
Milletlerin yayımladığı bir rapora göre yeraltı basınını izleyenlerin çoğunluğunu aile ile çatışması olan aileye 
başkaldıran, kurulu düzene karşı çıkan gençler oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerin de ve Avrupa 
ülkelerinde haklı gerekçelerle kurulu düzene ve savaşa karşı çıkan gençlerin yaptıkları gösterilere katılanları bir 
bölünün yeraltı basınının etkisi altında alkol ve madde alt kültürü içinde yer alması, bu görüşü 
desteklemektedir. 

Günümüzde de ABD de ve birçok Avrupa ülkesinde de bu tür yeraltı basını yayını olan gazetelerin dergi ve 
kitapların sayısı bini geçmiş ve bağımsız basına ait yüzlerce yayın olduğu saptanmıştır (Köknel, 1998). 

Türkiye de yasa kapsamına alınmayan uyuşturucular (ectasy:altın  vuruş) esrardan dört kat daha etkili olmasına 
karşın internette gübre,bitkiçayı,baharat olarak tanıtılmakta ve gençler bunlara rahatlıkla ulaşıp temin 
edebilmektedirler.Yani bunlar ne yazık ki bir “tık” lık uzaktadırlar. Bu maddeyi almak isteyen kişiler sadece 
bunları tık’lama zorluğu yaşamakta yani bunlara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Üstelik bu maddeler yine bazı 
hazırlanmış ve yasal olmayan ancak kendilerini yasal olarak tanıtarak Bireylere kolaylık ile ulaşabilmektedir. 
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Ayrıca bu maddeler bir takım sevimli logolar ile (çizgi film kahramanları gibi)özellikle küçük yaşlardaki 
bağımlıları etkileyerek bu maddeleri kullanma miktarını arttırmaya yol açmaktadırlar. 

Esrar İç, Gerçeği Gör 

Madde kullanımı alanında yapılan araştırmalarda sigara ve alkolden sonra en sık kullanılan maddenin esrar 
olduğu gözlenmiştir. Eroin kullanımı çok sık olmakla beraber bu maddenini kullanımı ortaya çıkardığı sosyal, 
fiziksel ve ekonomik sorunlardan dolayı gündemdeki yerini her zaman korumuştur. Burada sosyo ekonomik 
durum ile kullanılan madde arasında belirgin bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Kokain, extasy gibi maddeler daha 
yüksek gelir sahibi kişiler tarafından kullanılmaktadır (Ögel, 2001). En yaygın olarak kullanılan maddenin ise 
esrar olduğu belirtilmektedir. 

Yeraltı basınının ilk gazetelerinin yayınlandığı günden günümüze de, bu tür basın gerek Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gerekse Avrupa’nın  çeşitli ülkelerinde gençliği toplum yapısına, ilkelere, kurallara, düzene karşı 
çıkması için kışkırtmış yöneticileri, politikacıları toplumda sivrilmiş kişileri acımasızca eleştirmiş, düşüncelerin 
özgürlüğe kavuşması,yeni bir düzenin kurulması  için uyuşturucu uyarıcı madde ve ilaçların övgüsünü yapmıştır. 
Örneğin San Francisco’da  yayınlanan ”The San Francisco Oracle”adlı gazetesinde “Esrar Al ve Gör, LSD Al ve 
Varol” başlığı altında alkol ve marihuananın alkolden daha az zararlı olduğu bilimsel niteliği ileri sürülen 
araştırmalar ve belgeler ile her iki maddenin kullanılmasında sakınca olmadığı anlatılıyor ve savunması 
yapılmıştır. 

LSD Al Kendini Tanı 

Gelighy ve Statford ‘un LSD: The Problem Solving Psychedelic  adıyla yayınladıkları kitapta LSD kullanmak 
isteyenlere  iyi sonuç almak için bir takım öneriler yapılmış ve bunun yararları üzerinde durulmuştur. Bunun 
hangi çevrede ve nasıl kullanılacağını anlatan bazı bölümler kullanılmıştır: ”LSD sizi akıllandırmaz, kendinizi 
tanımak için yararlı bir araç olabilir. LSD’den çok şey öğrenebiliriz. Bunu daha çok öğleden sonra ve akşam 
kullanın. Aldıktan sonra fazla hareket etmeyin. Bunu alırken yanınızda bu işi iyi bilen birini bulundurun.” şeklinde 
kullanın için bazı önemli ve neredeyse teşvik edici bir takım bilgiler bulundurmaktadırlar. 

High Time Dergisi’nde de en iyi uyuşturucuyu nerede ne kadara bulunabileceği kimi uyuşturucuların evde nasıl 
elde edileceğine ilişkin bir takım bilgiler yanında bazı bağımlıların yaşamını anlatan öyküler ve uyuşturucu 
madde kullanan kişileri öven bir takım yazılar yer almaktadır. 

Yeraltı yayınları arasında bulunan ve 1971 yılında Hoffman tarafından Steal This Book (Bu Kitabı Çal)  adıyla 
yayınlanan uyuşturucu madde kullanan gençler arasında hala etkisini sürdüren kitapta  “Kendi Marihuananı 
kendin üret” sloganı ile hint kenevirinin yetiştirilmesi bundan marihuana yapılması anlatılıp uyuşturucu madde 
alım satımının yasa dışı olduğu hatırlatılarak yakalanmadan uyuşturucu madde alım satımına ilişkin bilgiler 
veriliyor ve bunların nasıl kullanılacağı tanıtılıyordu. 

Yine Ruth Bronsteen tarafından yazılan günümüz yer altı dünyasını anlatan Nasıl Aşk İçinde Yaşanır? Adlı 
kitabında Hippi’lerin el kitabı yer altı basınının en ünlü örneklerinden biridir. Yazar bu kişileri tanıtarak bunların 
çiçekleri seven kendi düşünceleri doğrultusunda yaşayan, sevgiye ve özgürlüğe inanmış gençler olduklarından 
söz etmiştir. Bu maddeleri kullanmak Hippi’lerin yaşamlarını sürdürmek için kullandıkları bir yoldur. Hippi’ lerin 
sözlükleri türlü ilaç, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere verdikleri çeşitli sözcükler ile doludur. Düz yazıları, şiirleri, 
sanatları hep bu kelimeler ile doludur. 

Arabesk Alt Kültürü ve Kadercilik 

Ülkemizde son yıllarda gittikçe artan bu müzik akımı uyuşturucu madde kullanma eğilimini oluşturmaktadır. Bu 
müzik tarzı, karamsarlık, saldırganlık ve cinsellik çelişkilerini birleştirerek elinde bira ya da eroin iğnesi taşıyan 
insanların oluşmasına yol açmaktadırlar. 

Ayrıca medyanın etkisi de büyük olmaktadır. Örneğin: Tarkan, Deniz Seki, Tuğba Özay gibi sanatçıların 
uyuşturucu nedeni ile yakalanmasından sonra hayranları arasında uyuşturucu madde kullanımının arttığı 
söylenmektedir. 

İnternetin Etkisi 

Türkiye’de yasa kapsamına alınmayan uyuşturucular (ectasy:altın  vuruş ) esrardan dört kat daha etkili olmasına 
karşın internette gübre, bitki çayı, baharat olarak tanıtılmakta ve gençler bunlara rahatlıkla ulaşıp temin 
edebilmektedirler. Bu maddeyi almak isteyen kişiler sadece bunları bilgisayar faresiyle tık’lama zorluğu 
yaşamakta yani bunlara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Üstelik bu maddeler yine bazı hazırlanmış ve yasal olmayan 
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ancak kendilerini yasal olarak tanıtarak bireylere kolaylık ile ulaşabilmektedir. Ayrıca bu maddeler bir takım 
sevimli logolar ile(çizgi film kahramanları gibi)özellikle küçük yaşlardaki bağımlıları etkileyerek bu maddeleri 
kullanma miktarını arttırmaya yol açmaktadırlar. 

Bektaşilik ve Tekkeler 

Bazı Bektaşi tekkelerinde esrar kullanıldığı hakkında söylentiler dolaşmış olup esrarkeşlerin kendilerine Hacı 
Bektaşi Veliyi “pir” olarak kabul ettikleri, o dünya anlayışıyla arasında sıkı bir bağlantı olduğunu doğrular 
niteliktedir. Gerçekte Bektaşilerin bilgiye erişmek, algıların ve düşüncelerin sınırlarını aşmak için içkiyi doğal 
kabul ettikleri Babaları ve Dervişlerin günlük yaşamdan soyutlanma ve ayrılma çabaları zamanla bazı Bektaşi 
tekkelerini meyhane ve esrar tekkesi durumuna getirmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Nur Baba” adlı 
romanında bu tekkelerin durumunu anlatmıştır. Server Baba alı bir esrarkeş Derviş’in konu hakkında bazı sözleri 
dikkat çekici olmaktadır; 

Esrar sırrın cem’idir  

Sır tutarız Derviş’iz 

Dalga duman esrarla 

Mertebeye ermişiz  

Ayrıca madde bağımlılığı bir çevre içerisinde ”Sosyal öğrenme kuramı” nın da belirttiği gibi kolaylıkla taklit 
edilme veya özenti yoluyla öğrenilebilmekte ve sonuçta yeni bağımlılar ortaya çıkabilmektedir. Bir toplum 
içinde yaygın madde kullanımı varsa kişi bu maddelerin nasıl kullanıldığını kolayca öğrenecek kullanarak sosyal 
kazançlar elde edecektir (Ögel, 2001).   

Çeşitli etkenler ile başlanılan madde kullanımı artık bireyin tüm çevresini etkilemekte ve hem kendi yaşamını 
hem de çevresinde yer alan diğer bireylerin yaşamını etkilemekten geri duramamaktadır. Bu bağımlılık sadece 
madde kullanan bireyi değil ilkin ailesini ve yakın çevresinde yer alan herkesi olumsuz etkilemektedir. Bu 
olumsuzluk, hem maddi hem manevi açıdan bir olumsuzluk olmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar madde 
kullanımı ile suç arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar da ifade edileni haklı 
çıkarmaktadır. Çünkü bu maddeler bireyin sosyalleşmesini etkileyerek gelecekte onların suç işlemesini 
tetikleyebilmektedir. Özellikle de organize suçlar madde bağımlılarının daha yoğun olduğu Batı ülkelerinin 
yerleşmiş demokrasilerinin ekonomik ve siyasi yönlerden tehdit ettiği kadar globalleşme nedeni ile bu soruna 
giderek yaklaşan, gelişmekte olan diğer ülkeler açısından da ciddi bir sorun oluşturmaktadır (Kalyoncu, 2009). 
Suç davranışının tekrarlanmasında veya mükerrer suçlulukta etkili olan unsurlardan biri madde istismarı veya 
aşırı madde kullanımıdır (Kızmaz, 2006). 

Yine diğer bir önemli etken de hiç kuşkusuz eğitim olmaktadır. Özellikle 1960’lardan sonra bu maddelerin 
kullanım oranının bu kadar artması eğitim biçiminin yetersiz olduğunu gösterir. Bu nedenle gençlere alkol ve 
madde kullanımının zararlarını anlatan, bu alanda onlara bilgi veren eğitim şekli etkinli kazanmıştır. Ancak bu 
eğitim biçimi bir süre sonra gençleri alkol ve madde hakkında bilgilendiren bir netlik kazanmış gençlerin bu 
maddelere ilgi göstermesine yol açmış meraklarını artırmış ve onları madde kullanmaya özendirmiştir (Köknel, 
1998). 

Çeşitli kaynaklar incelendiğinde uyuşturucu madde kullanımını teşvik eden hatta bu maddeleri öven başka 
eserlerle karşılaşmamızın mümkün olduğunu gösteren çokça önek mevcuttur.  Örneğin, 19.Yüzyılın önemli şair 
ve ressamı olarak tanınan Kahveci Gürcü Nusret’in “Zindan Şiirleri” adlı kitabında esrar üzerine yazılar 
mevcuttur. Adam öldürme suçuyla girdiği hapishanede mahkûmların esrarla bilerek uyutulduğunu ve her 
koğuşun birer esrar tekkesi haline geldiğini belirtmiştir. Buna örnek olarak şu sözler verilebilir; 

Yaman ve bi amandır,  

Tesellisi umandır,  

Aşereye yazdım şahım,  

Gel aşk için çek bir nefes,  

Duman ile muhabbetle,  

Cennet olur demir kafes 
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Konu hakkında yapılan bazı ilginç iddialar da mevcuttur. Örneğin kutsal Buda heykelinin genellikle tüm 
heykellerinde kişinin gözleri yarı açık, baygın olduğu görülmektedir. Bu mahmurluğun nedeninin Buda’nın ve 
bağlı bulunduğu yapının uyuşturucu maddeyi çokça kullanmaları ve bu maddelere Budizmde önemli yer 
verilmesi olduğu iddia edilmektedir (Köknel 1983). İbn-i Şerif  de Yadigar adlı yazısında afyonlu bir  macuna 
“Macun-u Felasife( Filozofların  Macunu)” adını vererek bu macunun çokça faydasından( iştahı açtığı, ağrıları 
kestiği, sindirimi kolaylaştırdığı) bahsetmiştir. Hatta buna Maddet-ül Hayat ( yaşamı sürdüren madde) adını 
vermiştir.  

Afyonu öven eski ünlü romanlardan biri de Lalou’nun 1993 yılında yayınladığı Afyon Çekenler Kitabı adlı eseridir. 
Bu eserde afyon övülerek onu aldıktan sonra tüm engellerin ortadan kalktığı, algının sakin ve durgun bir 
denetime girdiği, etkinin üçüncü ya da dördüncü pipodan sonra başladığı ve pipo sayısının artmasıyla her şeyin 
silindiği, gözden kaybolduğu, karanlıkta dolaşan bir insanın zihninin kaybolması gibi bir durumun yaşandığı 
ancak bilincin bozulmadığı hatta aklın daha iyi ve parlak çalıştığı ifade edilmektedir.  

1980 yılında Paris’te yeni kuşağı temsil eden bir grup ressam, şair, tiyatro oyuncusu ve yazar bir otelde toplanıp 
“Düşünceleri Gıdıklayan Maddeler” afyon ve esrarı grup halinde kullanmışlardır. Tanınan şair Gautier “Esrar 
Kullananlar Kulübü” adlı eserini yayınlamıştır. Bu eserde gruba esrar ve afyon kullanmak için katılan sanatçıların 
kişilik özelliklerinden, uğraşılarını ve eserleri ile ilgili bilgilere yer vermiştir. Burada esrarın yarattığı ruhsal 
değişiklikler fantastik dünya çeşitli sanatçıların ilgisini çekmiştir. Onların yeni yaşantılar ve yaratıcı güçler 
aramalarında, dış dünyayı değerlendirmelerinde, esrar vazgeçilmez bir madde niteliği kazanmıştır. Amerikalı 
psikolog Rollo May’in konu hakkında ilginç bir çıkarımları mevcuttur; “ Eroin alışkanlığı bir gece bir yaşayış 
biçimi getirir. Sürekli olarak amaçsız yaşadıktan sonra artık polisi atlattıktan, sürekli ihtiyacı olan parayı, eroini 
bulmaktan oluşan bir yapıya kavuşur. Bütün bunlar ona, eski amaçsız yaşamından farklı olarak, yeni bir enerji 
ağı sağlar.”   

Güner’in “Eroin Güncesi” adlı eseri yazarın kendi hayatını anlattığı bir eserdir. Güner, bir madde bağımlısı olarak 
yaşadıklarını anlatan ve yine bir madde ile hayatına son veren biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitabını 
yayınladıktan 13 ay sonra Beyoğlu’nda bir sinemanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. “Kitabında sahneye 
girmem gereken yeri ayarlayamadım ama çıkmama gereken yeri biliyorum.” şeklindeki ifadesi okuyanların 
kafasında muhtemel soru işareti oluşturmuş olduğu düşünülmektedir. Kanat kitabında ölümü tercih ettiğine ve 
altın vuruş olarak adlandırdığı son kullanıma değinmektedir. Ölmeden önce kitabını son bir iletişim denemesi 
olarak yayınlamıştır. Kitapta yazar madde kullanımının zararlı sonuçlarına değinmekten geri durmamakta lakin 
maddenin etkisinden bahsederken madenin fantastik ve özendirilebilecek yönüne değinmektedir. Madde 
kullanmayan bireyleri de kendisi gibi diğer bağımlıları anlamadığını belirterek onları suçlayan isyankâr bir tavır 
takınmaktadır. Yine kitapta maddeyi kullan kişilerin olayları gerçekçi değerlendirebileceği savunulmaktadır 
(Güner, 2008). 

3. Sonuç 

Yıllarca bütün dünyada bu konu en az hayat kadar gerçek olmasına rağmen ne yazık ki gereken önemi 
görememektedir. Bu konu ile ilgili haberlerin toplumsal, ekonomik, kültürel etkenleri araştırılmadan sadece 
anlık ve geçici korku ve nefret gibi duygular yaşanmakta günlük yaşantı içerisinde unutulup gitmektedir.  

Günümüzde her şeyin ticarileştiği bir dünyada uyuşturucu maddelerin de ticarileşmesi normal olarak 
gerçekleşebilmektedir. Artık bu alanlar için özel olarak yerler üretilmekte bu maddelerin üretimi bu yerlerde 
kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bağımlıların % 70’i, 20 yaş altında ki gençlerden oluşmaktadır. Bu oran konunun 
ciddiyetini açıklamaya yetmektedir.  

Genç kuşağın çeşitli nedenlerle içinde yaşadıkları toplumun ve muhattap oldukları toplumsal değerlerin temel 
yapılarını kötü ve kabul edilemez olarak görmeleri ancak buna karşın istedikleri iyi ve ideal bir toplumsal yapıyı 
ve değerleri bulamamaları, içinde bulundukları toplumdan gittikçe uzaklaşmalarına yol açmıştır. Bu süreçte 
kendileri gibi düşünen bireyler ile bir araya gelerek  bu maddeleri kullanmış  hatta bazı gruplar arasında bu 
maddeleri  bir baş kaldırı simgesi olarak kabul etmişlerdir. Metnin içeriğinde de çeşitli kaynaklar referans 
verilerek sık sık bu maddelerin baş kaldıran, karşı çıkan, özgürlükçü, isyankâr ve sorgulayıcı kimseler tarafından 
çokça tercih edildiğine değinilmektedir. 

Gerek madde kullanımına başlanmasında gerekse devam edilmesinde medyanın rolü burada çok belirleyici 
olabilmektedir. Medya yayın organları kimi zaman bu maddelerin kullanımına teşvik edici bir misyonu 
varmışçasına faaliyet gösterebilmektedir. Çeşitli sanat kesimlerince bu maddelere övgü yapıldığı görülmektedir. 
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Örneğin, bu maddeleri kullanan bazı sürrealist şairler bu maddelerin etkisiyle yazılan şiirlerin daha güzel 
olduğunu çünkü bu maddelerin onların yaratıcılığını arttırdığını belirtmişlerdir. Maddelerin yarattığı sarhoşluğun 
insanın ruhsal derinliklerinden, bilinmeyen dünyalar getirdiğini belirterek haklı oluklarını göstermek amacıyla da 
Freud’un düşüncelerinden yararlanmışlardır. Çeşitli rock, pop ve metal müzik grupları vb. gruplar da kimi zaman 
sahnede bu maddeleri kullanarak dinleyici kitlesini etkileyebilmekte hatta bazen içinde esrar dolu olan bir 
sigara elden ele dolaşarak orada bulunanlar tarafından kullanılabilmektedir. Madde burada hem bir haz simgesi 
hem de orada bulunanlar tarafından ortak bir kültürel simge olarak görülmekte ve kişiler arasındaki ortak bağı 
arttıran bir nesne olarak kabul edilmektedir. Kimi zaman da izleyici kitlesi çok olan bazı film, dizilerde filmdeki 
başrol karakter, çok sevilen bir sanatçı, yazar, şair tarafından kullanılmaktadır.  

Köknel (1983)’in kitabından ve günümüzden elde ettiğimiz gözlemlerden verilen örneklere de baktığımızda alkol 
ve madde bağımlılığının aslında öğrenilebilen. Özendirilebilen ve hatta dayatılabilen bir yönünün olduğu 
gerçektir. 

Kısacası madde bağımlılığının toplumsal bir hastalık olduğu ve tek bir nedeninin olmadığı söylenebilir. Metinde 
bu faktörlerden biri olan çeşitli kitaplar, ideolojiler, şarkılar, şiirler, gruplar ele alınmaktadır. Medya, basın ve 
yayın organları, müzik grupları hiç kuşkusuz bir toplumu etkileyen en önemli unsurlardandır. Özellikle genç 
kuşağı kolay etkisi altına alabilen bu araçlar gencin kimlik oluşumunda son derece önemli bir yer tutmaktadır. 
Çünkü bu süreçte özdeşim kurulan kişilerin düşünceleri, davranışları kadar çeşitli alışkanlıkları da taklit 
edilebilmektedir. Özellikle çok sevilen bir şair, yazar, sanatçı ve sürekli takip edilen bir grubun yapıp ettikleri 
takipleri açısından son derece ilgi çekici gelmekte ve hayran olunan grup, sevilen kitap ya da şiirde övülen bu 
maddeler ile birlikte ortaya yeni bağımlıların çıkması ne yazık ki kaçınılmaz olabilmektedir. 
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Özet: Bir ülkenin iktisat politikaları, makro gerçekleşmelerin yanı sıra makroekonomik değişkenlerin ileri dönemlerde nasıl 
bir yön izleyeceği üzerinde yapılan tahminler doğrultusunda şekillendirilmektedir. Söz konusu değişkenlerden biri olan 
tüketim harcamaları değişkeni, ekonomik birimlerin de itinayla takip ettiği bir değişkendir. Hane halkı tüketim harcamaları; 
mikro ekonomik davranış ile kısa dönem borç stoku gibi makro ekonomik değişkenler arasında ilişki kurulmasına destek 
olmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de hane halkı tüketim harcaması ile kısa dönem borç stoku arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup 
olmadığı 1998:1-2016:2 çeyreklik periyotları için ARDL modeli bağlamında sorgulanmıştır. Analizde veri olarak gayri safi 
yurtiçi hasıla, yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi ve kısa vadeli borçlar kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda hane halkı tüketim harcamaları ile kısa dönemli borç stoku arasında kısa ve uzun dönemli herhangi bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır. Ayrıca GSYİH’nin kısa dönem borç stoku üzerinde uzun dönemli bir etkisine rastlanmazken, kısa dönemde 
arttırıcı yönde %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  Buna ek olarak Toda-Yamamoto ve Granger 
Nedensellik testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre kısa dönemli borç stokundan yerleşik ve yerleşik olmayan hane 
halklarının yurt içi tüketim harcamalarına doğru %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi gözlemlenirken; 
yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurt içi tüketiminden kısa dönemli borç stokuna doğru herhangi bir nedensellik 
ilişkisi saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hane halkı Tüketim Harcaması, Kısa Dönem Borç Stoku, Durağanlık, ARDL Modeli 

Long-term Relationship between Household Consumption Expenditure and Short 
Term Debt Stock in Turkey 

Abstract: The economic policies of a country are shaped in line with macroeconomic realizations as well as forecasts made 
on what direction macroeconomic variables will follow in the future. Consumption expenditure variable, which is one of the 
aforementioned variables, is a variable that the economic units follow carefully. Household consumption expenditures 
support the establishment of relations between microeconomic behavior and macroeconomic variables like short-term 
debt stock. 

 In this study, whether there is a long-term relationship between Turkey's household consumption expenditure and short-
term debt stock was questioned in the context of the ARDL model for 1998: 1-2016: 2 quarterly periods. In the analysis, 
gross domestic product, domestic consumption of resident and non-resident households and short-term debts were used 
as data. As a result of the research, no short and long-term relationship was found between household consumption 
expenditures and short-term debt stock. Moreover, while there was no long-term impact of GDP on short-term debt stock, 
a meaningful relation was found at the 10% of significance level in the short term. In addition to this, Toda-Yamamoto and 
Granger Causality tests were applied. According to the test results, while a meaningful causality relation was observed at 
10% of significance level from short-term debt stock to domestic consumption of resident and non-resident households; no 
causality relationship was found from domestic consumption of resident and non-resident households to short-term debt 
stock.  

Key Words: Household Consumption Expenditure, Short Term Debt Stock, Stationarity, ARDL Model 

Giriş 

Bir ülkenin iktisat politikaları, makro gerçekleşmelerin yanı sıra makroekonomik değişkenlerin ileri dönemlerde 
nasıl bir yön izleyeceği üzerinde yapılan tahminler doğrultusunda şekillendirilmektedir. Söz konusu 
değişkenlerden biri olan tüketim harcamaları değişkeni, ekonomik birimlerin de itinayla takip ettiği bir 
değişkendir. Hane halkı tüketim harcamaları; mikro ekonomik davranış ile kısa dönem borç stoku gibi makro 
ekonomik değişkenler arasında ilişki kurulmasına destek olmaktadır. Literatürde özellikle kamu borç stoku ile 
ilişkilendirilen çalışmalar bulmak mümkündür. Bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse; 

Ünlükaplan ve Arısoy (2010) tarafından yapılan çalışmada 15 Avrupa Birliği üyesi ülkede 2002-2008 periyodu 
için stok akım uyarlaması, bütçe açığı ve kamu borç stoku arasında ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgular; stok 
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akım uyarlamasının bütçe açıkları ile zıt yönlü ve kamu borç stokundaki artış ile ise aynı yönlü bir ilişki içerisinde 
olduğunu göstermektedir.  

Arısoy ve Aytun (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 2005:1-2012:8 periyoduna ait aylık verilerle 
tüketim harcamaları, krediler ve tüketici güveni arasındaki ilişki Toda-Yamamoto testine dayalı Granger 
nedensellik ve regresyon sınaması ile sorgulanmıştır. Sonuç olarak tüketici güven endeksi, tüketim kredileri ve 
faiz oranından, tüketim harcamalarına doğru bir nedensellik saptanmıştır. Ayrıca regresyon analizi bulguları da 
tüketici güven endeksi, tüketim kredileri ve tüketim harcamaları arasında anlamlı ve aynı yönlü bir ilişki 
bulunduğunu göstermektedir.  

Berke (2016),  tarafından AB-13’de 1970-2011 döneminin incelendiği çalışmada GSYİH içerisindeki kamu borç 
stoku seviyesinin büyümeyi ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre reel borç 
stokunun %30’luk düzeye kadar büyümeyi pozitif yönlü etkilediği, ancak bu düzeyden sonra ise negatif yönlü 
olarak etkilediği saptanmıştır.  

Çalışmada literatür kısmından hareketle ilk olarak data ve metodoloji kısmına yer verilerek kullanılan seriler ve 
yöntem olarak uygulanacak ARDL modeli hakkında kısaca bilgi verilecektir. Ardından analiz kısmı geçilecek ve 
elde edilen bulgular raporlanacaktır. Son kısımda ise sonuç kısmına gidilecek ve raporlanmış olan bulgular 
yorumlacaktır. 

Data ve Metodoloji 

Çalışmada 1998:1-2016:2 periyodu çeyreklik verileri kullanılarak Türkiye’de Hanenalkı Tüketim Harcaması ile 
Borç Stoku arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Analizde; sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasılanın logaritmik değeri 
(lx1), sabit fiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketiminin logaritmik değeri (lx3) ve 
borçluya göre kısa vadeli borçların logaritmik değeri (lx8) kullanılmıştır. Serilere ait veriler Merkez Bankası 
elektronik veri dağıtım sisteminden derlenmiştir. 

Eş-bütünleşme yöntemi ile seriler arasındaki olası uzun dönem ilişkileri tespit edilebilmektedir. ARDL modeli ise 
diğer eş-bütünleşme testlerinden farklı olarak serilerin aynı dereceden bütünleşik olmasını gerekli görmez. 
Sadece iki veya daha üst derecelerde bütünleşik olmamaları ARDL yaklaşımının uygulanabilmesi için yeterlidir. 
Bunlara ek olarak ARDL modeli, modelde kullanılacak serilerin, farklı gecikme uzunluklarına sahip olmalarına da 
olanak tanıması sebebiyle VAR modeli gibi birçok testten daha üstündür. Ayrıca kısa ve uzun dönem 
paratmetrelerini birlikte tahminliyor olabilmesi de ARDL modelinin bir diğer üstünlüğüdür. Bu çalışmada 
Türkiye’de hanehalkı tüketim harcaması ile kısa dönem borç stoku arasındaki ilişki ARDL yaklaşımı çerçevesinde 
sorgulanacaktır. Bu bağlamda ARDL yaklaşımının kullanılabilmesi için aşağıdaki 1 no’lu model oluşturulmuştur. 

0 0 1 1 1 2 1

1 0 0

1 1 3 8 1 3 8 (1)
p q r

t i t i i t i i t i t t t t

i i i

LX LX LX LX LX LX LX       − − − − − −

= = =

 = +  +  +  + + + +  
 

1 no’lu modeldeki 1LX serisi, Türkiye’de 1998:1-2016:2 periyodu için sabit fiyatlarla GSYİH’nın logaritmik 

değerini, 3LX serisi aynı periyod için sabit fiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi 

tüketiminin logaritmik değerini ve 8LX  serisi ise borçluya göre kısa vadeli borçların logaritmik değerini ifade 

etmektedir. Eşitliğin sağ kısmında bulunan 0 1,  ve 2  terimleri seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri, 

,i i   ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkileri ifade ederken;   birinci dereceden fark 

operatörü, 0 modelin sabit terimi ve t  ise modelin beyaz gürültü hata terimi olarak isimlendirilir. 

 
Kısa ve uzun dönemdeki dinamik ilişkilerin ARDL modelleriyle incelenmesi birkaç adımda gerçekleştirilir. Birinci 
adımda 1 no’lu model tahmin edilerek F testi yardımıyla gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün eş-zamanlı 

olarak sıfıra eşit olduğu varsayımına dayanan 0H hipotezi sınanarak seriler arasında olası uzun dönemli bir 

ilişkinin varlığı araştırılır. Bu bağlamda F testi yardımıyla “Seriler arasında uzun dönem ilişkisi ya da diğer bir 

ifadeyle eşbütünleşme yoktur” ifadesini temsil eden 0 0 1 2: 0H   = = =  şeklindeki sıfır hipotezine karşılık; 

“Seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır” şeklindeki 1 0 1 2: 0H       alternatif 
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hipotezi araştırılır. Peseran vd. (2001) tarafından belirlenmiş olan tablo değerleriyle kıyaslanan F-istatistik 
değerinin büyüklüğüne göre bir sonuca ulaşılır. Burada üç durum söz konusudur. İlk olarak F-istatistik değerinin 
tablo alt sınır değerinden küçük olmasıdır ki bu durumda H0 hipotezi kabul edilir. İkinci olarak F-istatistik 
değerinin tablo üst sınır değerinden büyük olması durumudur ki bu da H1 hipotezi kabul edilmesi durumudur. 
Üçüncü olarak ise F-istatistik değerinin alt ve üst sınır arasında bulunmasıdır ki böyle bir durumda ise herhangi 
bir karar verilemez. 

İlk adımda eşbütünleşmesinin araştırılmasından ibarettir. Bu adımda sınır testi yaklaşımı çerçevesinde seriler 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi durumunda ikinci aşamaya geçilerek farklı model seçim 
kriterlerinden biri kullanılarak seriler için en uygun gecikme uzunluğu belirlenir. En uygun gecikmeli modelin 
ARDL (p,q,r) bağlamında belirlendiği varsayımı altında “p,q,r” değerleri sırasıyla LX, LX3 ve LX8 serilerinin 
gecikme uzunluklarını verir. Son adımda ise belirlenmiş olan gecikme uzunlukları bağlamında aşağıdaki 2 no’lu 
hata düzeltme modeli tahmin edilir.

 

0 1

1 0 0

1 1 3 8 (2)
p q r

t i t i i t i i t i t t

i i i

LX LX LX LX ECM     − − − −

= = =

= +  +  +  + +  

 

2 no’lu modelde ,i i   ve i  terimleri, modeli dengeye getiren kısa dönem dinamik katsayıları temsil 

ederken; ECM hata düzeltme terimini ve   kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem 

dengesine dönme ve ayarlanma hızını ifade etmektedir. Ancak   katsayısının ise negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı çıkması gerekir.  

Çalışmada seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-Yamamoto 
yaklaşımı ile Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımına göre önce modelde yer alan 
serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) saptanır. Bundan sonra ise serilerin düzey değerleri 
kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturularak, bu modele ilişkin en uygun gecikme uzunluğu model seçim 
kriterleri bağlamında belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak belirlendiği varsayımı altında VAR (P+dmax) 
modeli tahmin edilereki, bu model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testine başvurulur. Test 
sonuçlarına göre de hangi seriler arasında ve ne yönde nedensellik ilişkilerinin var olduğu tespit edilir.  

Analiz Sonuçları 

Serilerin durağan olup olmadıkları Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ile sınanmıştır. ADF Birim Kök 
Testi sınamasına ait sonuçlar Tablo-1’de ve serilerin birinci farkları için yapılan ADF Birim Kök Testi sonuçları ise 
Tablo-2’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeylerde) 

LX1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 2.465557 -0.386153 -3.345343 

Prob. Değeri 0.9964 0.9050 0.0676 

LX3 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 2.463021 -1.154696 -2.672356 

Prob. Değeri 0.9964 0.6893 0.2511 

LX8 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik 1.563537 -0.612284 -3.194050 

Prob. Değeri 0.9702 0.8606 0.0941 
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Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Farklarda) 

LX1 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -2.564613 -3.938026 -3.894657 

Prob. Değeri 0.0110 0.0030 0.0175 

LX3 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -2.710699 -3.736044 -4.821690 

Prob. Değeri 0.0074 0.0055 0.0011 

LX8 

 Hiçbiri Sabit-Trendsiz Sabit-Trendli 

t-istatistik -5.143845 -5.433198 -5.395114 

Prob. Değeri 0.0000 0.0000 0.0002 

 
ADF birim kök testi sonuçlarına göre LX1, LX3 ve LX8 serilerinin I(1) olduğu saptanmıştır. Ayrıca seriler iki ve 
üstü dereceden bütünleşik olmadıklarından, serilere ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin 
var olup-olmadığı test edilebilir. 

Tüm seriler için maksimum 5 gecikmeye müsaade ederek Schwarz kriterine göre en uygun modelin ARDL (2,0,0) 
nin olduğu görülmektedir. Bu ARDL (2,0,0)  modeli 180 farklı ARDL modeli arasından Schwarz kriterine göre 
seçilmiştir ve aşağıda söz konusu 180 farklı model arasındaki en iyi 20 model grafikte gösterilmiştir. 
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LX3 (sabit fiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketiminin logaritmik değeri)  serisi ile 
LX8 (borçluya göre kısa vadeli borçların logaritmik değeri) serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığına ilişkin 
yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te raporlanmıştır. Tablo 3’te görüleceği üzere F-ist.= 1.720397 değeri “I0” alt 
sınır değerlerinden tüm anlamlılık düzeylerinde küçük olduğu için “H0: Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1748 
 

yoktur” hipotezi red edilemez. Yani LX8(kısa dönem borç stoku) ile LX3(hane halkı tüketim harcamaları) 
arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur sonucuna bizi götürmektedir. 

Tablo 3: Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 1.720397 
Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır (0)I  Üst-Sınır (1)I  

                       10% 3.38 4.02 

                         5% 3.88 4.61 

                      2.5% 4.37 5.16 

                         1% 4.99 5.85 

 
Aşağıdaki ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) gösteriminden de anlaşıldığı gibi LX3 değişkeninin uzun 
dönem katsayısı -0.572304  değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmekte ve bu da yukarıda elde 
ettiğimiz testin sonucu olan “Uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) yoktur” sonucunu teyit etmektedir. Yani kısa 
dönem borç stoku ile hane halkı tüketim harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. LX3 ün kısa dönem 
katsayısı -0.379107 değerinin istatistiksel olarak anlamlı olmayışı bize kısa dönemde hane halkı tüketim 
harcamaları ile kısa dönem borç stoku arasında bir ilişki olmadığını söyler. Ayrıca LX1(GSYİH) değişkeninin LX8 
(kısa dönem borç stoku ) üzerinde uzun dönemde anlamlı bir etkisini olmadığı fakat kısa dönemde arttırıcı 
yönde %10’da anlamlı bir etkisini olduğu görülüyor. 

 Tablo 4: ARDL(2,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları  

Bağımlı Değişken: LX8 

Seriler Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

LX3 -0.572304 -0.183566 0.8549 
LX1 1.946898 0.784572 0.4355 

@TREND 0.016964 1.368991 0.1756 

Tablo 5: ARDL(2,0,0) Modelinin Hata Düzeltmeli(ECM) Tahmin Sonuçları  

 Bağımlı Değişken : LX8 

 Katsayılar t-istatistik Prob.-değeri 

18tLX −  0.422915 4.062942 0.0001 

3LX  -0.379107 -1.138503 0.2590 

1LX  0.471066 1.786194 0.0787 

C  -1.777047 -2.589539 0.0118 

1tECM −  -0.100861 -2.608370 0.0112 

( )8 0.5723 3 1.9469 1 0.0170@ECM LX LX LX TREND= − − + +  

 
Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik 
testi uygulandı. LX1, LX3 ve LX8 serileri I(1) olduğundan serilere ilişkin maksimum bütünleşme derecesinin 
(dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile tahmin edilen sınırlandırılmamış 
(unrestricted) VAR modellerinden 1 gecikmeli model için Schwarz= -8.731728 değeri, 2 gecikmeli model için 
Schwarz= -9.172007 değeri, 3 gecikmeli model için Schwarz= -9.992605 değeri,  4 gecikmeli model için 
Schwarz=  -9.938530 değeri,elde edilmiş olup bu değerlere göre en uygun gecikmeli modelin Schwarz kriterine 
göre 3 (yani P=3) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=3+dmax=1) modeli yani VAR(4) tahmin 
edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. Test 
sonuçlarına göre: 

a.) LX8 den LX3 e doğru %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna,  

b.) LX3 den LX8 e doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   
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Tablo 6: Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LX1 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX3 7.764825 4 0.1006 
LX8 6.651315 4 0.1555 

Tümü 16.68637 8 0.0335 

 

Bağımlı Değişken: LX3 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX1 14.73857 4 0.0053 
LX8 8.131489 4 0.0869 

Tümü 31.79791 8 0.0001 

 

Bağımlı Değişken: LX8 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LX1 4.849106 4 0.3031 
LX5 3.048519 4 0.5497 

Tümü 11.12877 8 0.1945 

Sonuç 

Araştırma sonucunda hane halkı tüketim harcamaları ile kısa dönemli borç stoku arasında kısa ve uzun dönemli 
herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ayrıca GSYİH’nin kısa dönem borç stoku üzerinde uzun dönemli bir 
etkisine rastlanmazken, kısa dönemde arttırıcı yönde %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  
Buna ek olarak Toda-Yamamoto ve Granger Nedensellik testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre kısa 
dönemli borç stokundan yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurt içi tüketim harcamalarına doğru %10 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi gözlemlenirken; yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının 
yurt içi tüketiminden kısa dönemli borç stokuna doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi saptanmamıştır. 

Kaynaklar 
Arısoy, İ. Ve Aytun, C. (2014). “Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi”, 
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Berke, Burcu (2016). “Avrupa Birliği’nde Kamu Borç Stokunun Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi”, Sosyoekonomi 
Dergisi, S.24, C.27, ss. 121-137. 

Pesaran M.H., Shin Y. ve Smith R. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of 
Applied Econometrics, S.16, C.3,  ss. 289-326. 

Ünlükaplan, İ. ve Arısoy, İ. (2010). “Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz 
Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz”, Maliye Dergisi, S.159, ss. 376-394. 
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Osmanlı Yenileşme Döneminde Edirne Yahudileri 

Abdulvahap ALICI  Cem UNCU 

Özet: Bu çalışma Edirne bölgesinin en eski yerleşik toplumlarında olan Yahudilerin Osmanlı Yenileşme sürecinde 
statülerinde meydana gelen değişim ve dönüşümleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için diğer milletler bağlamında bir 
araştırma yöntemi benimsenmiş olup, Yahudi milletinin konumu diğer toplumlarla ilişkisi bazında açıklanacaktır. Çalışma 
seyahatnameler, arşiv belgeleri ve ikincil kaynakları kullanarak ticari, ekonomik ve sosyal dönüşümü irdelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Edirne, Yahudi, Osmanlı, Sosyal hayat 
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Kırsal Kesimde Yaşayan Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat Ili 
Merkez Ilçe Örneği 

Adnan ÇİÇEK1 Gülistan ERDAL2 Hilmi ERDAL3 Ayşe AYDIN4 

1 Prof.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat. 

2Prof.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat. 

3Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, İşletme Bölümü, Tokat. Sorumlu yazar,         e-mail: 
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4Yls.Öğr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat. 
 

Özet: Kırsal göç, genel anlamda kırsal kesimde yaşayanların çeşitli nedenlerden dolayı kırsal olmayan bölgelere göç etmeleri 
şeklinde ifade edilebilir. Bu tanım nüfusun kırsaldaki hareketliliği anlamına gelmektedir. Nüfus hareketleri dinamik bir süreç 
olup, nedenleri ve sonuçları ile olumlu ve olumsuz etkilere sahip bir olgudur. Kırsal göçler sanayileşme sürecinin ilk 
dönemlerinde işgücü talebini karşılaması için desteklenmiştir. Günümüzde ise durum farklı boyutlar kazanmış ve özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kentlerdeki aşırı nüfus, başta işsizlik olmak üzere bazı sorunları ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; Tokat ili merkez ilçe köylerinde kırsal göçün boyutlarını ve nedenlerini belirlemek ve kırsal alandan 
göçleri minimize etmek amacıyla çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın ana materyalini Tokat ili Merkez ilçeye bağlı 10 
köyde yaşayan 120 aile reisi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketler oluşturmaktadır. Çalışma verileri 2015 yılı Kasım ayına 
aittir.  

Araştırma sonuçlarına göre;  görüşülen bireylerin büyük bir kısmı yaşadıkları yerlerden göç etme isteğinin olduğunu 
belirtmişlerdir. Bireylerin göç etme eğilimleri arasında ilk sırayı işsizlik oluştururken eğitim, sosyal hayat ve  gelir 
yetersizliğinin bunu takip ettiği görülmektedir. Diğer taraftan göç etmek istemeyenlerin nedenleri arasında ise köyden 
kopamama, tarım arazilerinin ve gelirlerinin yeterli olması gelmektedir. Ayrıca şehirde düzen kurmanın zorluğu ve şehir 
hayatına alışamama endişesi de diğer nedenler arasında gelmektedir. Görüşülen bireylerin göç etmek istedikleri yerlerin 
başında en fazla il merkezi ve büyükşehirler gelmekte iken en az tercih edilen yerler turistik yörelerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal göç, Nüfus hareketleri, Tokat 
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Combining Game with Location as a Marketing Strategy: Pokémon Go Example 

Adnan DUYGUN 

İstanbul Gelişim University, adnanduygun@yahoo.com 
 

Abstract: Pokémon Go is an augmented reality game which can combine game with location. It is a mobile game which is 
available IOS and Android devices. Pokémon is a word which means abbreviation of Pocket and Monster. Firstly, in the 
1990s, this game was released as a video game. In 2016, Pokémon Go was restarted again as a mobile game. Despite many 
past years, its popularity continues. In fact, the purpose of the game is easy. Pokémon Go players try to catch as many 
Pokémon as possible by walking around and visiting different locations to collect them. Players come to places where they 
can find many Pokémon. Managers of these places which are called Poké-Stop, have to maintain players to stay their place 
by giving a chance to catch Pokémon. In this way, it brings opportunities for marketers as a marketing strategy to introduce 
their products or services to customers. Although, Pokémon Go seems to give opportunities for brands as a location based 
marketing strategy, actually, it integrates location based marketing and game based marketing strategies. The aim of this 
study is to display how Pokémon Go influences brands and sales positively by presenting case studies. Various examples 
examined by literature review as a methodology of this study. As a result, Pokémon Go gives opportunities for marketers. 
Businesses attract customers by making their places as a Poké-Stop. While players spend their time to catch Pokémon, 
businesses can sell their products and services to players more easily. 

Keywords: Location based marketing, Game based marketing, Pokémon Go 
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Kıbrıs Sorunu ve Türk Dış Politikasının Sorgulanması: Kimlik, Batıcılık ve Çok 
Yönlülük 

Ahmet Göksel ULUER 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, aguluer@konya.edu.tr 
 

Özet: Türk Dış Politikası (TDP), cumhuriyetin kurucu kadrolarının öngördüğü sosyo-politik modernleşme ve eş zamanlı olarak 
iktisadi kalkınma planlamasının bir uzantısı olarak "yüzü Batı'ya dönük" bir perspektife sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası politikalar, savaş sırasında Avrupa'yı düşman işgalinden kurtaran iki büyük gücün öncülüğünde şekillendi. Böylece iki 
büyük devletin (ABD ve SSCB) başat rol oynadığı iki bloklu bir güç temerküzüne sahip ve nükleer bir savaş tehdidini 
barındıran bir mücadele başladı. SSCB'nin tehdit ve taleplerine karşılık ABD'nin yardım politikası neticesinde Batı bloğunun 
içerisinde yer almayı seçen Türkiye, bilhassa 1960'lı yıllara dek blok politikalarının destekçisi ve etkin şekilde faydalanan bir 
üyesi oldu. 1950'lerin ortalarında başlayıp 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanıyla sona eren gelişmelere, toplumlar tam 
anlamıyla rıza göstermemişlerdi. Yeniden başlayan çatışmalara Türk hükümetinin müdahil olma kararına istinaden 1964 
yılında ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından gönderilen ve kamuoyunca Johnson Mektubu olarak bilinen mektupta; 
bilhassa Türk-Yunan savaşının NATO ittifakına zarar vereceğini, Türkiye'nin ikili anlaşma gereği Amerikan yardımıyla edinilen 
silahların Kıbrıs müdahalesinde kullanılamayacağı, Kıbrıs'a yapılacak bir müdahalenin SSCB'yi olaya dahil edebileceği ve 
SSCB'nin mezkur dahlinin karşısında NATO üyelerinin Türkiye'ye yardım edemeyebileceği iletildi. 1962 yılında meydana 
gelen Jüpiter füze krizi vakasından sonra sorgulanan ilişkiler, Johnson Mektubu ile ciddi bir sarsılma yaşadı. 1964'ten 1980'e 
dek TDP, Batıcılık ekseninden çok yönlü bir perspektife kaydı, hatta 1974 Kıbrıs Harekatı kararını alabilecek bir özerklikte 
hareket edildi.  

Batı eksenindeki TDP, aslında baştan itibaren iki çelişkili kimliği bünyesinde barındırmaktaydı: Birincisi, Batılı güçlerin işgaline 
karşı verilen bir kurtuluş savaşının getirdiği anti emperyal bir kimlik; ikinci olarak, Batılı devletlerin takip ettiği evrensel 
modernleşme rotasında yol almak isteyen Batılı bir kimlik. Öyle ki, NATO  eksenli, güvenlikçi dış politika yaklaşımı; Cezayir 
Bağımsızlık Savaşı'nda, Afrika Kurtuluş Hareketleri'nde, Bağlantısızlar Hareketi'nde, anti emperyal faaliyetlere karşı olumsuz 
ve/veya çekimser bir tavır aldı. Karar vericilerin bu tutumu çift kimlikli, siyasal şizofrenik bir atmosfer yarattı. Bunun 
eksilerini, Kıbrıs sorununa dair yapılan Birleşmiş Milletler oylamalarında, Bağlantısızlar hareketinin Türkiye aleyhine 
kullandığı oylarla gördü. Mustafa Kemal hareketini ve yeni cumhuriyeti kendilerine rol model olarak gören bir çok ulusal 
kurtuluş hareketi ile tesis edilebilecek siyasal bağlar görmezden gelindi. 1961'te kabul edilen yeni anayasa ile göreli olarak 
"daha özgürlükçü" bir toplumsal yapıda dış politikanın tartışabilir hale gelmesi, kimliklerin kendilerini ifade edebilme fırsatını 
bulmaları ve Soğuk Savaş'ın "Yumuşama" trendine girmesi çok yönlü bir dış politika vizyonunu doğurdu. Ortadoğu ülkeleri 
ve SSCB gibi aktörlerle daha yakın ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Amerikan ambargosunun dahi yaşandığı bir dönemden, 
1980'lerle beraber yeniden yakın bağların tesis edilmesine dek Batıcı yönelim bir kriz sürecinden geçti. 

Bu tebliğde, TDP'nin Kıbrıs sorunu özelinde yaşadığı kırılmanın nasıl oluştuğu ve sonrasındaki süreçte nasıl hareket edilerek 
alternatif politikalar geliştirilmeye çalışıldığı incelenmiştir. Bu manada ülke içi ve dışındaki gelişmelere değinilerek, Kıbrıs 
özelinde yaşanan olayların getirdiği kimlik travmasının izleri takip edilmeye çalışılmıştır. 
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Tekstil Sektöründe Yönetim ve Organizasyon 

Arif Emre ADAL 

Namık Kemal Üniversitesi İİBF-İşletme Bölümü/Tekirdağ e-mail: emreadal@hotmail.com 

 
Özet: Tekstil sektöründe yönetim ve organizasyon yapısı diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. Tekstil sektörünün 
üretim kısmı dünyada gelişmiş ülkelerde yer almamasının en büyük sebebi; sektörün bulunduğu yere büyük bir çevre kirliliği 
yapması ve ucuz iş yükü gereksinimindendir. Dünya da her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de teknoloji her gün 
değişmekte ve buna uyum sağlayamayan şirketler çağın gerisinde kalıp, çöküş sürecine girmektedir. Tekstil sektörü 
rekabetin yüksek olduğu bir sektördür, bu da kar marjlarının çok düşmesine sebep olmaktadır. Tekstil sektöründeki 
şirketlerin büyük kısmı Kobilerden oluşmaktadır çünkü piyasa kurumsallaşma maliyetini kaldıramamaktadır. 
Kurumsallaşmanın kendi içerisinde de kontrol mekanizmaları kurmaları anlamına geleceği için bu maliyeti sektörde firmalar 
müşterilerine yansıtamadıkları için kurumsallaşmada zorluk çekmektedirler. Sektörde ki şirketlerin birçoğu aile şirketleri 
olduğu için şirketler firma sahipleri tarafından yönetilir ve onun kuracağı basit organizasyon yapısıyla idare edilir.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil sektörü, Kurumsallaşma, Yönetim ve organizasyon, KOBİ  
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The Arctic Land as a Security Issue 
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2 Associate. Prof. Dr., Department of International Relations, Çankırı Karatekin University 
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Abstract: Climate change has propelled the Arctic Land to a centre of competition among great and/or neighbouring states. 
As a result of increased air temperatures, the Arctic Ice has been vanishing and the Arctic region has been opened to human 
activities such as gas and oil exploration and new commercial shipping. As a result, the Arctic Ice has posed one of the 
major competition areas of great powers. The aim of this study is to explain how the Arctic Land is driven into an issue to a 
security context because of climate change. In other words, climate change could transform conventional cases into high-
secured issues. Regarding the research method, a case study has been used and the case of the Arctic Land has been 
examined  in order to shed light on the argument of this paper. The significance of this study is to show that climate change 
could produce new conflict areas and sharp competence among great powers in terms of socio-economic and political 
instability. The research results indicate that it could pose threats and violent competition among great powers, in essence, 
in the atmosphere of the absence of international political and legal institutional authorities to resolve such dispute. In 
recent century, it could be said that climate change tends to indirectly and directly threat the world peace and produce new 
conflicts among states.  

Keywords: Climate change, Security, Arctic land, Great powers 
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Eksik Istihdam ve Kapsamı 

Ayşegül UÇAN 

Özet: Eksik istihdam tüm ülkelerin genel sorunları arasında yer almaktadır. Bir ülkede işsizlik sorunu nedenli önemli ise eksik 
istihdamında o kadar önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü günümüzde işsizlik giderek artmakta iken eksik 
istihdamında onu başabaş şekilde kovalamakta olduğu bir gerçektir. 

Eksik istihdam bir ülkenin elindeki imkanlarını bilinçsizce kullanması anlamına gelir. Nitekim üniversite mezunu bir kişinin 
kalkıp da işsizlik nedeniyle kendi donanımlarına göre değil de çalışmak zorunda olduğu için gidip bir lokantada garsonluk 
yapması bir ülkedeki eksik istihdama örnek verilebilir. Bu örnek ile aynı zamanda ülkenin üretken kapasitenin olması 
gereken şekilde kullanılmadığını da görmüş olmaktayız. 

Eksik istihdamın iktisadi boyutunun yanı sıra toplum içindeki sosyal boyutunun da önemi büyüktür. Öyle ki eksik istihdam 
edilenlerin işsiz kalan kesimde de olduğu gibi psikolojik durumlarında birçok olumsuzluklar yaşandığı olasıdır. Çalışma hayatı 
bir bireyi ne kadar olumlu motive ediyorsa eksik istihdam edilmiş bir bireyinde olumsuz motivasyonu o denli artar. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi eksik istihdam bir ülkenin ekonomisinde, kalkınmasında kanayan bir yara iken toplumsal 
yaşamda da -sosyoloji ve psikoloji açısından- bireylerin refahı ve mutlu yaşam tablolarını olumsuz etkiler. Peki bu soruna 
neden olan etkenler nelerdir, bu sorunun çözüm yolları nasıldır?  Bu çalışmamda bunları inceleyip üzerinde duracağız. 
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Özet: Zihinsel yeteneklerin paralel olduğunu ileri süren teoriler olduğu gibi, son zeka teorilerinin neredeyse tamamında, 
sözel yetenek ve sayısal yetenek iki ayrı kategori olarak ele alınmıştır. Türkiye'de eğitimin her kademesinde, sayısal yetenek 
gerektiren derslerde, diğer derslere oranla belirgin bir şekilde düşük başarı gözlenmektedir. Bu durum gerek TEOG (Ortak 
Sınavlar), LYS-LGS gibi ulusal ölçmelerde, gerek PISA, TIMMS gibi uluslararası karşılaştırmalı ölçmelerde de kendini 
göstermektedir. Bu bağlamda sayısal derslerin temeli olan matematik derslerindeki başarısızlığın giderilebilmesini sağlamak 
amacıyla bu başarısızlığa sebep olan etkenlerin saptanması önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, matematik dersindeki başarısızlığa sebep olan matematik kaygısının nedenlerini, öğrencilerin 
matematik dersine dair duygusal yaklaşımlarını ve bu yaklaşımları etkileyen faktörleri, bu dersi sevip sevmemelerinin 
nedenlerini, öğrencilerin kendi ifadelendirmelerine dayanarak saptamaktır. Çalışma, 2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde 
Tekirdağ ortaokul öğrencilerinden rastgele seçilen 5-6-7-8. sınıflardan toplam 315 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama 
aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan 19 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Anket cinsiyet, sınıf ve matematik 
dersini sevip sevmeme sorularının yanında 7 adet matematik dersinin neden sevildiğine, 9 adet neden sevilmediğine ilişkin 
soruları içermektedir.Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde t testi, varyans analizi ve farkın kaynağını saptamak amacıyla 
Post hoc analiz için  LSD teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik kaygısı, Matematik sevgisi, Matematik korkusu 
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Demokrat Parti’nin Vatandaşlık Verme Politikaları: Yugoslavya’dan Türkiye’ye 
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Özet: Bu araştırmada, DP hükümeti döneminde (1950-60) Türkiye’nin Yugoslavya göçlerine dair politikaları konu 
edinilmiştir. Araştırmanın temel soruları; “1950-60 yılları arasında Yugoslavya-Türkiye göçlerinin kapsamı/boyutları 
nelerdir?”, “Demokrat Parti (DP) hükümetinin Yugoslavya göçmenlerine vatandaşlık verme prosedürleri nelerdi?” ve “ Çok 
partili dönemde Türkiye’nin içerisinde bulunduğu yeni sosyo-politik durumun hükümetin vatandaşlık verme politikaları 
üzerinde etkileri var mıdır?”/ Varsa, nelerdir?” şeklindedir. Bu temel sorular çerçevesinde kurgulanan araştırmanın amacı 
ise, göç ve vatandaşlık arasındaki ilişkiye tarihsel bir örnek (case) üzerinden ele almak ve incelemektir.  Yazıda ilk olarak, çok 
partili siyasi hayata geçiş döneminde Türkiye’de yaşanan sosyo-politik dönüşümlere değinilmesi;  ikinci olarak ise, söz 
konusu dönemde Türkiye’ye yönelik yaşanan Yugoslavya göçlerine odaklanılması planlanmaktadır.  Çalışmada DP iktidarı 
yıllarına odaklanılmasının üç nedeni vardır: (i) DP döneminde, Türkiye’de liberal bir ekonomik anlayışın benimsenmiş ve 
köklü iktisadi dönüşümlerin yaşanmış olması. (ii) Tarımda modernleşme çalışmalarıyla ortaya çıkan emek fazlası, nüfus 
artışının hızlanması ve kentleşme sürecinin başlamasıyla yaşanan toplumsal dönüşüm. (iii) Soğuk Savaş dönemi dış 
politikasında Türkiye’nin aldığı pozisyon.  Tüm bu gelişmelerin 1950’de Türkiye’nin iç ve dış göç ve göçmen politikaları 
açısından önemli gelişmelere neden olduğu düşünülmekte, bu nedenle konunun sosyolojik bir perspektifle ele alınması 
hedeflenmektedir.  

Bu çerçevede, 50’li göçlerin yaşandığın Sosyalist Yugoslavya ve Demokrat Parti iktidarı dönemlerine ve 1953 Serbest Göç 
Anlaşması yıllarında Türkiye’de göçmenlerin vatandaşlık alma süreçlerine dair bilgiler sunulmuştur. Göç ve vatandaşlık 
kavramsal çerçevesinde ele alınmış bu araştırmada DP hükümetinin Yugoslavya göçmenleri için uyguladığı vatandaşlık 
verme politikalarının aynı dönemde yaşanan diğer göçmen gruplara uygulanan politikalardan farklı olduğu tespit edilmiştir. 
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Beste Özlem ERDİL 

ilyadabeste@gmail.com 
Özet: Türkiyede ağaç işleri sektörü incelenmiş, çeşitli üretim şekilleri açıklanmış olup, üretim sırasından uygulanan teknikler 
anlatılmıştır. Gelişen teknolojiyi mütakip, üretim yöntemleri ilerlemiş, üretilen ürünler çeşitlenmiştir. Ağaç yalnızca yakacak 
ve mobilya üretiminde kullanılan hammadde olmaktan çıkmış; yalıtım, yüzey kaplama amaçlı vb.bir çok şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Küresel rekabeti yakalamak ve ülke ekonomisine katkı sağlayan lokomotif bir sektör olunabilmesi için sürekli yenilik ve 
yatırımlar ile zamana ayak uydurulmuş olup dolayısı ile çalışma hayatında istihdamında artmasına katkı sunulduğu gözler 
önüne konmuştur. Bu çalışmada; sektörün tarihçesi, tanıtımı ve üretim yöntemleri detaylandırılmış, sektörün dünya ile 
rekabeti tablolar yardımı ile anlatılmış ve sektörün dünya ile rekabet sırasında yaşadığı olumlu ve olumsuz yanların yanı sıra 
sektörde uygulanmakta olan yönetim şekilleri, kalite sistemleri ve iş güvenliği uygulamaları da incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağaç işleri, Lif levha, Orman ürünleri 

 

Abstract: The woodwork sector has been examined in Turkey, various production patters and techniques applied in the 
order of production have been explained. Following the developing technology, the production methods are advanced and 
the products produced are diversified. The tree is get out to be materials for production and be fuel; ıt has begun to be 
used in many ways suck as ınsulation, surface coating and so on. 

To capture global competition and be able to be a locomotive in sector which can make plus in economy of the country, 
need to be continuous innovation and investments in time, thus contributing to the increase in employment in working life. 
In this study; history of Indusrty, description and production methods are eleborated, the competition in the indusrty is 
explained with the help of the tables and sectors competition with the World, the positive ad negative aspects while 
competition, also have been examined the management forms applied in the sector, such as quality systems and work 
safety applications. 

 Keywords: Woodworking, Fiberboard, Forest products  
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İşletmelerde Kurumsal Planlama(ERP) ve Bir İş Zekası Uygulaması 

Beytullah ÖZDEMİR 

Özet: Özelikle gelişmiş ülkelerde ve kurumsal şirketlerde kullanılan bilgisayar destekli işletme yöntemlerinin başında ve 
yaygın olarak kullanılan sistem ERP (Kurumsal Kaynak Planlamasıdır). ERP hem hizmet sektöründe hem de üretim 
sektöründe kurumların geleceğine yönelik bilgileri analiz edebilme yeteneğine sahiptir. Bu analizler ERP sistemlerinden 
beslenen verilerle yine ERP sistemlerine entegre olan iş zekâsı sistemleriyle yapılmaktadır. 

SAP, ERP ve iş zekâsı konularında oldukça gelişmiş bir şirket olarak Türkiye’de ve Dünya’ da hatırı sayılır bir üne sahiptir. 
SAP’ın ERP konularında birçok çözümleri bulunmaktadır. Her sektöre uygun ERP yazılımları oluşturabilmekte ayrıca SAP alt 
yapısında işletmenin kendine özgü programlar yazabilmesine olanak sağlayan platformlar bulunmaktadır. 

Projede bahsi geçen işletmede kullanılan ERP sisteminin işleyişi ayrıca bu işletmenin kritik konular hakkında karar almaya 
yardımcı olan verilerin nasıl yorumlanması gerektiği kısaca ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması,  İş zekâsı, SAP ERP uygulaması 

 

Abstract: It is the ERP (Enterprise Resource Planning) system that is used at the beginning of the computer-aided business 
methods used especially in developed countries and institutional companies. ERP has the ability to analyze the future 
information of institutions both in the service sector and in the manufacturing sector. These analyzes are based on business 
intelligence systems that are fed into ERP systems and integrated into ERP systems. 

SAP, ERP and business intelligence as a highly developed company in Turkey and the world has a considerable reputation. 
SAP has many solutions for ERP issues. Each sector can create suitable ERP software, and in the SAP sub-platform there are 
platforms that allow the operator to write their own programs. 

The project briefly explains the functioning of the ERP system used in the business and also how the interpretation of the 
data helps to make decisions about critical issues of this institution. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Business intelligence, SAP ERP application 
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XIX. Yüzyılda Rusya ve İngiltere Kıskacında İran 

Cem UNCU1  Abdulvahap ALICI2 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, cuncu@konya.edu.tr 
Özet: XIX. yüzyılda İran, Anadolu ve Orta Doğu bölgesine genel anlamda Yakın Doğu'ya Avrupalı devletlerin ilgileri ve 
müdahaleleri artmıştır. Bu Avrupalı devletlerin başında İngiltere ve Avrupalılaşmış bir devlet olarak tanımlanan Rusya 
gelmektedir. Rusların Türkistan, Kafkasya ve İran'da başladığı yayılmacı politikanın sebebi Batı dünyasının sömürge elde 
etme yarışıydı. İngilizlerin İran'la ilgilenmelerinin sebebi ise dolaylıdır, çünkü İran'da İngilizleri doğrudan ilgilendiren bir şey 
yoktu. İngilizlerin İran konusundaki duyarlılığının esas sebebi Hindistan meselesidir. Rus yayılmacılığı başarılı bir şekilde 
devam ederse Ruslar İngiltere'nin en önemli sömürgelerinden Hindistan ve civarını tehdit edebilirdi. Bu sebeple İngilizlerle 
Rusların rekabet alanı, İngiliz sömürgelerini kuzeyden tehdit edebilecek bir konum ve Hindistan yolu üzerinde bulunan 
Kafkasya ve İran bölgesi olmuştur ki bu da İran'daki son Türk iktidarı Kaçarlar (1795-1925) dönemine denk gelmektedir. İki 
büyük devletin İran'daki emellerine ulaşmak için yaptığı faaliyetler sonucunda İran istikrarsız dönemlerden geçmiştir. 
Nihayetinde Kaçarlar iktisadi anlamda çökmüş ve başta İngilizler ile Ruslar olmak üzere Avrupalılara ekonomik ayrıcalıklarla 
imtiyaz verilmeye başlanmış, böylece İran'ın yerel ekonomik gücü daha da zayıflamıştır. İran Türkleri, benzer durum 
karşısında Anadolu (Osmanlı) Türkleri'nin de uyguladığı denge politikasını andıran "tarafsızlık politikası" uygulamışlardır. XIX. 
yüzyıl boyunca süren İngiliz ve Rus müdahaleleri sonucunda, XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başı İran sınırları büyük ölçüde 
İngiltere ve Rusya tarafından belirlenmiştir. Ayrıca yüz yılı aşkın İngiliz ve Rus tehdidine maruz kalan İran'da farklı etnik 
unsurlar olmasına rağmen İranlı bilinci oluşmuş ve günümüzde de etkisini sürdüren İran ulusçuluğu ortaya çıkmıştır. Bu 
çalışmada, Kaçarlar dönemi İran’ındaki İngiliz-Rus rekabeti incelenecek, bu rekabetin -İran devleti ile toplumuna- etkilerinin 
değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İran Türkleri, Kaçar Hanedanı, İngiltere, Rusya, Dış politika 
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Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması 

Cemal İYEM1  Burcu İYEM2 

1Sakarya Üniversitesi, ciyem@sakarya.edu.tr 

2Sakarya Üniversitesi, burcuyalcin80@gmail.com 
 

Özet: Küresel pazar koşulları örgütleri rekabet avantajı sağlayabilecek stratejiler geliştirmeye itmektedir. Günümüz örgütleri 
hızlı değişime uyum sağlamada yeni fırsatlar yakalamaya çalışmaktadır. Bu durum şüphesiz çalışanlar üzerinde artan baskı, 
tatminsizlik, iş doyumsuzluğu, örgütsel bağlılığın azalması gibi sorunları gündeme getirmektedir. Literatürde özellikle "iş 
doyumu" yada "iş doyumsuzluğu" üzerine yapılmış birçok akademik çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışma 
literatürde sıklıkla yer alan "iş doyumu" konusuna kamu ve özel sektör karşılaştırması yaparak pratik bir katkı sağlamayı 
amaçlamıştır. Çalışmanın temel varsayımı kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma beklenti ve taleplerinin farklı 
olmasından dolayı iş doyumu konusunda da anlamlı bir farklılaşmanın olduğu yönündedir. Çalışmada geçerliliği ve 
güvenilirliği kabul görmüş uluslararası bir ölçek olan "Minnesota İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri 
toplama tekniklerinden yapılandırılmış / biçimsel mülakat tekniğine aktarılarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Bulgular 
Minnesota İş Doyumu Ölçeği"nde belirlenen temalardan hareketle içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma 
tüm bu yönleriyle "betimleyici" bir araştırmadır. Betimleyici çalışmalar özellikle olgular arasında nedensellik ilişkisi 
aramadıkları çevresel koşulları kontrol altında tutmadıklarından dolayı nitel yöntem uygulamaya daha uygun çalışmalardır. 
Sonuç olarak yapılan çalışma neticesinde kamu ve özel sektör çalışanlarında iş doyumu konusunda anlamlı bir farklılaşmalar 
tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, Kamu ve özel sektör, Örgütsel davranış 
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Kamu Çalışanlarında Sendikal Bağlılık: Bir Kamu Kurumu Örneği 

Cemal İYEM1  Emel İSLAMOĞLU2 Sinem YILDIRIMALP3  

1Sakarya Üniversitesi, ciyem@sakarya.edu.tr 

2Sakarya Üniversitesi,emelc@sakarya.edu.tr 

3Sakarya Üniversitesi , ssac@sakarya.edu.tr 
 

Özet: 1990'lı yılların son çeyreğinde Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı adına önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 
4688 sayılı kanun örgütlenme, toplu pazarlık, grev hakkı gibi konularda kamu çalışanlarına yeni düzenlemeler getirmektedir. 
Bu bağlamda son 20 yıl içerisinde kamu sendikacılığı birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışma kamudaki 
işgörenlerin sendikada üyeliklerini sürdürme konusunda kuvvetli bir istek duyması, bağlı olduğu sendika için çaba sarf 
etmesi olarak tanımlanan "sendikaya bağlılık" kavramından hareketle kamu çalışanlarının sendikal bağlılık düzeylerini bir 
kamu kurumu örneği ile açıklamayı amaçlamıştır. Sendikaya bağlılık kavramı bu kavramı açıklayan dört farklı tema 
tarafından (sendikaya sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalı olmanın gerekliliğine 
inanma) ölçülmüştür. Çalışmada uluslararası alanda geçerliliği, güvenilirliği kabul görmüş "The Union Commitment Scale / 
Sendikaya Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekteki sorular nitel veri analiz tekniklerinden biçimsel mülakat şeklinde 
uygulanmıştır. Özellikle literatürde sendikal bağlılık üzerine akademik çalışma sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda çalışmanın 
keşfedici bir yönü bulunmaktadır. Keşfedici çalışmaların araştırmaya ön bilgi sağlamak ve sonraki çalışmalar için 
kullanılabilecek veri toplama araçlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmada nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Çalışmada sonuç olarak kamu çalışanlarının 
sendikal bağlılık düzeyleri, sendikaya sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalı 
olmanın gerekliliğine inanç düzeylerinin düşüklüğü vurgulanarak bunun nedenleri sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sendikacılık, Kamu sendikacılığı, Sendikal bağlılık 
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Kanonik Korelasyon Analizi ile Kişilerin Metabolizma Özellikleri ve Beslenme 
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Özet:Tıp bilimlerindeki araştırmalarda genellikle, aynı zamanda birden fazla özellik üzerinde çalışılmaktadır.  Konu, farklı 
uygulama ya da tedavi gruplarının birbiri ile karşılaştırılması olduğunda, bu özelliklerin teker teker ele alınıp incelenmesi 
uygun bir yaklaşım olacağı gibi bunların birlikte dikkate alınarak, uygun analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi de araştırıcıya 
ek bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda çok değişkenli analiz yöntemlerinden en genel ve en karmaşık olanı kanonik 
korelasyon analizidir. En gelişmiş ilişki analizi olan kanonik korelasyon analizinde, çok boyutlu kitleden çekilen iki ya da daha 
fazla değişken kümesi arasındaki ilişkiyle ilgilenilmektedir. Yöntemin bu özelliğinden ötürü, bu çalışmada, kişilerin metabolik 
özellikleri ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Kanonik Korelasyon Analizi’nden 
yararlanılmıştır. 

Veriler, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi polikliniğine başvuran 200 kişiden alınmıştır. Bunların 100’ü vücut 
kitle indeksi (VKİ) değerine göre obez, 100 ü normal kiloda olan kişilerdir. Kişilerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için, “üç 
faktörlü beslenme alışkanlıkları” anketi uygulanmış ve sorulara faktör analizi uygulanarak, bilinçli olarak kısıtlayıcı yemek 
yeme, duygusal yemek yeme, kontrolsüz yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörleri tespit edilmiştir. Belirlenen bu 
dört faktör bağımsız değişkenler kümesini ve metabolik özellikleri (Glukoz, HDL, LDL, Trigliserid, HbA1c, İnsülin) bağımlı 
değişkenler kümesi olarak belirlenmiştir. Varsayımlar test edildikten sonra, Kanonik Korelasyon Analizi yapılmıştır.  

Kanonik Korelasyon Analizi sonucunda, dört kanonik korelasyon fonsiyonundan 1. fonksiyonun anlamlı olduğu görülmüştür. 
Ham ve standartlaştırılmış katsayıları karşılaştırıldığında, bağımsız değişkenler setinin 1. fonksiyonundaki setler arası 
standartlaştırılmış katsayıları içerisinde en yüksek değer kontrolsüz yemek yeme (1,180) ve duygusal yemek yeme (0,798), 
bağımlı değişkenler setinin 1. fonksiyonundaki setler arası standartlaştırılmış katsayıları içerisinde en yüksek değer Hdl 
(0,672) ve Ldl (0,584) değişkenlerine aittir. Çapraz ilişki düzeylerine bakıldığında ise, duygusal değişkeni bağımlı değişkenler 
setiyle de 0,41 düzeyinde en yüksek ilişkiyi kurmuştur. Bağımlı değişkenler içerisinde kendi setiyle en güçlü korelasyon 
ilişkisini kuran Hdl ve Ldl değişkenleri, bağımsız değişkenler setiyle de en yüksek korelasyon ilişkisini kurabilmiştir. Buna 
göre, araştırma bulguları kişilerin beslenme alışkanlıklarının kolesterol seviyesi ile ilişkili olduğunu ve düzenli bir beslenme 
ile bu değerin kontrol altına alınabileceğini göstermiştir.  
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Determination of the Client Profile That Social Workers and Social Work Students 
Have Difficulty ın Developing Empathy1 
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Abstract: Although there is an emphasis on empathy as a vital component of  social work practice and social work 
education, research on empathy in social work literature are limited. The difficulties of developing empathy in complex 
situations are emphasized in the literature. The purpose of  this study is to determine client profile that social workers 
(n=339) and social work students (n=81) have difficulty in developing empathy. In this study, descriptive research design is 
used. Researcher developed a questionnaire named as conceptualization and practice of empathy for his phd thesis. Two 
parts of this questionnaire were used as a data collection tool. While the first part was the socio-demographic findings of 
the questionnaire and the second was the filling  the gap  question part (I experience difficulty in developing empathy 
with ...................... clients).The headings generated by filling  the gap are given as frequency and percentage. Abuse, 
negative clients, disability, family, psychiatry, criminal and elder titles are the main subjects according to the client profile 
that social work students have difficulty in developing empathy. Neglect-abuse, psychiatry, negative client, communication 
problems, crime, child-family, violence, gender, age and misuse titles are the main subjects according to the client profile 
that social workers have difficulty in developing empathy. The  conclusion and recommendation section emphasize the 
necessity of the supervision system, the development of course content and in service trainings which focus on cases where 
it is difficult to develop empathy, and an education system that focuses on students’ skill development and receiving 
feedback from graduates. 

Keywords: Empathy, Social work, Social work student, Social worker 

 
1This study is produced from Doğa Başer's PHD thesis on “The Evaluation of Conceptualization, Practice, Measurement and 

Training of Empathy in Social Work: Mixed Method Study” which is supervised by Prof. Dr. Aliye MAVİLİ. 
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Özet:Obezite vücutta normalden fazla yağ dokusu olması ile karakterize, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen 
ciddi ve kronik bir hastalıktır. Ülkemizde toplumun %30’undan fazlası obezdir. Yaş, cinsiyet, doğum sayısı, sigarayı bırakma, 
alkol tüketimi, kişilerin fiziksel aktivitelerinin düşük olması, bazı genlerde oluşan mutasyonlar, beslenme alışkanlıkları 
obezite gelişimini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Beslenme alışkanlıklarının obezite üzerinde büyük ölçüde önemli 
olmasından dolayı bu alışkanlıkların obezite üzerindeki etkisi  “Üç Faktörlü Beslenme Anketi” verilerinden hareketle 
incelenmiştir. 

Anket, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Spor Fizyolojisi polikliniğine başvuran 150 kişi ile yapılmıştır. Bunların 50’si vücut 
kitle indeksi (VKİ) değerine göre obez, 50’si fazla kilolu, 50’si normal kiloda olan kişilerdir. Sorulara öncelikle boyut 
indirgemek amacıyla Faktör Analizi uygulanarak, bilinçli olarak kısıtlayıcı yemek yeme (1.faktör), kontrolsüz yemek yeme  

(2.Faktör), duygusal yemek yeme (3. faktör) ve açlığa duyarlılık seviyesi (4. faktör) faktörleri tespit edilmiştir. Belirlenen bu 
dört faktör, yaş ve cinsiyet bağımsız değişkenler, VKİ değerine göre değerlendirilen üç kategorili grup bağımlı değişken 
olarak alınarak, Lojistik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Bu analiz bulguları kullanılarak, hangi beslenme faktörünün obezite 
üzerinde risk oluşturduğu belirlenmiştir. Lojistik regresyon yardımıyla elde edilen, bağımlı değişkenin gözlenen faktörlere 
göre koşullu olasılığı olan propensity skorları tahmin edilerek, sınıflandırma tabloları oluşturulmuş ve kişilerin beslenme 
alışkanlıkları ve yaş bilgileri kullanılarak elde edilen olasılıklar ile, VKI gruplarına atanma başarısı değerlendirilmiştir. 

Buna göre yaş, duygusal yemek yeme ve açlığa duyarlılık seviyesi faktörlerinin VKI gruplarının belirlenmesine etki ettiği 
istatistiksel olarak belirlenmiştir (p<0.05). Propensity skor tahminleri kullanılarak elde edilen sınıflandırma tabloları ile 
beslenme alışkanlıklarının tek başına değerlendirmesinin gruplara atama başarısını yeterli olarak göstermediği (%59.3) 
belirlenmiştir. 
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Türkiye ve Dış Borçlar 

Ebru SARGIN1  Merve ORTAÇ2  Bülent AKARÇAY3 

 

Özet: Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında iç tasarrufların istenilen ölçüde temin edilememesi ve bu 
hususta son derece yetersiz kalması sonucunda ödemeler dengesi açığının günden güne büyümesidir. Ülke kalkınması için 
muhakkak ki bir sermaye birikimi olması gerekmektedir. Bu hususta Türkiye’nin yetersizliği sonucunda bu açığın dış kaynak 
yoluyla giderilmesi için sürekli çareler aranmıştır. Özellikle ödemeler dengesinin giderilmesinde ihracat gelirlerinin büyük bir 
paya sahip olduğu bir gerçektir. Fakat ihracat gelirlerinin ithalatı karşılayamaması haliyle dışarıdan döviz temin edilerek dış 
kaynak kullanımını mecburi hale getirmiştir. Bunun yanı sıra alınan bu borçların çok rantabl bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Ülke içinde gayri safi milli hâsıla arttığı takdirde ihracatta artmaktadır. İhracat gelirlerinin ithalatı karşılaması 
dış kaynak ihtiyacının da azalmasına neden olmaktadır.  

Özellikle dış borç faiz oranı ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Çünkü uzun vadeli borçlar çok rahat ödenirken, kısa vadeli 
borçlar çoğu zaman borç ile ödenmekte bu da ülkeyi zora sokmaktadır. Dışarıdan alınan borçlar yatırımların finansmanında 
kullanıldığı takdirde geri ödemeler kolay olacak ve bu durumda ödemeler bilançosu üzerinde negatif bir etkiye neden 
olacaktır. Özellikle Türkiye’de 1970 yılından sonra petrol fiyatlarının aşırı artması bu ülkelerin dış borçlarının hızla artmasına 
neden olmuştur. Petrol fiyatlarının yüksek düzeyde artması yüksek faiz oranlarını da beraberinde getirmiştir. Böylece 
borçlanma maliyeti artmıştır. Türkiye ikinci Dünya Savaşından sonra Amerika Birleşik Devletlerinin Marshall planı yardımını 
almış bu durum Türkiye için başlangıçta iyi olsa da sonradan borç veren ülkelerin kuralıda kendisinin koyduğunu bizzat 
görmüştür. Bu plan çerçevesinde daha sonra Türkiye 1958 yılında Moratoryum ilan etmiştir. Türkiye’de uygulanan kalkınma 
planları için alınması gereken tedbirler içinde mutlaka yatırımların finansmanı sağlanmalıdır. Bu yatırımların finansmanını 
Türkiye sürekli olarak dış borçlanma ile karşılamaya çalışmıştır. 

1980 sonrası Türkiye ithal ikameci politikalardan uzaklaşmış dışa dönük ihracata dayalı bir ekonomi ile Dünya ülkelerinin 
karşısına çıkmıştır. Çoğu kez Türkiye borç ertelemiş fakat buna rağmen 1980 yılından itibaren büyüme kaydetmiştir. Son 
yıllarda ve özellikle 2016 yılı Kasım sonu itibari ile kısa vadeli borç stoku 2015 yılı sonuna göre %1,5 oranında azalmış 100.8 
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2016 Kasım sonu itibari ile 1 yıl ve daha az kalmış kısa vadeli borç stoku 163.3 
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Dış borçlanma, Ülke riski 
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Güvenilirliğin Parametre Tahminleri Üstündeki Etkisi 

Elif ÖCÜT1  Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK2 

1Yıldız Technical University, elifocut@gmail.com 
2Yıldız Technical University,gulhayat@yildiz.edu.tr 

 

Özet: Pek çok bilim alanında davranışlar ve tutumlar konusunda bilgi sahibi olmak, ölçüm yapabilmek amacıyla araştırmalar 
yapılmaktadır. Bu araştırmaların çıktıları veri olarak istatistiksel analizlerde kullanılmaktadır. Yapılan analizlerin doğruluğu ve 
tahminlerin uygunluğu için ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik durumları incelenmektedir. Söz konusu doğruluk, geçerlilik ve 
güvenilirlik ile bağlantılıdır. Geçerlilik ölçeğin istenilen kavramı diğerleriyle karıştırmadan ölçebilmesi olarak ifade 
edilebilirken, güvenilirlik ölçekler aracılığıyla yapılan ölçümlerin tutarlı bir biçimde sonuç vermesi olarak 
tanımlanabilmektedir. Güvenilirlik ile ilgili çok fazla öneri bulunmakla birlikte kesin olarak net bir kanı söz konusu değildir.  
Literatürde düşük güvenilirliğin tahminler ve istatistiksel çıkarsamalar üstünde olumsuz etkisi olduğu bilinmesine ve 
mümkün olduğunca yüksek güvenilirlikte değişkenlerle çalışılmak istenmesine rağmen bu etkinin deneysel olarak 
araştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Bu çalışmada literatürden yararlanılarak belirlenen farklı güvenilirlik seviyelerine, etki büyüklüklerine ve örnek 
büyüklüklerine göre bir yapısal eşitlik modelindeki doğrudan ve dolaylı etki tahminleri ve hipotez testi sonuçları Monte Carlo 
Simülasyon çalışması kullanılarak araştırılmıştır. Sayısal bir ölçekte iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ölçen istatistiksel 
kavram olarak tanımlanan etki büyüklüğü çalışmada, Cohen (1988)’in çalışmalarından yola çıkılarak 0,1 düşük, 0,3 orta ve 
0,5 yüksek seviye olarak; örnek büyüklüğü 100, 200, 400 ve 800 birim olarak, güvenilirlik katsayısı ise 0,50 düşük, 0,70 orta 
ve 0,90 yüksek seviye olarak ele alınmaktadır. Tek boyutlu ve paralel ölçümlere sahip örtük değişkenler için anakütlede 
bileşik güvenilirlik (rho) ve Cronbach alfa katsayısı eşit iken, konjenerik ölçümlere sahip örtük değişkenler olması 
durumunda, hata varyansları arasında kovaryans olmaması koşuluyla, Cronbach alfa katsayısı bileşik güvenilirlik değerinden 
daha küçük olmaktadır. Modeller paralel ve konjenerik ölçümlere sahip örtük değişkenleri içerecek şekilde kurulmuş olup 
her iki durum da araştırmaya dahil edilip ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Monte Carlo simülasyonu ile doğrudan ve dolaylı 
etkiler; parametre tahminlerindeki başarı ve doğruluk, güven aralıklarının anakütle parametre değerini içermesi ve 
istatistiksel güç ile incelenmiş olup, paralel ve konjenerik olarak kurulan farklı modellerde parametre tahminlerinin 
güvenilirlikten ne ölçüde etkilendiği araştırılmıştır.  

Keywords: Reliability, Monte Carlo Simulation, Effect size, Sample size, Cronbach alpha 
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İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak 
İncelenmesi  

Elif UĞUR1  Fatma NOYAN TEKELİ2 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi,eliifugur@gmail.com 

2 Yıldız Teknik Üniversitesi,fnoyan@yildiz.edu.tr 
 

Özet: Ekonomik ve ticari anlamda ülkesel sınırların ortadan kalktığı, rekabet, pazar ve teknolojide sürekli değişimlerin 
meydana geldiği günümüz koşullarında örgütler, rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için “iş tatmini” ve 
“örgütsel bağlılık” kavramlarına daha fazla önem vermektedirler. İş tatmini ve örgütsel bağlılık nedenleri ve sonuçları ele 
alınıp incelendiğinde birbirine benzeyen, fakat ayırt edilebilir farklar gösteren kavramlardır. İş tatmini belli bir işe karşı, 
örgütsel bağlılık ise belli bir örgüte karşı geliştirilen tepkilerdir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki için birçok 
araştırma yapılmış ve farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.  

Örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayabilecek, yüksek verim, yüksek performans, düşük iş gören devri gibi unsurların 
temelinde nitelikli iş gücü ve bu iş gücünün en iyi şekilde sevk ve idare edilmesi vardır. Örgütün nitelikli elemanları kendine 
çekme ve onları bünyesinde tutma becerisinde ise, iş tatmini önemli bir rol oynar. Örgütlerin, daha sağlıklı hale gelip 
büyümesi, ürütebilmesi, ancak bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, mutlu ve dinamik iş gören ile sağlanabilir. Tatminin 
olmadığı durumlarda ise örgüt içerisinde ani grevler, işi yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin sorunları, devamsızlık ve iş 
gücü devri gibi problemler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, iş görenin tatmin edilmesi ve örgütte kalmasını sağlamak örgütsel 
başarı ve etkinlik için son derece önemlidir. 

Günümüzün hızla değişen koşullarında sürekli farklılaşan bireysel ihtiyaçları karşılamak ve iş görenleri örgütte tutmak 
giderek zorlaşmaktadır. İş tatmini, işgörenin işini ve iş deneyimini değerlendirmesi sonucu duyduğu haz ya da ulaştığı olumlu 
duygusal durumudur. Örgütsel bağlılık ise işgöreninin örgütün değer yargıları ve hedefleri ile özdeşleşmesi ve bu hedeflere 
ulaşmaya yardımcı olmak için örgütteki üyeliğini sürdürmeyi istemesi durumudur.   

Bu çalışmada, iş tatminini ölçmek için Minnesota iş tatmin ölçeği, örgütsel bağlılığı ölçmek için Meyer ve Allen’ın örgütsel 
bağlılık ölçeği kullanılarak iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modelleri ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, Örgütsel bağlılık, Yapısal eşitlik modelleri 
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Türkiye ile Bulgaristan Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Politikaları 

Elvan CENIKLI 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 
 

Özet: Verginin konusunun ya da mükellefinin ulusal sınırlar dışına taşması uluslararası vergi hukukunun başlıca sorunu olan 
uluslararası çifte vergilendirme sorununa neden olmaktadır.  Çifte vergilendirme, aynı vergi konusu üzerinden, aynı 
vergilendirme döneminde birden fazla vergi alınması durumudur. Vergi adaleti bakımından arzu edilmeyen bu durum 
uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bu anlaşmalar vergi adaleti 
yanında, vergiye gönüllü uyumu da arttırıcı,  mükelleflerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma eğilimlerini engelleyici ve 
ülkeler arasındaki doğrudan yabancı yatırımları arttırıcı etkiler yaratmaktadır.  Türkiye’nin bugüne kadar akdettiği ve halen 
yürürlükte olan birçok anlaşması bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Türkiye ile Bulgaristan arasında 01.01.1998 tarihinden 
itibaren uygulanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’dır. Anlaşmayla, karşılıklı menfaatler çerçevesinde ekonomik işbirliğini geliştirmek ve 
teşvik etmek amacıyla gelir üzerinden alınan vergilerde gelirin her iki ülkede birden vergilendirmesini engellemeye yönelik 
hükümler getirilmektedir. Anlaşma gelir ve kurumlar vergisini kapsamakta olup gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden 
yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler 
içermektedir. 

Bu çalışmada gerek coğrafi gerekse tarihi avantajları nedeniyle önemli iki ticaret ortağı olan Bulgaristan ve Türkiye vergi 
ilişkilerini çifte vergilendirme boyutuyla ele almak amaçlanmaktadır. Adı geçen anlaşmanın amacı ve kapsamı detaylı 
biçimde ele alınarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu seyri açısından vergilendirmede mükerrerlik 
arzeden hususların incelenmesine çalışılacaktır. Ayrıca uluslararası vergi politikalarında başat rol üstlenen OECD ve Birleşmiş 
Milletler gibi küresel kuruluşların verilerinden yararlanarak Bulgaristan ve Türkiye’nin vergisel eşgüdümü ve işbirliği 
sağlamak amacıyla yürüttükleri çabalar üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası vergilendirme, Mükerrer vergi, Türkiye-Bulgaristan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
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Engellilerin İstihdamına Yönelik İşverenlerin Tutum ve Önerileri 

Emre Can ŞAHAN1  Merve ORTAÇ2 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi / Milli Eğitim Bakanlığı 1168303118@nku.edu.tr 
 

Özet: Bu araştırmada; engelli işgücünün istihdamına yönelik işverenlerin tutumları ve sürecin geliştirilmesine yönelik 
işverenlerin önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik anket hazırlanmıştır. Anket Tekirdağ ilinde faaliyet 
gösteren 50 ve daha üzeri işçi istihdam eden firmalara uygulanmıştır. Anket sonucundan elde edilen verilere probit / logit 
analizi, faktör analizi ve anova analizi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelli istihdamı, İşverenler  
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Dünyadaki Orman Ürünlerinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Analizi ve 
Türkiye’deki Orman Ürünleri Açısından Bir Değerlendirme  

Emre GÖKSU1  Hakan ADANACIOĞLU2  Gamze SANER3 

1Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, goksuemre@hotmail.com 

2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, hakan.adanacioglu@ege.edu.tr 

3Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, gamze.saner@ege.edu.tr 
 

Özet: Türkiye’de ormanların tamamına (22,3 milyon ha) yakın bir bölümü devlet mülkiyetinde olup, 1937 yılından beri 
bunların yönetimi ve işletimi Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’ne bağlı devlet orman işletmeleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana orman ürünlerinde uygulanan etkin bir 
fiyatlandırma stratejisinin olmaması devlet orman işletmelerinin ekonomik sürdürebilirliğini olumsuz etkilemektedir. 
Türkiye’de orman ürünleri için modern pazarlama anlayışına uygun, esnek ve dinamik yapıda fiyat politikalarının 
geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Orman ürünlerinde giderek artan rekabet ortamında piyasanın istediği kalite ve 
ölçüde ürünlerin üretilmesi, orman ürünlerinin gerçek değerini bulması ve pazarlama sorunlarının çözülmesi açısından 
vadeli işlem ve opsiyon piyasaları önemli bir fiyat riski yönetim stratejisi olarak görülmektedir. Nitekim; ABD, Japonya ve Çin 
gibi gelişmiş ekonomilerde orman ürünlerinin pazarlanmasında vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının (Chicago Ticaret Borsası 
(CME), Tokyo Emtia Borsası (TOCOM) ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE)) ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye’de 
orman ürünlerinin vadeli işlemlere dahil edilmesi, üreticileri, yatırımcıları ve sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı 
koruyacak ve kamunun yükünü azaltabilecektir. Buradan hareketle, çalışmada orman ürünlerine yönelik dünyadaki vadeli 
işlem ve opsiyon piyasaları incelenmiş ve Türkiye’deki ormancılık sektörüne uygulanabilirliği tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Orman ürünleri, Fiyatlandırma, Vadeli işlem ve opsiyon piyasaları  
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Halide Edip'in Vurun Kahpeye Romanının Sinema Uyarlamaları ve Din Adamına-Din 
Olgusuna Bakıştaki Farklılıklar - Benzerlikler 

Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ 

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ensaryilmaz24@gmail.com 
 

Özet: İyilikle-kötülük, karanlıkla- aydınlık mücadelesi insana ait kadim anlatılardan beri ele alınan en temel konulardan biri 
olarak karşımıza çıkar.  Modernleşme süreciyle birlikte iyiyi, aydını temsil eden öğretmen-bilim (ki Vurun Kahpeye filminde 
bu öğretmenin kadın olarak verilmesi bu özellikleri daha da tahkim edici bir rol oynar) kötüyü, karanlığı temsil eden din 
adamı-din karşılaştırması Batılı yapıtlarda olduğu kadar Türkiye'deki yapıtlarda da kendine geniş bir yer bulur. Halide Edip'in 
Vurun Kahpeye romanı da bu minvalde iyi ile kötü veya karanlıkla aydınlık mücadelesinin ele alındığı romanlardan 
biridir.Temel hareket noktası bu mücadele olan eserler günümüzde de yeni formlarda, yeni anlatım tekniklerinde devam 
etmektedir. Sinema da bu yeni anlatı biçimlerinden biri olarak değerlendirilebilinir. "Vurun Kahpeye" bu yeni anlatı 
tekniğiyle birkaç defa filme çekilmiştir. Bir başka deyişle yeni anlatı formlarından biri olan sinema dilinin imkânlarıyla ele 
alınmıştır. Fakat bu filmler arasında din adamına ve din olgusuna bakışta birçok benzerlikler olduğu gibi bir takım farklılıklar 
da söz konusudur. Hatta bu filmlere referans olan romandan da farklılaşan yaklaşımlar görülmektedir. Bu filmlerden biri 
olan yönetmenliğini Lütfü Akad'ın(1949) yaptığı  Vurun Kahpeye sinema filmi dindar-muhafazakar çevrelerin tepkisini 
çekerken, Halit Refiğ'in(1973) yönetmenliğini yaptığı film bu çevreler tarafından daha toleranslı karşılanmıştır. Refiğ'den 
önceki filmlerde Müslüman tipler; korkunç, mürteci yobazlar olarak anlatılır. Refiğ ise Fettah Hoca gibi yobazları anlatırken 
Ömer Efendi kişiliğinde iyi bir Müslüman tipini de filmine ekler. Mesaj açıktır; İslam sadece Fettah Hoca gibi yobazlardan 
oluşmamaktadır, Ömer Hoca gibiler de vardır. Bir başka deyişle din olgusuna; ancak aydınlığın(bilimin) izin verdiği kadar bir 
yer açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din adamı, Din olgusu, Bilim-din çatışması 
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Türkiyede Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Hedefi ve Gelişimi 

Doç.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY1  Duygu ARKAN2 

1Namık Kemal Üniversitesi İİBF , erbay@nku.edu.tr 

2Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YL. , d.okmekler@gmail.com 
 

Özet: Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Bu bağlamda ekonomik büyümeyi destekleyen en önemli faktörlerden biri 
Ar-ge olacaktır. Devletin uyguladığı politikalar çerçevesindeki Ar-ge ve inovasyon destekleri ülke ekonomisine olumlu 
katkılar sağlayarak bu trendi üst seviyelere taşıdığı görülmektedir. 2000-2015 dönemleri arasındaki yıllık veriler kullanılarak 
aralarında pozitif bir ilişki olan GSYH içindeki Ar-ge harcamaları, finans kaynaklarına göre Ar-ge harcamaları, sektörler 
bazında Ar-ge harcamaları, tam zamanlı eşdeğer(TZE) Ar-ge insan kaynağı, patent ve tescil sayıları, nanoteknoloji ve 
biyoteknoloji alanlarına yapılan Ar-ge harcamalarının yıl bazındaki seyri tespit edilerek 2023 hedefine ulaşabilmek için 
gerçekleşen veriler kapsamında Türkiye’nin ulaştığı seviyeye ilişkin değerleri incelemeyi amaçlamıştır. 

Yapılan bilimsel çalışmalar hedeflenen nokta ile mevcut durumun istatistiki verilerini bütünü ile ortaya koymuş olup, ortaya 
çıkarttığı tabloda ülke olarak orta gelir tuzağına yakalanma riskini gözler önüne sermiştir. Görülen bu tabloda orta gelir 
tuzağına yakalanmadan kurtulmanın yöntemlerinden biri araştırma ve geliştirme faaliyetleri olmuştur. 

Bu nedenle, Türkiye 2023 hedefi için her ne kadar hızlı bir ilerleme göstermiş olsa da yeterli olup olmadığı düşündürücüdür. 
Ülkeler arası kıyaslamalar yapıldığında istatistiki veriler gösteriyor ki araştırma ve geliştirme çalışmaları ve destekleri 
Türkiye’nin ihtiyacı olan sektörler üzerinde arttırılmalı ve bilgi eksikliklerinin giderilerek ekonomik büyümenin hızlandırılması 
sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve geliştirme çalışmaları, Ekonomik büyüme, Hedef 

 

Abstract: Turkey is among the developing countries. In this context, one of the most important factors supporting economic 
growth will be Research & Development. R & D and innovation support within the framework of the policies implemented 
by the state seem to carry this trend to the upper levels by providing positive contributions to the economy of the country. 
By using the annual data within periods of 2010 – 2015 and with a positive relationship, the R&D expenditures in GDP, R&D 
expenditures according financial sources, R & D expenditures on sectors basis, full time equivalent (TZE) R & D human 
resource, patents and registration numbers, nanotechnology and biotechnology in order to reach the target of 2023 by 
determining the year-based course of R & D spending are being aimed to examine the values of the level reached by Turkey 
within the scope of the data. 

The scientific studies that have been carried out have revealed the target point and the statistical data of the current state 
as a whole, and the tabloid that they uncovered shows the risk of being caught up in middle income culture as a country. 
One of the ways to get rid of this middleware is to research and develop activities. 

For this reason, although Turkey has made rapid progress for the 2023 target, it is thought to be sufficient. When cross-
country comparisons are made, the statistics show that research and development work and support should be increased 
over the sectors that Turkey needs and accelerating economic growth by eliminating the lack of knowledge. 

Keywords: Research and development studies, Economic growth, Target 
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10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinde Öngörülen Hükümet Sisteminin 
Kuvvetler Ayrılığı Açısından Değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Faruk YAHŞİ 

Sakarya Üniversitesi, Ali Fuat Cebesoy MYO farukyahsi@sakarya.edu.tr 
 

Özet: Bir devlette geçerli olan hükümet sistemi, o devletin temel fonksiyonları arasındaki ilişkiye bakılarak tespit 
edilmektedir. Demokratik hukuk devletlerinde yargı kuvvetinin siyasetten bağımsız ve ayrı bir kuvvet olması gerektiğinden, 
hükümet sistemlerinin tasnifinde yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ilişki esas alınmakta ve ikili bir ayrım 
yapılmaktadır: Kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemleri ve kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri. 

Kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemlerinin temel özelliği kuvvetlerin tek bir organda toplanmasıdır. Kuvvetler, 
yürütme organında birleşirse monarşi ya da diktatörlük; yasama organında birleşirse meclis hükümeti sistemi meydana 
gelmektedir. Kuvvetlerin bu şekilde tek bir organda toplanması demokratik hukuk devletlerinde tercih edilen bir yöntem 
olmadığından, günümüzde hükümet sistemlerine ilişkin tasnifler kuvvetler ayrılığı ilkesinden hareketle yapılmaktadır. 
Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan hükümet sistemleri ise temelde iki tanedir: Başkanlık sistemi ve parlamenter sistem. Bu 
sistemlerin saf uygulama örnekleri başkanlık için ABD, parlamentarizm için İngiltere’dir. Çıkış noktası Fransa olan ve bu iki 
sistemin karması görünümü veren yapı ise yarı-başkanlık sistemi olarak adlandırılmakta ve kuvvetler ayrılığına dayanan 
hükümet sistemleri içerisinde değerlendirilmektedir.  

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki temel fark; başkanlık sisteminde kuvvetlerin sert, parlamenter sistemde 
ise yumuşak biçimde birbirinden ayrılmasıdır. Yürütme kuvvetinin tek elde toplandığı başkanlık sisteminde, yasama ve 
yürütme birbirinden bağımsız iki ayrı organdır ve her iki organ için ayrı seçim yapılmaktadır. Bu sistemde iki organın 
birbirinin varlığına son verme yetkisi bulunmadığından, görev süreleri de sabittir. Parlamenter sistemde ise yürütme kuvveti 
yasamanın (parlamentonun) içinden doğmaktadır ve iki başlıdır. Buna göre bir yanda sorumsuz devlet başkanı, diğer yanda 
ise sorumlu bakanlar kurulu/hükümet bulunmaktadır. Başkanlık sisteminin aksine bu sistemde her iki kuvvet de birbirinin 
varlığına son verebilmektedir. Yasama (parlamento) güvensizlik oyuyla yürütmeyi temsil eden hükümeti düşürebilirken, 
hükümet de parlamentoyu feshedebilmektedir. 

Bu çalışmada, 10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Türkiye’deki hükümet sistemini 
değiştirmeyi öngören “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ndeki düzenlemeler, 
kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kuvvetler ayrılığı, Hükümet sistemleri, Başkanlık sistemi, Parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı 
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Families’ Processes of Accepting of Having A Disabled Child and Their Opinions on 
This Issue 
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1Research Assistant, University of Selcuk, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, 
f.zehraercan@gmail.com 

2Research Assistant, University of Selcuk, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, 
hurirkal@gmail.com 

3Research Assistant, University of Selcuk, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, 
kirlioglumehmet@gmail.com 

 

Abstract: The aim of the study is to try to understand families’ processes of accepting, adapting and coping with the 
situation having disabled members. The presence of a disabled individual in the family brings some problems that persist in 
every period of life. Living with a disabled individual is a condition that requires compliance and brings with it certain 
limitations in the life of family members. The birth or later disability affects the lives, feelings, thoughts and behavior of 
other family members. In the same way, it is very important behave properly toward disabled person to understand the 
reaction given, to accept the situation of the child and to develop positive attitudes in the process. 

Method: The study was designed as qualitative research. In qualitative research, the meanings, concepts, definitions, 
characteristics, metaphors, symbols and descriptions of objects are emphasized. The purpose of qualitative research is to 
develop a rich insight into one aspect of human experience. Researchers, which use qualitative techniques, examine how 
people understand and learn about themselves and others. For this reason, if the research question focuses on participants' 
perceptions, their impressions or experiences, qualitative methods should be used the qualitative research design was 
preferred because its focuses experience, perception and interpretation of families, which live with disabled child.  

The study conducted with 30 parents with disabled children by semi-structured interview form. The age of the disabled 
children are between 3 and 27 years old and the disability rate of the disabled children are between 24% and 96%, the 
diagnoses received by the disabled children include developmental delay, schizophrenia, down syndrome, autism, mental 
retardation, physical disability, speech stress, learning disability. 

The data was analyzed as descriptive analysis. The first phase is to arrange the data in terms of concepts. Second phase was 
developing the narrative. The last phase is to confirm the results and increase the accuracy. Descriptive analysis is 
"supported by direct quotations and is also known as primary level analysis and aims to directly draw, define and explain a 
topic". For these reasons, direct citation belonging to participant was frequently referred within the scope of the study.  

Findings: By considering the results of the descriptive analysis, each researcher reached a certain theme. Similar themes 
determined by both researchers were accepted, and the involvement of the third researcher on the non-common themes 
was ensured and eventually decided on the basis of the idea consensus. Within the scope of the study, the following 
themes were developed: "Recognition", "First Response", "Changing Attitude”, "Acceptance", "Attitude of Relatives”, 
"Difficulties in the Process", "Coping Skills” and "Future Concerns". 

Conclusion: Participants stated that after disability of their children was recognized they had a shock and can’t get their 
head round this condition. They pointed out that religious belief, family and close environment support facilitated the 
acceptance of the situation and developing coping skills. The most important challenges in the process can be summarized 
as life limitations caused by the individual's dependence, emotional burden caused by the obstacle, burnout experienced by 
the caregiver. Many of the parents with disabled children stated that the greatest concern of the future is to leave the 
disabled person alone, dying before their children. 

Keywords: Disabled children, Coping skill, Qualitative research, Experience 
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Yeni Kurumsalcı İktisat Perspektifinden Türkiye’de Merkez Bankası Bağımsızlığı ve 
Son Dönem Para Politikalarının Değerlendirilmesi 

Ferimah YUSUFİ 

Haliç Üniversitesi, ferimah@gmail.com 
 

Özet: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2001 yılında özerkleştirilerek hükümet politikalarından bağımsız hareket etme 
kabiliyeti elde etmiştir. Ancak son dönem yaşanan gelişmeler ve kriz ortamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığına uygun 
hareket etmediği, politik baskı altında piyasaları dengeye getirecek kararları alamadığı yönünde düşünceler ulusal ve 
uluslararası düzeydeki sektör temsilcileri ile ekonomik çevreler tarafından ifade edilmektedir. 

Bir ülkedeki piyasa işleyişine yön veren kurumların özerkleşmesi yeni kurumsalcı iktisadi bakış açısında sermayenin 
uluslararası piyasalara entegrasyonu ve dolayısıyla uluslararası düzeyde piyasaların bütünleşmesi açısından önemlidir. Yeni 
kurumsalcı iktisat perspektifinde uluslararası bütünleşme; ulusal politikalar yoluyla bağımsız, denetlenebilir, şeffaf 
kurumların oluşturmasıyla sağlanabilir. Böylece ulusal politikaların kısa erimli hedefleriyle, kurumların piyasaya ilişkin 
kararları çatışmayacaktır. 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik krizler, ekonomide var olan kurumlar üzerindeki politik etkileri 
tartışmaya açmaktadır. Türkiye örneğine baktığımızda; son yıllarda Merkez Bankası bağımsızlığının tartışılır hale geldiği 
görülmekte ve yeni kurumsalcı iktisat analizlerinde 2001 öncesine dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinden tartışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de Merkez Bankası’nın temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak, piyasa işleyişini para politikası 
araçlarını kullanarak düzenlemek ve bir anlamda ulusal ve uluslarararası sermaye için belirsizlik yaratmayan bir ortamı 
sağlamaktır.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de piyasa ekonomisinin geldiği noktadan hareketle Merkez Bankası’nın yaşanan gelişmelere 
paralel olarak uyguladığı politika kararları üzerindeki tartışmaların geçerliliği faiz ve kur politikaları ele alınarak analiz 
edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni kurumsalci iktisat, Merkez Bankası bağımsızlığı, Para politikası, Türkiye 
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Prediction of the Stock Index Direction with Binary Classification Methods   

Gülder KEMALBAY1  Begüm Nur ALKIŞ2 

1Yıldız Technical University, Department of Statistics, kemalbay@yildiz.edu.tr 

2Yıldız Technical University, Department of Statistics, begumalkis@gmail.com 
 

Abstract: In this study we aim to predict daily Up/Down movement direction in the BIST100 stock index over over 1, 700 
days from the beginning of 11 January 2010 until the 13 October 2016 by using historical return, volume, returns of the five 
previous trading days which are called Lag1 through Lag5 and as financial indicators daily closing return of Bono, Brent, 
Bond; Bovespa, Belarus, DownJones, Shanghai, Merval stock indexes; and Usd-Dollar, Eur-TCMB, Sterling-TCMB exchange 
rates. Our problem includes predicting whether on a particular day the BIST100 index will increase, i.e. fall into Up bucket, 
or decrease, i.e. fall into Down bucket. This problem is known as a binary classification problem. To predict the Up/Down 
movement direction of stock market, we apply three data mining techniques as multiple logistic regression, K-nearest 
neighbors and Quadratic discriminant analysis. Finally, we compare the out-of sample predictions to the actual movements 
of the stock market over the given time period. 

Keywords: Stock index direction, classification, data minig 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart  2017  

 

1780 
 

Mevsimlik Tarım Işçilerinin Sosyo-Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde Ili Bor 
Ilçesi Örneği 

Gülistan ERDAL1 Hilmi ERDAL2  Adnan ÇİÇEK3,a  Inayet Nur TURGUT4 

1Prof.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat. 
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Özet: Tarım-iş yasa tasarısına göre, “sürekli, mevsimlik ve geçici tarım işlerinde karşılığı bir hizmetle istihdam eden kişiler” 
tarım işçisidir. Başka bir tanımlamaya göre de, “tarım işçisi, herhangi bir tarım işinde ücret karşılığı çalışan ve geçimini bu 
yoldan sağlayan ayrıca çiftçilik yapmayan kimsedir”. Bu araştırmada mevsimlik tarım işçilerinin; aile yapısı,  sosyo-ekonomik 
durumları, çalışma koşulları, barınma sorunları gibi temel sorunlar belirlenmiş ve alınması gereken önlemler tartışılmıştır.  

Araştırmanın materyalini Niğde ili Bor ilçesine bağlı köylerde mevsimlik tarım işçiliği yapan aileler oluşturmaktadır. 
Araştırma bölgesinde elma, çilek, domates, kaypa biber ve kavun gibi ürünlerin üretimi mevsimlik tarım işgücüne olan 
talebin yoğun olduğunu göstermektedir. Bor ilçesine bağlı 22 köy bulunmaktadır. Bu köylerden elma üretimi ve alternatif 
ürün çeşitliliğine yönelen ve tarım işçisi çalıştırma potansiyeli yüksek olan 5 köy seçilmiştir. Belirlenen 5 köyde yöre içi 
mevsimlik tarım işçiliği yapan 52 ve yöre dışı mevsimlik tarım işçiliği yapan 63 olmak üzere toplam 115 tarım işçisi ile yüz 
yüze anket çalışması yapılmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, mevsimlik tarım işçilerinin çoğunlukla Suriye ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kökenli ve genellikle tüm aile fertleriyle birlikte çalıştığı, başlıca gelir kaynaklarının mevsimlik 
tarım işçiliği olduğu belirlenmiştir. Özellikle yöre içi işçilerin ekonomik koşullarının yöre dışı işçilere göre nispeten daha iyi 
olduğu gözlemlenmiştir. Diğer yandan, tarım işçilerinin yıllardan beri süregelen iş güvenliği ve sosyal güvenlik haklarından 
yararlanamama durumunun devam ettiği, yaşam ve barınma koşullarının standartların çok altında olduğu bu anlamda bir 
dizi önlem ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiği söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, Sosyo-ekonomik sorunlar, Niğde 
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Yeşil Otelcilik Uygulamalarının Pazarlama Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul 
Örneği 

Yrd. Doç. Dr. Gülnihan GÜVEN YEŞİLDAĞ 

T.C. Beykent Üniversitesi, gulnihanguven@beykent.edu.tr 
 

Özet: Müşterinin memnun olması günümüz pazarlaması için çok önemli bir yerdedir ve bu memnuniyet sadece kullanılan 
ürün veya hizmettin ihtiyacı karşılama ve müşteriyi memnun etme sınırını aşmış, daha keyifli bir tüketim için çevre duyarlılığı 
da önemli bir etken haline gelmiştir. Çevre ile etkileşim turizm sektöründe diğer sektörlere nazaran önemi daha önde olan 
bir durumdur. Keza turizmin kaynağı çevredir ve çevrenin korunması turizm işletmelerinin devamlılığını sağlaması için 
şarttır. Bir başka deyişle sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilmesi hizmet veren işletmelerin çevre yönetim sistemi kurması 
ile yakından ilintilidir. 

Tüm bu faktörler ışığında özellikle 2000’li yıllarda sıklıkla duyulan turizmde yeşil işletmecilik anlayışı önemli bir nokta olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Literatürde otelcilikte yeşil işletmecilik ile ilgili birbirine yakın pek çok tanım olsa da bu 
tanımlamaların ortak paydası, yeşil işletmecilikle anlayışını benimsemiş bir otelin, zorunlu ve gönüllü çevre yönetimi 
belgelerinin bulunduğu yanı sıra enerji, su tüketimi, gürültü kirliliği ve katı atık yönetimi gibi konularda özenli davrandığı 
şeklindedir.   

Çalışmamızda öncelikle otel işletmelerinde çevre yönetimi, pazarlama performansı, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir 
turizm üzerine literatür tarama yapılacaktır. İstanbul’da hali hazırda var olan 16 adet yeşil otelin yöneticileri ile birebir 
görüşme yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yeşil otelcilik, Memnuniyet, Pazarlama performansı, Sürdürülebilir turizm 
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Türkiye’de Kadin Kooperatifleri Üzerine Bir Eleştiri 

Gülüm Burcu DALKIRAN 

Trakya Üniversitesi, burcudalkiran@trakya.edu.tr 
 

Özet: Her anlamda tüm önyargılardan uzak bakıldığında kooperatifler, toplumsal dayanışmayı en iyi yansıtan işletme 
örneklerindendir. Evrensel ilkeleriyle hemen her sektörde faaliyet göstermeleri devletin piyasa düzenlemelerine ilişkin 
yükünü de hafifletmektedir. Özellikle istihdamda dezavantajlı cinsiyet olarak nitelendirilen kadın işgücü açısından 
bakıldığında kooperatifçilik hareketi daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kooperatif işletmeler genel özellikleri ile 
tanımlanarak, kadın kooperatifçiliği ve kadın istihdamına etkileri açıklanmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
Türkiye’deki yapılanmaları incelenerek, faaliyette olan kooperatiflerin sorunlarına yönelik çözüm yolları önerilmiştir. Ayrıca 
kadın kooperatifleri ile ilgili taraflarla yapılan görüşmeler sonucu geliştirilen SWOT Analizi yer almaktadır. 
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Bringing Women’s Work To The Registered Labor In The Rural Area: Development 
By Directing To The Tourism Sector 

Gülüm Burcu DALKIRAN 

Trakya Üniversitesi, burcudalkiran@trakya.edu.tr 
 

Abstract: Every element that emerges from the women's labor in the rural area is among the attractiveness that constitute 
tourism supply. At the head of these elements are traditional food and beverage, handicraft production and traditional 
activities in the cycle of agricultural production. However, in spite of the economic, social and cultural intense interest in 
each area, women are the most disadvantaged part in the countryside. The purpose of this study is to reveal the effects of 
the economic vitality participation of the women living in the rural areas in the tourism sector in terms of rural 
development. For this purpose, face-to-face interviews were held with 40 women who are selling hand-made products by 
coming to the provincial center from the villages of Edirne province. In the interviews, a semi-structured interview 
technique was used to obtain the best and innovative information from the target audience. It has been revealed that the 
women who participated in the interviews are satisfied with their rural life, their most important problems are low income 
and unemployment, they are willing to use their traditional activities for tourism-oriented production, they are willing to 
receive training and to do business with other women. 

Keywords: Women's labor, Tourism, Rural development 

 

Kırsal Alanda Kadın Emeğinin Kayıtlı İşgücü Haline Getirilmesi: Turizm Sektörüne 
Yönlendirerek Kalkınma 

Özet: Kırsal alanda kadın emeğiyle ortaya çıkan her unsur, turizm arzını oluşturan çekicilikler arasındadır. Bu unsurların 
başında yöresel yiyecek içecek, el sanatları üretimi ve tarımsal üretim döngüsündeki geleneksel faaliyetler gelmektedir. 
Ancak ekonomik, sosyal ve kültürel her alandaki yoğun emeğine rağmen, kırsal kesimde kadın en dezavantajlı taraftır. Bu 
çalışmanın amacı; kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımlarının, turizm sektöründe değerlendirilmesinin 
kırsal kalkınma açısından etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Edirne iline bağlı köylerden il merkezine gelerek, el emeği 
ürün satışı yapan 40 kadınla yüzyüze görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde hedef kitleden en iyi ve yenilikçi bilgiyi alabilmek 
için yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Görüşmeye katılan kadınların kırsal alanda yaşamaktan memnun 
oldukları, en önemli sorunlarının düşük gelir ve işsizlik olduğu, geleneksel faaliyetlerini turizm amaçlı üretime yönelik 
kullanmaya hevesli oldukları, bu konuda eğitim almaya ve diğer kadınlarla birlikte iş yapmaya gönüllü oldukları ortaya 
çıkmıştır.  
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Özet: Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin çevresel davranışları ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 2015 yılında Kahramanmaraş İli Merkez İlçe’de eğitim veren 32 adet 
lisenin %35’i ile çalışılmış ve ilin çeşitli bölgelerini temsil eden 11 lise seçilmiştir. Bu 11 lisenin son sınıf mevcutlarının %20’si 
ile çalışılarak 420 öğrenci ile anket yapılmıştır. Öğrencilere 27 adet 5’li likert ölçeği şeklinde ifadeler yöneltilmiş ve 
cevaplandırmaları istenmiştir.  Örneklem büyüklüğünü test etmek için KMO ve Barlett’s testi kullanılmış ve örneklemin 
yeterli olduğu belirlenmiştir (0.87; P<0.05). Daha sonra açımlayıcı faktör analizi aracılığı ile öğrencilerin çevresel davranışına 
etki eden faktörler belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktör ve 14 değişkenli bir yapı elde edilmiştir. Bu 
yapı toplam varyansın %65,15’ini açıklamaktadır. Bu faktörler; ilgi, dönüşüm, eğitim ve tasarruf olarak isimlendirilmiştir. 
Elde edilen faktörlerin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları; ilgi (0,830), dönüşüm (0,807), eğitim (0,736) ve tasarruf 
(0,705) olarak hesaplanmış ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak çalışmanın teoriye uygun olup olmadığını 
belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak uyum indeks değerlerine bakılmıştır.  Uyum indeks değerlerinin sonuçları 
NFI;0,911, CFİ; 0,942, CFİ; 0,939,  RMSEA; 0,064 ve CMİN/DF; 2,715 olarak hesaplanmış bu katsayılarında anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (P<0,01).  Sonuç olarak lise öğrencilerinin çevresel davranışlarında etkili olan faktörler ilgi, dönüşüm, eğitim ve 
tasarruf olarak belirlenmiş ve doğrulanmıştır. Sürdürülebilir bir çevre ve yaşam için; gençlere çevre ilgisinin ve dönüşüm 
bilincinin kazandırılması, tasarrufa yönelik davranış geliştirilebilmesi için eğitim gereklidir. Türkiye’de çevresel tehditler ve 
çevre korumada en önemli araç gençlerin etkin eğitimidir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Davranış. Lise Öğrencisi, Faktör Analizi, Kahramanmaraş 
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Çevreye  Duyarlı Üretimin Işletmelere Sağladığı Faydalar 

Gürkan ÖZDEMİR 

Özet: Sanayileşmenin artmasıyla, çevre sorunlarının boyutları da artmıştır. Barındırdığı tehlikelerle, bugün ve gelecekte 
yaşamımız açısından yüksek öneme sahiptir. Bizler doğal çevreyi tahrip ederken biyolojik yaşamı ve üretimin temelleri yok 
etmekteyiz.  

Üretirken, doğanın bir sınırı olduğu unutulmamalıdır. Ekonomik rekabet gücümüzü koruyup geliştirirken doğal yaşamsal 
gücümüzü de korumalıyız. Günümüzde çevrenin korunmasını, üretim aşamalarında vazgeçilmez olarak gören sanayi 
politikaları öne çıkmaktadır. Çevreci üretim standartlarını belirleyip, çevre yönetim sistemi geliştirilmiştir. Çevreye duyarlı 
üretim  proaktif bir işlemdir. İşletmelere pek çok fayda sağlamaktadır. 

Bu çalışmada çevre, çevre sorunları, çevre politikaları, çevre duyarlılığının işletmelere sağladığı katkılar üzerinde 
durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Çevre, Çevreye duyarlılık 

 

Abstract: Continuously increasing industrialization is also increasing the environmental problems around us. This situation 
hosts a high dangers for our lives today and in the future.As we destroy the natural environment, we also destroy the 
biological life and production bases. So while producing, it should not be forgotten that the nature has certain limits.We 
must protect our natural vital power while improving our economic competitiveness. 

Today, the industrial policies which pay attention on the protection of the environment are becoming indispensable.An 
environmental management system are developing as a system which sets environmental production 
standards.Environmentally sensitive production is a proactive process which provides many  benefits to the related 
industries. 

 This study is focused on the contributions of the environment, environmental problems, environmental policies and 
benefits of the environmental sensitivity to the enterprises. 

 Keywords: Consumer, Environmental, Environmental sensitivity 
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Bireylerin Geri Dönüşüm Kutuları Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve 
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Özet: Doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği aşikârdır. Bu 
durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek, ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için 
atıkların geri dönüştürülmesi için çeşitli yöntemler aramakta ve geliştirmektedir. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik 
zorluklarla karşı karşıya bulunup gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede maksimum bir şekilde 
faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüşüm ve tekrar kullanma 
yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. 

Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması; çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Buradan yola 
çıkılarak bu araştırmada; Türkiye’nin büyük ve gelişmiş illerinden biri olan İzmir ilindeki bireylerin geri dönüşüm ya da geri 
kazandırılma hakkındaki bilinç düzeylerinin ortaya koyulması, konu hakkındaki tutumlarının belirlenmesi ve davranışlarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için İzmir ili merkez ilçelerinde yaşayan ve oransal örnekleme 
yöntemi ile belirlenen 384 bireyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Böylelikle bireylerin çevreyi korumak için alınan 
önemlerden biri olan geri dönüşüm kutularını kulanım durumu belirlenmiş ve bilinç düzeyi ortaya konulmuştur. Araştırma 
sonucunda elde edilen veriler uygun istatistiki analizlere tabi tutulup, bu analizlerin sonuçları doğrultusunda gerekli 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilinç düzeyi, Çevre duyarlılığı, Geri dönüşüm kutusu, Geri kazandırılma, Tutum  
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Activities 
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Abstract: Rapid urbanization and industrialization caused individuals to have a city-centered life. Urbanization trends lead 
to reductions in welfare and income levels of rural residents. In many countries, rural areas are less developed and have 
specific situations. 

The stress and pressure of urban life have caused people to become more involved in rural areas. One of the essential 
characteristics of modern society is to focus on sustainable development. Sustainable development is a multidimensional 
concept that targets the development of rural areas. Rural tourism, one of the major tools for rural development, has the 
potential for growth in the future. 

The key to the development of rural tourism is to create tourism products using natural resources and to present them to 
tourists, benefiting from the local people who produce cultural and historical values. It leads to the rethinking of the basic 
principles of marketing regarding increases the environmental issues, need for environmental protection and sustainable 
development. Green marketing concept was born as a result. Briefly, green marketing is the whole set of activities aimed at 
meeting human needs or demands, aiming at satisfying these needs and desires in such a way as to create the least harmful 
effect on nature. In practice, it is based on strategies such as creating and developing environmentally sensitive market 
segments, creating new environmental standards and launching new environmental initiatives, adopting environmental 
forms of product labeling and evaluating all market activities based on the latest environmental conditions and standards. 

In this study, it was examined how to combine rural tourism with green marketing approaches aiming at the rational use of 
natural resources, which is one of the tools of rural development. 

Keywords: Sustainability, Rural tourism, Green marketing 
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Domates Üretiminde Tarım İlacı Kullanımı; Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği 
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Özet: Türkiye’de tarım ürümlerindeki kimyasal ilaç kalıntısı hem pazarlama sorunlarına neden olmakta hemde tüketici 
sağlığını tehdit etmektedir. Tokat ili Türkiye’nin sebze meyve üretim potansiyeli yüksek bölgelerinden biridir. Özellikle 
domates üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı Tokat ili Kazova Bölgesindeki domates üreticilerinin 
tarım ilacı kullanım bilinç ve davranışları incelemektir. Araştırma verileri 2016 yılında Kazova yöresinde domates üretiminin 
en çok yapıldığı 8 köydeki 76 tarım işletmesinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular basit frekans 
tabloları ve yüzde hesaplamaları ile yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; üreticilerin ortalama yaşı 45,5 ve 
bunların %40.8’i ilkokul mezunudur. Üreticilerin ortalama hanehalkı sayısı 5 ve ortalama 29,5 yıllık tecrübeye sahiptirler. 
Üreticiler domates üretiminde yoğun olarak ilaç ve gübre kullanmaktadırlar. İlaçlama ilk fide aşamasından hasada kadar 
devam etmektedir. İlaç kullanılmaması durumunda üretimin belli bir aşamasında ciddi ürün kayıpları yaşanmaktadır. En çok 
karşılaşılan hastalık ve zararlılar; külleme, mildiyö, virüs hastalıkları, kara leke, kök çürüklüğü, kırmızı örümcek ve mantar 
olarak belirlenmiştir. Üreticilerin %69,7’si sürekli kullanılan ilaca karşı direnç geliştiğini bilmelerine karşın %64,4’ünün ilaç 
suyunun asidik veya bazik olma durumuna dikkat etmediği ve  %76,3’ünün yarılanma ömrünü bilmedikleri belirlenmiştir. 
Bölgede işletme başına ortalama 61,1 ton domates üretildiği saptanmıştır. Ortalama verim 8303 kg/da’dır, üretilen 
domatesin %96,8’i pazarda satışa sunulmaktadır. Üreticiler pazarladıkları domatesi yoğun ilaç kullanımı yüzünden kendi 
tüketimlerinde kullanmamaktadırlar. Domates üreticilerinin tarım ilacı kullanımı konusunda bilinçsiz davrandıkları ve 
herhangi bir denetleme ile karşılaşmadıkları görülmektedir. Ihracatta ve yerli tüketimde önemli bir ürün olan domatesin 
üretiminde üreticilerin bilinçlendirilmesi, iyi ürüne iyi fiyat ve denetim mekanizmasının etkinleştirilmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler:  Domates üreticisi, Tarım ilacı, Üretici bilinci, Tokat  
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Eğitimde Çocuk ve Gençlik Yazını 
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Özet: Çocuk ve Gençlik Yazını adından da anlaşılacağı üzere hedef kitle yazınıdır. Ancak bu yazın türünün iki tane hedef 
kitlesi bulunmaktadır. Birincisi çocuk ve gençler olup, ikincisi de  ebeveyn, öğretmen, kütüphaneci vd. yetişkin grubudur. Bu 
grup içerisinde de ebeveynler ile öğretmenler, konumuzu en çok ilgilendiren kesim olup çocuk ve gençlik edebiyatının 
öncelikle bu yetişkin grubu tarafından bilinmesi, okunması ve araştırılması gerektiği ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Çalışmamızın amacı da zaten eğitimde çocuk ve gençlik yazınının yerini sorgulamak ve bu bağlamda öneriler geliştirmeye 
çalışmaktır. Çalışmanın önemi; çocuk ve gençlik yazını aracılığıyla çocuk ve gençlere önce metinleri sevdirmek, okuma 
alışkanlığı ve yaygınlığını kazandırmaktır. Özel olarak gençlik yazınının amacı ise gençlerimizi yetişkin ve nitelikli birer yazın 
okuru olarak yetiştirmektir. Çalışmanın sınırlılığı açısından devlet okulları ile üniversitelerde Eğitim Fakülteleri çerçevesinde 
bu yazın türü ile eğitim ilişkisine değinilecektir. Genel olarak eğitim kurumlarında dil, anadil ve yazın derslerinde çocuk ve 
gençlik yazınının yeri sorgulanmaya çalışılacak ve bu yazın türünün neden eğitim kurumlarında ders olarak verilmesi 
gerektiği üzerine yazınbilimi kuramı ışığında gerekçeler ortaya konmaya çalışılacaktır. Örnekleme amacıyla klasik çocuk ve 
gençlik yazını eserlerine değinilerin yanı sıra, öneri olarak günümüz çocuk ve gençlik yazını eserlerine de değinilecektir. 
Bunun için çağdaş çocuk yazarlarımızdan Nur İçözü’nün çocuk ve gençler için yazdığı kitaplara değinilecek, klasik metinler 
bağlamında da Grimm masallarından ve içerdiği değerler dizgesinden söz edilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Çocuk yazini, Gençlik yazini, Okuma alişkanliği ve kültürü, Değerler eğitimi 
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Özet: Türkiye’de, tarımsal yapının ıslah edilmesi ve uygun işletme büyüklüklerine ulaşması, tarım sektörünün sorunlarının 
çözülmesi ve çiftçilerin uluslararası rekabette başarı elde edebilmesi için önem arz etmektedir. Bunun için Türkiye’de tarım 
sektörünün iyileştirme bekleyen yapısal sorunları arasında arazi toplulaştırması ilk sıralarda yer almaktadır. 

Arazi toplulaştırması, tarımsal üretimi artırmak amacı ile çiftçilerimize ait olan küçük, dağınık ve şekilleri tarımsal üretime 
elverişsiz arazilerin modern tarım işletmecilik esaslarına göre ve sulama hizmetlerine uygun bir şekilde arazilerin 
birleştirilerek yeniden şekillerinin düzenlenmesi işlemidir. Arazi toplulaştırma projelerinin bu yönüyle entegre projeler 
olmasından dolayı kırsal alanın geliştirilmesi, tarımın verimli-ekonomik ve rekabet gücü yüksek bir yapıya 
dönüştürülmesinde temel eleman olarak ortaya çıktığı söylenebilir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları ve çiftçi bilinç düzeyi incelenmiştir. Çalışma Tokat ili örneğini ele 
alarak hazırlanmıştır. Araştırmanın temel materyalini, Tokat ilinde toplulaştırma yapılmış bölgeleri ve proje kapsamında olan 
toplulaştırma yapılmamış bölgeleri temsil edebilecek nitelikte 150 çiftçiden anket yöntemi ile elde edilmiş olan veriler 
oluşturmaktadır. Veriler frekans tabloları ve yüzde hesaplamalar ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmada toplulaştırma çalışmalarına çiftçinin bakış açısı ve benimseme düzeyi incelenmiştir. Ayrıca bölgede 
toplulaştırma çalışmalarının üretim deseninde ve çiftçi gelirinde oluşturduğu değişiklikler incelenerek toplulaştırma 
çalışmalarının ekonomik ve sosyal boyutu ortaya konulmuştur. Bölgede ortaya çıkan önemli sonuç olarak, çiftçilerin 
toplulaştırma hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtilebilir. Bu bakımdan, arazi toplulaştırma çalışmalarından önce 
toplulaştırma yapılacak bölgelerde çiftçilere yönelik yayım hizmetinin yapılması önem arz etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, Çiftçi bilinci, Tokat 
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Abstract: Subcontracting is a type of a work that has been a rapidly expanding in both the public and private sectors since 
the early 2000s. In particular, subcontracting in the public has also been a phenomenon that is observed for social service 
institutions in recent years. It is known that graduates of social work departments are working with subcontractors for short 
or long term due to non-assignability. Social workers who are working as subcontractors face a number of problems. Some 
of these are loss of personal rights, working conditions (hours, etc.), fear of job loss. 

The purpose of this study is to evaluate the subcontractor employment of social workers in terms of social work ethics and 
to identify the problems faced by subcontracted social workers and their approaches to this implemention. It also aimed to 
describe and interpret the subject in depth and understand workers' perspective on the subject. The sub-objectives for this 
general purpose are as follows: 

1. What are the problems faced by subcontracted social workers? 

2. What are the thoughts of social workers who work as subcontracted social workers against subcontracting? 

The qualitative research was used for this research. Research was carried out with 19 participants who worked as 
subcontracted social workers in the past or continue to work as subcontracted social workers by using the snowball 
sampling method to serve the purpose of the research that is compatible with the qualitative research. The data were 
collected by face-to-face interview and semi-structured interview form. As a result of the interviews conducted in the 
research process, approximately one hundred fifty pages of data were obtained. The main theme was separated from this 
dataset by the way of the questions in the interview form and categorized in a general framework. In the main themes, 
similar expressions of the participants were gathered in the same categories. These categories are handled under the same 
theme and are presented descriptively 

15 of the participants were female, 4 of the participants were male; age range is between 24 and 60; 7 of the participants 
are married, 12 of the participants are single; 1 of the participant has two-year degree, 11 of the participants have 
bachelor's degree, 7 of the participants have master and doktora degree. In the study the following results were achieved; 
12 out of 19 participants worked as subcontracted social workers, 10 out of 19 respondents had a fear of job loss, fear of 
loosing job is the most common loss of personal legal rights (12 expression), 16 out of 19 participants are not members of 
any union, subcontracting for the social work profession should be abrogated (15 out of 19 respondents). Some expressions 
were stated by participants such as: "Our managements demand us to work harder but it can be changed by management 
initiative." (P5), "The salary is cut off when you get a compassionate leave and medical report" (P6), "There are 
approximately 1000 liras difference between permanent employee and us" (K11). "There are no cases of dismissal unless 
there are disciplinary offenses in the permanent employee but we are more likely to be dismissed" (K18). 

As a result, they are subcontracted workers because they are forced to work as subcontracted social workers, and if it is 
possible they want to work as a permanent workers, they have worked more and there is a salary gap between 
subcontracted social workers and workers who are permanent, subcontracted social workers have a fear of job loss, 
subcontracted social workers have more workload than workers who are permanent, they are more restricted than 
permanent social workers in their use of legal permission rights, they do not have enough knowledge on the rights in the 
Labor Law, they have not participated in trade union activities because they are not sufficiently informed about union 
activities. 

Keywords: Subcontracting, Social work, Loss of rights, Personal rights 
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Katılım Bankacılığında Asimetrik Bilgi 

Hüseyin KOÇAK 

T.C.Ordu Üniversitesi,huseyinkocak@odu.edu.tr 
 

Özet: Katılım bankalarının fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri geleneksel bankacılık yöntemlerinden farklı olmakla 
birlikte fon topladığı ve kullandırdığı müşteri tiplerinin de farklı hassasiyetler taşıdığı bilinmektedir. Müşterilerin Katılım 
bankalarını tercih etmelerinin birden çok sebebi bulunmaktadır. Ortak olan unsur ise fon kullandırma işlemlerinin asimetrik 
bilgi altında gerçekleştiğidir. Asimetrik bilginin sonuçlarından olan ters seçim sonrası takibe düşen krediler ortaya çıkmakta 
ve bu durum Katılım Bankalarının fon yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu bilgilerden hareketle oluşturulacak olan çalışmada 
Katılım Bankacılığı ve Asimetrik Bilgi hakkında bilgi verilerek, asimetrik bilginin sonucu olarak ortaya çıkan ters seçimin 
yarattığı düşünülen takipteki kredilerin 2010-2015 yılları arasındaki toplam krediler içersindeki oranları hesaplanarak bu 
oranların tüm bankacılık sistemindeki payı belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın dönem aralığını oluşturan tarihlerin 
seçilmesinde iki temel amaç bulunmaktadır. İlki, 2008 krizinde yaşananlar sonrası spekülatif hareketleri azalttığı gerekçesiyle 
Katılım Bankacılığının, mevduat bankacılığına bir alternatif olarak düşünülmesi diğeri ise o tarihler arasında Katılım 
Bankacılığı karlılığında ortaya çıkan artışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı, Asimetrik bilgi, Takip 
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Branding Strategies for Cities in Tourism Industry 
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ibrahimcetin@yyu.edu.tr 

 
Abstract: Tourism is an industry which effects not only on the seasides and the places full of with the natural, histrorical 
attractions but also the urban places where have a complex and heterogenous components of tourism product having the 
potential  to attract visitor from tourism demand. That challenge constitues a profound competition for tourist destinations 
as well as for cities. Additionally, city tourism that was being being seen in certain parts of the world for some decades have 
become common interest for many cities not only in there but also in Turkey. Hence, the term “city branding“ was being 
perceived a magic tool which enables the tourism demand to direct to city destinations by the authorities. Contrary that the 
magic tool “city branding” might cover tne need of both local authorities, and  local inhabitans only if it creates value 
proposition. This study aims to explain the right strategies for city branding. The methodology is mainly based on the 
observation of the cities aiming to brand their places and the literature in that field. Furthermore  the study aims to set a 
general framework for  branding effort of cities in tourism industry. 

Keywords: Tourism, Branding, Strategies, City branding, Destinations. 
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A Study of the Profitability of Oyster Mushroom Cultivation in Kampala 
Metropolitan Area, Uganda 

Ibrahim MAYANJA1  Dr. Tolga TİPİ2 

 

Abstract: The study was conducted in Kampala metropolitan area Uganda, during October 2016. It focused on estimating 
profits, conducting a  benefit cost analysis (BCR) and return on investment (ROI),  identifying the constraints of mushroom 
farming from the perspective of farmers as well as the possible solutions to the constraints as a basis of boosting 
mushroom production in Uganda. 52 respondents were interviewed face to face through use of questionnaires. The study 
revealed average net profit of 2,833.99 US dollars per farm, BCR of 4.08 and ROI of 3.08. The study revealed that mushroom 
production is a profitable enterprise. The problems facing farmers were ranked. Low market prices per kilogram of 
mushroom, scarcity of cotton during some seasons, poor quality mushroom spawn supplied to farmers by breeders, 
inadequate extension and advisory services as well as unfavorable (high) temperatures were the most observed problems 
among others. The suggested solutions were organizing farmers into groups or cooperatives in order to negotiate for better 
markets locally and abroad together with the help of government, promoting input producers like cotton farmers and 
spawn breeders to produce high quality mushroom spawn in adequate quantity and on time, re-equipping local extension 
workers with knowledge regarding mushroom production, providing water all over the country to ensure adequate 
production of mushroom during hot seasons and researchers to carry out more research to find out other suitable inputs 
other than relying on only cotton.    

Keywords: Kampala, Profitability, Mushroom Production, Benefit Cost Analysis (BCA), Costs, Output and Return On 
Investment (ROI). 
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Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri 

İbrahim Onur KOÇAŞLI 

Marmara Üniversitesi, onur_kocasli@hotmail.com 
 

Özet: Yeni teknolojiler,  diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmada, yeni 
teknolojilerin 2002-2013 döneminde Türk bankacılık sektörüne ekonomik etkilerini yansıtmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 
Türk bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı etkiler, verimlilik, karlılık, istihdam yapısı ve rekabet yapısı 
yönlerinden ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, yeni teknolojilerin, Türk bankacılık sektörünün verimliliğini arttırdığı ve 
sektörün rekabetçi yapısını kuvvetlendirdiği elde edilmiştir. Ayrıca sektörün karlılık oranlarında genel olarak azalma 
gözlemlenmesine rağmen, teknoloji temelli ürün ve hizmetlerin karlılık yapısına pozitif etkileri gözlemlenmiştir. Son olarak, 
yeni teknolojilerin Türk bankacılık sektörünün istihdam yapısına etkileri olarak, nitelik açısından, daha yüksek eğitim 
seviyesindeki personel sayısını arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Teknolojisi, Bankacılık, Verimlilik, Rekabet, Karlılık 
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Abstract: Healthcare is one of the areas of social work profession effect on such as childhood, disability, senility, forensic 
areas etc. The social workers who work on this area are the member of a team that is consist of professionals such as 
doctors, nurses, psychologists, psychiatrists. The purpose of social workers working in healthcare is to solve the problems 
that patients face and work to ensure the wellbeing of these patients with the professional team. 

Medical social work is defined as "carried out in health institutions" and the main purpose is to "reduce the severity of the 
disease and increase the effect of medical care". Medical social work is one of the social work area that "deals with social 
and emotional problems" to achieve this goal. In other words, "the implemention of knowledge and methods of social work 
in the field of health is also called medical social work". In this area like the others, the profession’s ethical codes and 
practice guidelines haven been referred. The social workers working in healthcare use the Professional approaches such as 
psychodynamic, psychosocial, cognitive behavioral, reinforcement, system and ecological while trying to protect the 
fundamental rights of the individuals and human values in their practices. 

The aim of this research is to determine perceptions of medical social workers about medical social work. Within the scope 
of study, three subgoals were prepared with regard to main goal: 

What are the metaphors of medical social work? 

What are the causes of problems in hospital practice? 

What are the suggestions for the problems encountered in hospital practice 

This research was designed based on gualitative research design. The metaphor of data collection technique which is used 
widely in qualitative research design was preferred. The "Why?" question which is immediately followed by the question 
that asks to the participants "If you want to liken the medical social work a name, a city, an object or a superhero, what it 
would be" is the most important point of these kind of investigations. Thus, the research was carried out through the 
metaphors. The research is limited with five social workers who work at hospitals connected to Association of Public 
Hospitals in Konya. 

Participants' ages are ranged from 30 to 49, 4 of the participants are women, and they were all graduated from Department 
of Social Work at Hacettepe University. Participants preferred metaphors like superman, Istanbul, city, superhero for 
medical social work. The problems encountered in hospital practices are stated as follows; not recognising of social work as 
a profession, lack of professional staff, not participating professionals in policy production processes and field of practice. 
There are some recommendations to solve this problem such as development and dissemination of team work, training for 
professionals and administrators, including the opinions of social workers in implementation and policy making processes, 
improvement of physical conditions in the hospital environment. 

Consequently, social workers who are working in the hospitals can be able to work in psychological studies as well as socio-
economic. Social workers as a change agent sohuld be wise and researcher to find new working areas that have not been 
worked in a hospital environment yet. From this point, it is suggested to carry out mixed surveys with more participants. 

Keywords: Healthcare, Medical social work, Social worker, Metaphors 
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Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Kullanılan E-Devlet Uygulamaları İle İlgili 
Öğrencilerin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi 

İsmail SEVİNÇ1   Mehmet Akif ERİŞEN2 

1Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, isevinc_42@hotmail.com 

2Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, akiferisen@selcuk.edu.tr 
 

Özet: Bilgi ve iletişim teknolojileri artık hayatın bir parçası haline gelmiş ve bilgiye ulaşmak eski duruma göre oldukça kolay 
hale gelmiştir. Teknolojinin de gelişmesi ile eski hantal yapı ortadan kalkmış ve bu hantal yapının yerini bilgiye ve işlemlere 
kolay erişim imkânı sunan bir yapı almıştır. Zamanla kamu kurumları da bu değişime ayak uydurmuş ve önceden çok uzun 
zamanlar alabilen bazı işlemler artık internet ortamında çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Bu hizmetlerin 
sunulduğu uygulamalara ise genel olarak elektronik devlet (e-devlet) ismi verilmektedir. Bu uygulama ile birlikte devletler 
geleneksel yönetim anlayışından kurtularak işlemlerin daha kolay, daha hızlı, daha modern, daha şeffaf ve daha az maliyetle 
yapıldığı bir yönetim yapısına doğru yönelmişlerdir. İlk zamanlarında ülkemizde sadece belirli işlemlerin yapılmasına izin 
veren sistem zamanla oturmuş ve şu an daha önceden alınan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerden, askeri, nüfus ve öğrenci 
hizmetlerine kadar birçok hizmete kolayca erişim mümkün hale gelmiştir.   Vatandaş ile devlet arasındaki işlemlerin 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ifade eden e-devlet uygulamalarının vatandaşlara sürekli olarak daha kaliteli hizmet 
sunmaları, bürokrasinin yol açtığı kırtasiyecilik ve zaman kayıplarını önlemeleri, işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini 
sağlamaları, devletin vatandaşlara karşı hesap verebilirliğini artırmaları ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamaları gibi pek 
çok avantajı bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, çalışmada e-devlet hizmetlerinin uygulamalarına yönelik bir anket çalışması 
yapılmıştır. Bu anket çalışması Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanmıştır. Alan araştırması 
sonucunda elde edilen veriler frekans ki-kare ve t-testi analizlerine tabi tutularak incelenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, Kamu hizmeti, İnternet kullanimi 
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Türkiye’de 2003 Yılından Günümüze Sağlık Harcamalarının İncelenmesi 
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1Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, isevinc_42@hotmail.com 

2Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, akiferisen@selcuk.edu.tr 
 

Özet: Ülkemiz sağlık alanında 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. 
Sadece ülkemizde yaşayanlar açısından değil sunulan sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere nazaran daha ucuz ve kaliteli 
sunulması nedeniyle diğer ülke vatandaşları için de sağlık hizmetleri bakımından ülkemiz oldukça cazip duruma geldiği ifade 
edilebilir. Tabi ki bu ilerlemenin gerçekleşmesinde milli gelirden sağlık alanına ayrılan payın ve sağlık harcamalarının büyük 
önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık harcamaları ile ilgili kavramsal çerçeve kısaca açıklandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2016 yılında yayınlanmış olan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan, ülkemize ait 2003 yılından günümüze kadar 
yapılan sağlık harcamalarına ilişkin istatistiklerin analizi yapılmıştır. Bu istatistiklerde ülkemizde yıllara göre sağlık 
harcamaları, ülkemizdeki kişi başına toplam sağlık harcamalarının OECD ülkeleri ile karşılaştırılması, yıllara göre kişi başı 
cepten yapılan sağlık harcamaları ve ülkemizdeki sağlık harcamaları ile ortalama yaşam beklentisi ve bebek ölüm oranları 
arasındaki ilişkiler vb. çeşitli konulara yer verilmiştir. Bu istatistiklere dayanarak ülkemizin sağlıkta dönüşüm programının 
başlangıcından günümüze kadar sağlık harcamaları konusunda ne gibi ilerlemeler kaydettiğini ya da herhangi bir gerileme 
söz konusu olup olmadığını göz önüne sermek amaçlanmıştır. İlgili veriler incelendiğinde ise ülkemizin sağlık alanına yapmış 
olduğu harcamalar 2003 yılından 2015 yılına kadar ülkenin ekonomik büyümesine de paralel olarak oldukça artmış ve 
sadece harcamaların artmasıyla da kalmayıp kalkınma düzeyinin en önemli göstergelerinden olan doğumda beklenen yaşam 
süresi ve bebek ölüm hızlarında da ciddi iyileşmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamalari, Sağlıkta dönüşüm, OECD ve Türkiye 
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Ar-Ge Harcamaları İle Sermaye Artırımı Arasındaki İlişkinin Sektörel ve Ar-Ge 
Yoğunluğu Bakımından İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. İsmail TUNA1   Yrd. Doç. Dr. Lütfullah DAĞKURS2 

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO, ismail.tuna@gop.edu.tr 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Teknik Bilimler MYO, lutfullah.dagkurs@gop.edu.tr 
 

Özet: Firmalar fark yaratarak rekabette öne çıkmak için her geçen gün bütçelerinden daha çok payı Ar-Ge harcamalarına 
ayırırken; devletlerde çeşitli teşviklerle (vergi avantajı, sigorta primi desteği, vb.) firmaları bu yönde desteklemektedirler. 
Firmalar, geliştirilen ürün, hizmet ve süreçlerle birlikte Ar-Ge faaliyetlerinden satışlarda artış, maliyetlerde azalma, finansal 
performans ve karlılıkta artış beklemektedirler.  

Başlangıçta fazladan finansal bir yük olarak ortaya çıkan Ar-Ge harcamalarını finanse etmek için firmaların karşısına sermaye 
artırmak, karı kullanmak ve borç almak şeklinde üç seçenek çıkmaktadır. Özellikle imalat sanayinde ar-ge yapmak isteyen 
firmaların, finansman ihtiyaçlarını hangi yolla karşıladıkları tespit edilerek sermaye artırımı ile arasındaki ilişkinin sektörel 
olarak ortaya konması amaçlanmaktadır. Finansal performansa, karlılığa ve hisse fiyatlarına etkisi gibi konularda çalışmalar 
olmasına rağmen, literatürde bu yönde bir çalışmaya rastlanılmamış olması nedeni ile literatüre katkısı olacağı 
düşünülmektedir. 

Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı 2005-2015 yılları arasında faaliyet gösteren ve verilerine tam olarak ulaşılabilen imalat sanayi 
firmaları Ar-Ge yoğunlukları bakımından yüksek ve düşük şeklinde iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Firmaların Ar-Ge 
faaliyetlerinden beklentileri doğrultusunda: karlılık, mali yapı ve likidite oranları kalemlerinden elde edilen 11 adet bağımsız 
değişken ile 2005-2015 yılları arasında yaptıkları sermaye artırımları (var-1, yok-0 şeklinde) nitel bağımlı değişken olarak 
kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile Yapay Sinir Ağları (YSA) yönteminde 6 adet ağ yapısı oluşturularak analize tabi 
tutulmuş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Düşük Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile ayrı ayrı oluşturulan 3 adet ağ 
yapısında da RMSE değerleri yüksek çıkmıştır (0 veya 0’a yakın çıkması istenmektedir). İlişkinin anlamlılığını 
gösteren r değeri ise düşük çıkmıştır. (1 veya 1’e yakın çıkması istenmektedir). 

Yüksek Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile sermaye artırımı arasındaki 
ilişkiyi açıklamak için oluşturulan 3 adet ağ yapısının da RMSE değerlerinin 0’a yakın, r değerlerinin 1’e yakın 
çıktığı görülmüştür. 

➢ Likidite RMSE : 0.0047    Likidite r :  0.9996 

➢ Karlılık RMSE : 0.0865    Karlılık r :  :  0.9055 

➢ Mali Yapı RMSE : 0.0499    Mali Yapı r :  0.9279 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Sermaye Artırımı, Yapay Sinir Ağı 
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Özet: Firmaları sermaye artırımına iten mikro ve makro ölçekte sebepler vardır. Başlıca sermaye artırım nedenleri (Eren, 
2001, s.30): Yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan sermayelerini güçlendirmek, şirketin faaliyetlerinin reel büyümesi 
sonucu gereken fon ihtiyacını gidermek, yeni yatırımlar yapmak (satın alma, modernizasyon, ar-ge vb.) olarak 
sıralanabilmektedir.  

Firmalar üç şekilde sermaye artırımı yapmaktadır. Birincisi dış kaynaklardan (bedelli), ikincisi iç kaynaklardan (bedelsiz) ve 
üçüncüsü dış ve iç kaynaklardan (bedelli ve bedelsiz) birlikte yararlanmak şeklinde olmaktadır. Sermaye artırım kararın 
duyurulması öncesi ve sonrasında olağandışı fiyat hareketleri (anomali) görülmektedir. Sermaye artırım kararları ile hisse 
fiyatları arasındaki ilişkiyi konu alan yurt içi ve dışında birçok çalışma varken, sermaye artırım kararına hangi faktörlerin ne 
derecede etki ettiğini bulmak konusunda Tuna ve Karaca (2015 ve 2016) tarafından yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 

Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı 2005-2015 yılları arasında faaliyet gösteren ve verilerine tam olarak ulaşılabilen teknoloji, 
otomotiv, kimya, metal eşya ve taş toprak sanayi sektörlerinden 96 imalat sanayi firması araştırmaya dahil edilmiştir. 
Likidite, karlılık ve mali yapı oranları bağımsız değişken ve sermaye artırımları ise nitel bağımlı değişken (sermaye artırımı 
yok-0, sermaye artırımı var-1) olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler 0-1 aralığında normalize edilerek sınıflandırma, 
tahminleme, optimizasyon, örüntü eşleştirme, zaman serileri analizleri, örüntü tanıma, vb. analizlerde sıkça kullanılan Yapay 
Sinir Ağları (YSA) yönteminde Geri Yayılmalı Yapay Sinir Ağ Yapısı, Levenberg – Marquard öğrenme algoritması kullanılarak 
ve 5 katmanlı 5 adet ağ yapısı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye Artırımı, Yapay Sinir Ağı, Otomotiv, Teknoloji, Metal Eşya  

Otomotiv RMSE 0.058123661 r 0.909162569 

Kimya RMSE 0.089969904 r 0.323553692 

Taş Toprak RMSE 0.063734716 r 0.735288366 

Metal Eşya RMSE 0.000017521 r 0.999999998 

Teknoloji RMSE 0.00016803 r 0.999999811 
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Üniversite Çalışanlarının Örgüt Kültürü Algıları: Bir Devlet Üniversitesi Örneği 

Işıl USTA1 Seyhan BİLİR GÜLER2   Serol KARALAR3 Mahmut GÜLER4 

 Yasemin KOLDERE AKIN5 

1 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, isilusta@trakya.edu.tr 

2 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, seyhanguler@trakya.edu.tr  

3 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, serolkaralar@trakya.edu.tr  

4 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mahmutguler@trakya.edu.tr 

5 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yaseminkoldere@trakya.edu.tr 
 

Özet: Kültür kavramı çok eski dönemlere kadar dayanmasına rağmen, örgüt kültürü bilimsel açıdan yakın zamanlarda ele 
alınmaya başlanmıştır. Örgüt kültürü, bir örgütte çalışan tüm bireyler tarafından benimsenmesi arzu edilen değerler, 
normlar ve inançlardan oluşmaktadır. Bir örgütte ortak kültürün oluşması çalışanları tek bir çatı altında birleştirip 
çalışanların örgüte bağlılıklarını artırmakta, aidiyet duygusunu kuvvetlendirmekte, iş birliği ve uyum ortamında örgütün 
hedeflere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Üniversiteler, yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri ile toplumun bilgi ve kültür 
seviyesini artırarak nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlamanın yanı sıra bilimsel araştırmalar, Ar-Ge çalışmaları ve 
sanayi işbirlikleri ile kalkınmayı desteklemektedirler. Üniversitelerin, kendine özgü ve farklı bir yapıya sahip olmaları örgüt 
kültürü kavramının üniversiteler açısından ele alınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Üniversitelerde örgüt kültürünün 
irdelenmesi üniversitenin geleceğinin belirlenmesinde, kararların şekillenmesinde ve sorunların ortaya çıkarılmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan akademik ve idari 
personelin örgüt kültürü algıları incelenmiştir. Çalışmada verilerin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmış olup anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorular, ikinci 
bölümde ise Güven (1996) tarafından geliştirilen ve İra (2004) tarafından kullanılan 54 ifadeli örgüt kültürü ölçeği yer 
almaktadır. Çalışma kapsamındaki anketler Kasım-Aralık 2016 aylarında uygulanmış olup 1070 akademik ve idari personel 
çalışmaya katılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik paket programları ile analiz edilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Personel, Örgüt kültürü 
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İş Yaşamı ve “Ahlaki Sermaye”  

Kadriye AY1  İlknur KUMKALE2 

1 Trakya Üniversitesi UBYO Bankacılık Bölümü, kadriyeay@trakya.edu.tr 

2 Trakya Üniversitesi İİBF İşletme ABD, ilknurkumkale@trakya.edu.tr 
 

Özet: Son zamanlarda parasal olmayan sermaye biçimleri olarak sosyal ve kültürel sermaye sıklıkla gündeme gelmekle 
birlikte, ”moral sermaye” veya ”ahlaki sermaye” konusunun literatürde yeterince incelenmediği dikkate değerdir (Çelik V., 
2014).  

Sermaye genelde kişilerin ve şirketlerin sahip oldukları kaynaklardır ve mal ve hizmet üretimine ait bir olgu biçiminde 
algılanmaktadır. Oysa sözkonusu kaynaklara; iyi niyet, ticari itibar ve tecrübe gibi manevi zenginlikler de dahildir. 
Sermayenin bu şekli kişiler ve şirketlerce benimsendiğinde, onlara göreli bir üstünlük sağlayacağına kuşku yoktur. Ekonomik 
ve ticari ilişkiler ahlaki açıdan kusursuz olmamakla birlikte, ahlaki sermaye olmaksızın da ayakta durması mümkün değildir. 
Ticaret, ahlaki koşullarla birlikte gelişmiştir ve sadece refah yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda ahlaki sermayenin 
birikimine de öncülük etmektedir. ”Ahlakın” sermaye anlamında bir üretim faktörü olması akla uygun gelmeyebilir ancak 
ahlak kurallarının, kişiyi ve mülkiyet hakkını koruyan yönleri bu anlamda önemlidir. Sermaye olarak ahlak; kişisel ve sosyal 
bakış açılarıyla kavranabilir. Bireysel açıdan, davranışlarıyla ahlaklı olmayı alışkanlık edinmiş kimselerin, kendileri ile iş yapan 
tarafları ikna edici olmaları, karşılıklı olarak güvenilirlik ve itibarlarını arttıran bir durumdur. Yine bireysel ahlak olgusu 
toplumsal duruş bakımından olumlu bir maliyet düşürücü unsur olacaktır. Çünkü kuralların hiçe sayıldığı bir ortamda 
yaşayanlar için ticari anlamda maliyeti yüksek tedbirler alma gereği doğacaktır. Başkalarının ahlaki davranması sonucunda 
bir kişinin sağladığı tasarruf, bu kişinin toplumsal anlamdaki ahlaki sermayenin de bir parçası olduğunu gösterir. Bir 
toplumun ahlaki sermayeye sahip olması demek, o toplumu aynı zamanda ekonomik üstünlüğe de ulaştıracaktır (Ratnapala 
S. 2003). 

İnsanlar ekonomik davranışlarında ve aralarındaki karşılıklı sözleşmelerin yerine getirilmesi sırasında kararlarını vermeden 
önce, harcayacakları zaman, çaba, katlanacakları külfet ile sonuçta elde etmeyi umdukları kazançları arasında bir denge 
kurmak isterler. Böylece elde edecekleri şey karşısındaki maliyetlerini belirlerler. Buna kısaca ”fayda-maliyet analizi” 
denilmektdir. Ancak sözünü tutmak, taahhütlerini yerine getirirken en iyi için çabalamak, yani insan kaynağını (beşeri 
sermayeyi) verimli kullanmak her zaman kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bunu sağlamak üzere piyasa 
mekanizması ”ödül – ceza” (havuç – sopa) mekanizmasını işletmektedir. Ancak bu mekanizmayı işleten kurumlar da yine 
insanlar tarafından denetlendiğinden son tahlilde piyasa kurumlarını da insan davranış normları biçimlendirmektedir.  
Yetenekleri ve teknik donanımı yüksek ama ahlaki yönü zayıf olan, sözünü tutmayan, yeteneklerini zayıf tarafı istismar 
etmek üzere kullanabilen kişilerin oluşturduğu bir piyasada, etkinlikten söz edilez (Demir, Ö. 
2017,[http://www.ekodialog.com/ Makaleler/ahlakibeseri-sermaye.html] , ET:07.02.2017). 

Sonuçta; Gelecek nesillerin üretken yaşama hazırlanması aşamalarında kaybeden tarafta kalmamaları ve uzun dönemde ise 
tüm toplumun kazançlı çıkması için, kişisel anlamda insanın sahip olduğu; üç tür temel sermayeye odaklanılması gerekir. 
Bunlar kişinin ”ruhsal sermayesi, ahlaki sermayesi ve estetik sermayesidir. Söz konusu sermayeler insanın yeteneklerine, 
istekliliğine, taahhüt altına girmesine, sözünde durmasına, seçimler yapmasına dayalı eylemlerini yansıtan, değerleri ve 
kaynaklarıdır. Ahlaki sermayeye bakıldığında, kişiyi doğru ve yanlış arasında ayırım yapmak için yönlendiren şey, dürüstlük, 
sadakat ve yozlaşmaması olarak yansımaktadır (Adjibolosoo S.; 2015) .   

Örgütler ve çalışanlardan oluşan ekonomik sistem içinde, insan kaynağının, teknik anlamda bilgili, becerili, istekli ve 
yetenekli olması kadar, o bilgi ve becerilerini kullandığı alanlarda topluma yeni maliyetler yükleyip yüklemediği sorusunun, 
önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Çalışma yöntemi; Bu bildiride ”ahlaki sermaye” kavramı tanıtılmış ve ekonomik anlamda söz konusu kavramın önemi ve 
ticari hayatla  ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası yayın ve çalışmaların incenmesi 
sonucunda, ”ahlaki sermaye” konusunun hangi açılardan ele alındığı ve toplumsal hayat ile iş hayatı açısından önemi, 
aktarılmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ahlak sermayesi, İş etiği, Çalışma ahlakı 
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Bulgaristan’ın Türkiye ile Dış Ticareti, Ticari İlişkilerinin Gelişimi ve Gelecekteki Seyri 

Kartal TÜRK1  Süleyman BAKKAL2  Dilek TÜRK3 

1Sakarya Üniversitesi- Alifuat Cebesoy M.Y.O Sakarya-Türkiye; kturk@sakarya.edu.tr 

2Sakarya Üniversitesi- Alifuat Cebesoy M.Y.O Sakarya-Türkiye; sbakkal@sakarya.edu.tr 

3Sakarya Üniversitesi- Alifuat Cebesoy M.Y.O Sakarya-Türkiye; dilekt@sakarya.edu.tr 
 

Özet: Çalışma, 2007 yılı sonrasını içermektedir. Bu çalışma Bulgaristan’ın AB Üyeliğini kazanmasını takip edin 2007 yılı itibari 
ile oluşan veriler çerçevesinde dış ticaretin potansiyelini ve mevcut durumu ortaya koymayı, uluslararası ticareti açıklayıcı 
teoriler doğrultusunda taraflar arasındaki ticaretin seyrini ve ölçeğini geliştirmeyi, buradan hareketle gelecek dönemlere 
ilişkin bir ticaret seyri öngörüsünde bulunmayı amaçlamaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’nin Bulgaristan ile 2007 -2015 yılları arası dış ticaretinde ihracat ve ithalatta mal fasıl yoğunlukları, 
ticarette avantajlı ve dezavantajlı fasıllar ve dış ticaret değişimleri araştırılmıştır.  

Bu çalışmada yıllar itibari ile Türkiye ve Bulgaristan’ın ihracat ve ithalatındaki değişim karşılaştırılarak fasıllar bazında ürün 
yapısındaki değişim incelenmiş bu değişim oran olarak nasıl bir seyir oluşturmuş ele alınmıştır. AB üyeliği sonrasında 
karşılıklı ticaretin izlediği seyir analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda ise Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatını olumsuz etkileyen faktörler değerlendirilmiş Bulgaristan 
piyasasının küçük olması, vatandaşların satın alma gücünün göreceli olarak düşük olması, yerli ithalatçıların kredi bulmakta 
zorluklarla karşılaşması, mal ve kişilerin serbest dolaşımı nedeniyle Bulgarların AB ülkeleri ile ticaret yapma kolaylığı 
bulguları elde edilmiştir. 

Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatını olumlu etkileyen faktörler incelenmiş Bulgaristan ile Türkiye’nin coğrafik yakınlığı, 
Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden 
yapılıyor olması, Ayrıca Bulgaristan, Balkanlar’ın coğrafi olarak merkezi konumunda bulunması önemli avantajlar olarak 
görülmektedir. . İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin üretim merkezlerine de çok yakındır, ülkenin ortak tarihsel ve 
kültürel geçmişi büyük bir fırsat oluştururken, Bulgaristan da yaşayan ciddi Türk nüfusu fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Bulgaristan’ın AB üyesi olması, Gümrük Birliği nedeniyle ikili ticarette sanayi ürünleri gümrük vergisinden muaftır, tarım 
ürünleri içinse tercihli vergi oranları uygulanmaktadır Büyük ölçüde iki ülkenin teknik mevzuatı uyumludur. Kalite-fiyat 
oranının Türk ürünlerinin Bulgaristan piyasasındaki rekabet gücünü artırıcı nitelikte olması gibi bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Dış ticaret, Fasıl, Türkiye, Bulgaristan 
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Iş Kanununda Çalışma Süreleri 

Mahir Altuğ TATLICAN 

Namık Kemal Üniversitesi Çalışma İktisadı, altugtatlican89@hotmail.com 
 

Özet: Çalışma süreleri ile ilgili tüm kavramlar İş Kanunu içerisinde açıklanmıştır. Ülkemizde şu anda yürürlükte olan İş 
Kanunu 2003’te kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İş kanununuzda “Çalışma Süresi” işçinin çalıştığı işte geçirdiği süredir 
şeklinde tanımlanmıştır. Ara dinlenmeler, öğle yemekleri, işçilerin serviste geçirdiği süreler çalışma sürelerinden sayılmaz. 
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Günlük çalışma süresi 
hiçbir sebeple 11 saati aşamaz. Haftada 45 saati aşan sürelere fazla çalışma denir. “Fazla çalışma” süresi günde 3 saati 
aşamaz. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlasının hesaplanması şeklinde ödenir. İş Kanunu’nda 
fazla çalışma dışında bir de “fazla sürelerle çalışma” kavramı bulunmaktadır, bu da 45 saatten az 30 saatten fazla sürelerle iş 
sözleşmesi imzalamış kişiler için geçerlidir.  Ayrıca “gece çalışmaları” günde 7,5 saati aşamaz. “Denkleştirme” esasına göre 
yoğun bir iş haftası varsa orada daha çok çalışılır, bir sonraki hafta günlük çalışma saatleri azaltılarak daha az çalışılır. Bazı 
zorunlu nedenlerle iş durduğunda işveren işçilerden “telafi çalışma” isteyebilir. Buna ek olarak yıllık izin süreleri, hamilelik 
durumunda kadın işçilerin çalışması ilgili konular da iş kanunu içerisinde düzenlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma süreleri, Fazla çalışma, Gece çalışmaları, Denkleştirme, Telafi çalışma 
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Sosyal Sermayenin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Bilgi Sistemlerinin Rolü: Isparta 
Sağlık İşletmeleri Araştırması 

Mehmet KAPLAN1  Ali Şükrü ÇETİNKAYA2 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, mehmetkaplan@sdu.edu.tr 

2 Selçuk Üniversitesi, alisukru@outlook.com 
 

Özet: Sosyal sermaye, bireylerin veya kurumların karşılıklı tanışıklık ve tanımaya dayalı, uzun ömürlü iletişim ağına sahip 
olmalarının yarattığı fayda sağlama kapasitesi ve yeteneği şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal sermayesi yüksek olan 
işletmelerde iç girişimciliğin de yüksek olduğu gözlenmektedir. Çalışanların kurum içinde geliştirdikleri her türlü yaratıcı ve 
yenilikçi faaliyetler bütünü olarak tanımlanan iç girişimcilik örgüt içi yoğun bilgi alışverişini gerekli kılmaktadır. Hem sosyal 
sermayenin oluşturulmasında hem de iç girişimcilikte işletme bilgi sistemleri bu bağlamda etkin rol oynayabilmektedir. Yazın 
incelemesinde, sosyal sermaye ile iç girişimcilik arasındaki ilişkide bilgi sistemlerinin rolünü inceleyen bir çalışmaya 
rastlanılamamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada “Sosyal sermayenin iç girişimciliğe etkisinde bilgi sistemlerinin rolü var 
mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerde sosyal sermayenin iç girişimciliğe etkisi ve 
bilgi sistemlerinin aracı rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ileri sürülen temel hipotez “H1: Sosyal 
sermayenin iç girişimciliğe etkisinde bilgi sistemlerinin pozitif yönlü aracılık etkisi vardır.” Şeklindedir. 

Çalışma ampirik araştırma niteliğindedir. Halen devam etmekte olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 
kullanılmaktadır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen Isparta ili sağlık işletmesi sağlık çalışanlarından 425 geri dönüş elde 
edilmesi hedeflenmektedir. Henüz veri toplama aşamasında olan bu çalışmada elde edilen veriler çoklu regresyon 
yöntemleri (yapısal eşitlik modellemesi) ile analiz edilecektir. Sonuç ve bulgular genişletilmiş özette sunulacaktır. Çalışma 
sonucunda elde edilecek bulguların alanda yazına katkı sağlayacağı ve pratik uygulamaya yönelik yararlı fikirler sunacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, iç girişimcilik, işletme bilgi sistemleri, sağlık sektörü, Isparta 
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Tekirdağ İli Girişimcilik Faaliyetleri 

Melda KONDAL1  Prof.Dr.Ahmet KUBAŞ2 

1Namık Kemal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mlda_kondal@hotmail.com 

2 Namık Kemal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 
 

Özet: Tekirdağ ili tarım, sanayi ve hizmet sektörleri açısından karma bir yapı göstermektedir. Tarım sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler genellikle tarımsal girdi sağlayan kimyasal gübre ve ilaçların pazarlanması konusunda faaliyet gösteren 
işletmelerdir. Bunun yanında her bir tarım işletmesi ve hayvancılık işletmesi birer girişimcilik örneğidir. Özellikle ayçiçeği, 
buğday ve kanola üretimi ilde yaygındır. Bunun yanında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Bu faaliyetler; un, 
yağ, süt ve sanayi tarafından kullanılmaktadır. 

İlde bulunan sanayi işletmeleri daha çok Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Bu 
işletmeler ağırlıklı olarak tekstil, deri, kimya, makine ve otomotiv sanayi ile ilgili olup bunların dışında farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren sanayi işletmeleri bulunmaktadır. Sanayi sektörü; istihdam, üretim ve gelir katkısı sağlaması açısından 
bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Hizmet sektörü açısından Tekirdağ ili tarım ve sanayi sektörünün gelişmesine bağlı olarak hızla göç alan illerin başında 
gelmektedir. Bu durum ili çekim merkezi haline getirmiştir, bu nedenle ilde hızla gelişen inşaat ve altyapı sektörü önemli 
oranda istihdam yaratmıştır. Nüfusun hızla artması, restoran, hotel, bankacılık, market ve benzeri sektörlerin gelişmesine 
sağladığı katkılar nedeniyle hizmet sektörü diğer sektörlerin önüne geçmeye başlamıştır.  Hizmet sektörünün gelişmesinde 
deniz kenarına yakın olması nedeniyle özellikle yaz aylarında İstanbul’dan gelen yazlıkçıların da olumlu etkisi görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Tarım, Sanayi, Hizmet sektörü, Tekirdağ 
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Veri Madenciliği Kullanılarak Sigortacılık Sektöründe Risk Değerlendirmesi 

Merve ŞAHİN1  Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK2 

1Yıldız Technical University, mrvsahin34@gmail.com 
2Yıldız Technical University, gulhayat@yildiz.edu.tr 

 

Özet: Bilişim sistemlerinin gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte artık büyük verilerin elde edilmesi ve sistemlerde saklanması 
kolaylaşmıştır. Sistemlerde saklanan her bir veri, çözüm üretilmek istenen probleme göre uygun analiz yöntemleriyle 
anlamlandırılabilir. Bu büyük verilerden geleceğe yönelik anlamlı sonuçlar çıkarmaya kısaca Veri Madenciliği (Data Mining) 
denilmektedir. Veri madenciliği günümüzde bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, borsa, tıp vs. pek çok bilim dalının 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle büyük şirketler raporlamalarında sık sık veri madenciliğinden 
faydalanmaktadır. 

Veri madenciliği tekniklerinin temelini Bellek Tabanlı Yöntemler (Memory Based Reasoning), Sepet Analizi Tekniği (Market 
Basket Analysis), Yapay Sinir Ağları (Neural Networks), Karar Ağaçları (Decision Trees),  Kümeleme Analizi (Cluster Analysis) 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada sigortacılık sektörünün önemli alanlarından biri olan kasko branşında, özel bir şirketten 
alınan poliçe bilgileri üzerinden yeni gelen bir müşterinin hasar frekansını tahmin edebilmek için Yapay Sinir Ağları ve Karar 
Ağaçları yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu yöntemlerden Yapay Sinir Ağları; insan beyninin öğrenme, hatırlama genelleme 
yapma yoluyla yeni bilgiler üretebilme gibi temel işlevlerini taklit etme prensibine dayanmaktadır. Karar ağaçları ise 
denetimli öğrenimin kullanıldığı veri madenciliği tekniklerindendir. Bu anlamda tahmin edilmesi gereken bir hedef değişken 
vardır. Hedef kesikli veya sürekli değişkenlerden oluşabilir.  Kesikli değerlerden oluşuyorsa sınıflandırma ağacı, sürekli 
değişkenlerden oluşuyorsa regresyon ağacı olarak adlandırılır. Uygulamada bu yöntemleri gerçekleştirmek için SAS, R, 
WEKA, Stata gibi pek çok program mevcuttur. Bu çalışmada hasar frekansı sigorta riski olarak kabul edilmiş olup bu hedef 
değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler ile SAS yazılımının Enteprise Miner modülü kullanılarak Yapay Sinir Ağları ve Karar 
Ağaçları yöntemleriyle modelleme çalışması yapılmıştır. 

Keywords: Data mining, Neural networks, Decision Tree, Insurance 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart 2017  

 

1808 
 

Öğrenci Başarısının Analizi 
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2 Pamukkale Üniversitesi, afiliz@pau.edu.tr 

3 Pamukkale Üniversitesi, meyyurt@pau.edu.tr 
 

Özet: Eğitimin ekonomilerin performansı üzerindeki etkileri literatürde açık bir şekilde tartışılmıştır. Eğitimin il, bölge veya 
ülkenin ekonomik ve sosyal performansı üzerinde olumlu etkisi genel olarak olumlu ise bunu arttırmak için yapılması 
gerekenler arasında eğitime daha fazla kaynak ayırmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek olmalıdır. Bu çalışmada kaliteyi 
belirleyen faktörler üzerinde değerlendirmeler yapma fırsatı tanıyacak öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin analizi 
yapılacaktır. Literatürde öğrenci başarısını etkileten faktörler öğrencilerin bireysel verileri kullanılarak yapıldığı gibi il veya 
bölge bazında toplulaştırılmış veriler kullanılarak tahmin edilmesi de yaygındır. Bu kapsamda literatürün toplulaştırılmış 
verilerle analiz yapan kısmı takip edilerek Türkiye’de illere göre öğrenci başarısını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Bu 
kapsamdaki tartışmayı genişletmeden önce tek bir yılın (2013) verileri kullanılacaktır. Öğrenci başarısını belirleyen faktör 
olarak lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye başlayabilmek için girdiği sınavlardan birisi olan Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavından alınan puanlar kullanılmıştır (Ayrıca Lisans Yerleştirme Puanlarının bağımlı değişken kullanılarak kontrol amaçlı 
tahminler kullanılmıştır). Bağımsız değişkenler ise coğrafi, iklim, sosyo-ekonomik, ailevi ve okula ilişkin değişkenlerden 
oluşmaktadır. Bu verilerden bir kısmı ilgili kurumlardan derlenmişken diğer bir kısmı tarafımızdan hesaplanmıştır. Aynı 
amaca hizmet eden değişkenler birlikte kullanılmamış alternatif tahminlerde kullanılmıştır. Regresyon analizleri ile tahminler 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçların eğitim planlaması ve eğitime ayrılan kaynakların nasıl kullanılacağıyla ilgili yararlı olacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci, İller 
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Türkiye’de Faaliyet Göstermekte olan Katılım Bankalarının Finansal 
Performanslarının Karşılaştırılması 

Mustafa Nihat DEMİRCİ1  Yasin CİHAN2 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi- mdemirci@konya.edu.tr 
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Özet: Finans alanında giderek artan rekabet ortamı, bankacılık sektörünü etkisi altına almakta ve ülkemizde faaliyet 
gösteren katılım bankaları da bu şartlar altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son 
yıllarda sayıları ve işlem hacimleri artan katılım bankaları, hem İslami finans kurumları hem de geleneksel bankacılık 
kurumları ile rekabet etmek durumunda kalmaktadır. 

Sektörde yaşanan rekabetten dolayı, söz konusu bankaların kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmaları hayati önemi 
haizdir. Ayrıca, finansal sektörde yaşanabilecek dalgalanmalara ve krizlere hazırlıklı olabilme amacıyla, bu bankaların 
performanslarının değerlendirilmesi, değerlendirmeler sonucu zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve performanslarını arttırıcı 
tedbirler alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal sistem içerisinde son yıllarda önemi giderek artan katılım bankalarının finansal 
performanslarını Topsis yöntemiyle karşılaştırmaktır. Bu sayede, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan katılım bankalarının 
finansal performansları tespit edilip bunların kendi aralarında yeniden performanslarına göre sıralanabilmeleri 
sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Katılım bankaları, Finansal performans, Çok kriterli karar verme, TOPSIS 
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Balkanlar’da Bir İnanç Turizmi Merkezi: Ohri (Makedonya) 

Necibe Nur ALAYDIN 

Arş. Gör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, E-posta: 
n.nur_1453@hotmail.com. 

 

Özet: Balkan Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan Makedonya, yüzyıllardır farklı kültür ve medeniyetlerin birlikte 
yaşadığı bir yer olmuştur. Günümüzde bu medeniyetlere ait eserlerin ülkede varlığını sürdürdüğü ve inanç turizmi açısından 
önemli bir potansiyel teşkil ettiği görülmektedir. Makedonya’nın Güneybatı Bölgesi’nde yer alan Ohri; doğal, tarihi ve 
kültürel çekicilikleri ile birlikte dini yapılarıyla, ülke turizminin can damarını oluşturmaktadır. Şehrin hemen her köşesinde 
Slavlara ait Hristiyan inancının temsili olan kilise, manastır ve bazilikaya; ayrıca Türk–Müslümanlara ait İslam inancının 
simgelerinden cami, türbe, mescid ve tekkeye rastlanmaktadır. Asırlar boyu Ortodokslar ile Müslümanlar için dini bir merkez 
misyonu üstlenmiş ve şu anda onlara ait eserlere ev sahipliği yapan şehir, turistlere sunduğu konaklama, ulaşım ve                
iletişim kolaylıklarıyla, Makedonya ile Balkan coğrafyasında inanç turizminin en önemli destinasyonlarından birini 
oluşturmaktadır. Adını gölden alan şehir, bugün özellikle komşu Balkan ülkeleri ile Avrupa ve Türkiye’den turist çekmektedir.             

Anahtar Kelimeler: İnanç turizmi, Ohri Şehri, Dini yapılar 

A Faith Tourism Center on Balkans: Ohrid (Macedonia) 

Abstract: Situated in the southeastern part of the Balkan Peninsula, Macedonia has been a place where different cultures 
and civilizations have lived together for centuries. Today, it is observed that the works belonging to these civilizations 
continue to exist in the country and constitute an important potential in terms of faith tourism. Ohrid which is located in 
the southwestern part of Macedonia, with its natural, historical and cultural attractions as well as its religious structures, it 
is the lifeblood of the country's tourism. In almost every corner of the city there are churches, monasteries and basilicas 
representing the Christian faith of the Slavs; in addition, mosques, tombs, mosques and monkeys are found among the 
symbols of Islamic belief belonging to Turkish-Muslims. For centuries, the city has undertaken a religious center mission for 
Orthodox and Muslims, the city that now houses the works belonging to them, most important destinations of belief 
tourism in Macedonia and Balkan geography, with accommodation, transport and communication facilities offered to 
tourists. Its name deriving from lake, today city attracts tourists from neighboring Balkan countries and Europe and Turkey.  

Keywords: Faith tourism, Ohrid city, Religious buildings 
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Öğrencilerin Sosyal Kaygılarının Karar Verme Ve İrade Üzerindeki Etkisini Görmek 
Amacıyla Yapılan Bilişsel Temelli Bir Grup Çalışması 

Nesrullah OKAN1    Seval ERDEN2 

1 Marmara Üniversitesi, nesrullah.okan@marmara.edu.tr 

2 Marmara Üniversitesi, seval.erden@marmara.edu.tr 
 

Özet: Bu araştırma; sosyal kaygı yaşayan üniversite öğrencilerinin sosyal kaygılarının karar verme ve irade üzerindeki etkisini 
görmek amacıyla yapılan bilişsel temelli bir grup çalışmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Sosyal Kaygı Ölçeği, 
Melbourne Karar Verme Ölçeği ve Ergen İrade Ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırmanın katılımcı ve kontrol gruplarının belirlenmesi için Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünde eğitim gören 21 gönüllü öğrenciye Sosyal Kaygı Ölçeği uygulanmış ve sosyal kaygısı en yüksek olan 16 öğrenci ile 
planlanmıştır. Bu grup içerisinden, sosyal kaygı düzeyi en düşük ilk iki öğrenciden başlanarak 8 er kişilik iki grup oluşturulmuş 
ve ardından bu iki grup random atama (yansız) yolu ile biri katılımcı diğeri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Katılımcı 
grubu öğrenciler ile bireysel görüşme yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından geliştirilen ve ortalama 90 dakika süren 9 
oturumluk “Bilişsel Davranışçı Temelli Sosyal Kaygı Eğitim” programı uygulanmıştır. Bu program, “Bilişsel Davranışçı 
Terapi’nin” yöntem ve tekniklerini temel alarak oluşturulmuştur. Eğitimin amacı sosyal kaygısı yüksek öğrencilerin, 
kaygılarının farkına varmalarını sağlayarak kaygıyı azaltacak bir grup çalışması yapmaktır. Aynı şekilde katılımcı sosyal 
kaygılarında meydana gelecek bir azalmanın karar verme ve iradeleri üzerinde pozitif anlamda bir etki sağlayıp 
sağlamadığını görmek de amaçlanmıştır. Kontrol grubuna ise araştırma sürecinde hiçbir işlem yapılmamıştır. Eğitim 
programının bitiminde katılımcı ve kontrol grubu öğrencilerine son test uygulanmıştır. Daha sonra öğrencilerin ön test son 
test öznel iyi oluş puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” ile analiz edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda katılımcı grubu öğrencilerinin ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
ancak katılımcı ve kontrol grubu öğrencilerinin sontest puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. 
Bununla birlikte sosyal kaygıda meydana gelen azalmanın, karar verme ve iradeye olumlu anlamda katkı sağladıkları 
görülmüştür. Araştırmanın bulguları sosyal kaygı, karar verme ve irade literatürü temel alınarak yorumlanmış ve bu bulgular 
doğrultusunda araştırmacılara öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kaygı, karar verme, irade 
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Evaluation of the Problems within the Food Supply Chain in Turkey in terms of Food 
Losses and Food Waste 
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²Ege University, Department of Agricultural Economics, 35100 Bornova/İzmir-Turkey.  

3Presenting author: Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Agricultural Economics, 17100 
Canakkale-Turkey. ozgecanniyaz@comu.edu.tr  

Abstract: Nowadays, the sustainability of food security has become a more strategic issue than energy sources. In this 
context, food losses and food waste are two of the most important problems for both the present and the future. Food 
losses and food waste, for different reasons, occur at all stages of the food supply chain. The aim of this study was to 
discuss how to reduce the problems of food losses and food waste in the food supply chain in Turkey, and to suggest some 
solutions to these problems. Both individual and institutional efforts should be increased in order to reduce food losses and 
food waste that occur along the food supply chain in Turkey. 

Keywords: Food security, Food losses, Food waste, Food supply chain 
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Tüketicilerin Un-Unlu Mamullerin Tüketimi ve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin 
Belirlemesi (Amasya İli Suluova İlçesi Örneği) 

Nuray KIZILASLAN1 Rüveyda KIZILOĞLU2 Halil KIZILASLAN3 Sara Nilda ATAOĞLU4 
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4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT    arasadlin25@gmail.com 
 

Özet: Türkiye’de tahıllar içinde en fazla ekim alanı buğdaya ayrılmıştır. Son yıllarda gıda güvenliği, insan sağlığı gibi konular 
ön plana çıkınca buğdayın önemi daha da artmıştır. Unlu mamul denildiğinde, ya tüketime hazır ya da ön işlem uygulanmış 
ve sonradan ek bazı işlemlerle tüketilebilecek duruma gelebilen ve hububat unlarından elde edilen pişirilmiş ürünler 
anlaşılmaktadır. Binlerce yıldır tüketilen ekmek, bugün de dünyanın hemen her yerinde son derece önemli bir gıda 
maddesidir. Ekmeğin bu derece önemli olmasının nedenleri; ulaşılmasının kolay ve ucuz olması, doyurucu özelliğe sahip 
olması, besin değerinin yüksek olması ve nötr bir tat aromaya sahip olmasıdır. Buğday ürünü, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye içinde çok önemli bitkisel besin kaynaklarından biridir. Türkiye buğday üretimi yönünden kendine yeterli olabilen 
ülkeler arasındadır. Ancak Türkiye nüfusu her geçen yıl hızla arttığından üretilen buğday üretiminde de aynı oranda veya 
daha fazla bir artış sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de buğday ekim alanları yaklaşık 9.3-9.5 milyon ha, üretimde ilkbahar 
yağışlarına bağlı olarak yıldan yıla değişmekle beraber yine yaklaşık 22 milyon ton civarında ve ortalama verimde dekara 
270-285 kg arasında değişmektedir (TUİK, 2015).  Türkiye’nin unlu mamuller üretimi içinde en büyük kalemi ekmek 
oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumundan ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 
günlük üretilen 90.9 milyon ekmeğin 86 milyonu tüketilirken 4.9 milyon ekmek çeşitli nedenlerle israf edilerek çöpe 
atılmaktadır.  
Türkiye genelinde un ve unlu ürünler tüketimiyle ilgili sınırlı sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, araştırma alanı olarak 
seçilen Amasya ilinde ise konu ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle araştırma konusu orijinal niteliktedir ve 
önemlidir. Yapılan bu araştırmada, Amasya İli Suluova ilçesinde yaşayan, oransal örnekleme yardımı ile hesaplanan 378 
bireyin ekmek tüketim durumları ekmek türleri itibariyle incelenmiş, ailelerin tükettikleri ekmek türlerini tercih nedenleri ve 
satın alırken dikkat ettikleri hususlar da irdelenmiştir. Bireylerin bilinç düzeyi belirlenip, ekmek tüketimini etkileyen sosyo-
ekonomik değişkenler istatistiki testler sonucu ortaya konulmuş, konulan bu sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerde 
bulunulacaktır. 
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OECD Ülkelerinde Büyüme 
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Özet: Bu çalışmada AR-GE temelli büyüme modellerinin varsayımına dayalı olarak büyüme tahmin edilecektir. Bu modellere 
göre yenilikler AR-GE sektöründe yaratılır ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu konu uzun 
yıllardır ekonomi literatüründeki gündemde olan konulardan birisidir. Bazı çalışmalarda yeniliği temsil eden bu değişkenlerin 
büyüme üzerindeki etkisi bulunmuşken (Lichtenberg (1993), Goal ve Ram (1994), Coe- David (1995), Evenson (1997), Seren 
(1999), Ülkü (2004), Teixeira (2010), Kim (2011), Wang (2013)), bazılarında (Korkmaz (2010), Yaylalı (2010), Gülmez ve 
Yardımcıoğlu (2012), Özcan ve Arı (2014)) sınırlı etki bazılarında (Sylwester (2001), Samimi ve Arerasoul (2009), Jafari (2009), 
Altın ve Kaya (2009), Bozkurt (2015)) ise ciddi bir etki belirlenememiştir. Bu etkilerin varlığına kanıt bulan araştırmalar 
ülkeler arasındaki ayrışmanın nedenlerinden birisi olarak bu yenilik yaratan sektörü görmektedir. Öte yandan mevcut 
koşullarda AR-GE harcamaları ve patentlerin tam olarak yenlikleri temsil etmeyebileceği de tartışılmaktadır. Bu eleştiriler 
anlamlıdır çünkü patentlerden etkin olarak kullanılmayanlar bulunmakta, AR-GE harcamalarının ise bütün ülkelerde aynı 
kapsamı temsil etmediği düşünülmektedir. Bu tartışmaların ışığında AR-GE ve patentin ekonomilerinde nispeten daha fazla 
yer tuttuğu kurucu ülkeler arasında yer alan 18 OECD ülkesi kapsanmıştır. Konu AR-GE ve patent ile temsil edilen yenilikler 
olduğu için, etkin analizler yapabilmek için bu ülkeler ele alınmıştır. Alternatif panel veri teknikleri kullanılarak 1990-2015 
dönemi için 18 OECD ülkesi için tahminler yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak kişi başına hasıladaki büyüme bağımsız 
değişkenler olarak yatırımlar, emek ve alternatif tahminler için patentler ve AR-GE’ye yapılan harcamalar kullanılmıştır. 
Ayrıca bazı kontrol değişkenleri de kullanılmıştır. Alternatif veri dizaynlarına dayalı alternatif tahminler bazı farklı sonuçlar 
üretmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, OECD ülkeleri, Ar-GE 

mailto:meyyurt@pau.edu.tr


III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart  2017  

 

1815 
 

The Relation between Procrastination and Task Performance 
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Abstract: Delaying or postponing the priority activities with deadlines without a logical reason is called procrastination.  The 
procrastination is actually a decision.  Although there are options that will prevent the individual from delaying work, 
procrastination decision may become more and more permanent over time.  Plotlines may become illogical and it may 
become an ongoing habit of the person. The procrastination can be observed by the people around and it also affects the 
cognitive processes of the individual's inner world. It subconsciously causes the individual to develop avoidance reflex. Fear 
and failure are given as the causes of procrastination.  Task performance is defined as an individual to fulfil his/her duties by 
using required knowledge, skills, talent, and motivation in line with the job description.  

The purpose of this study is to examine the effect of procrastination on the task performance, according the situations that 
the individuals experience in the business life. The empirical part of the study was conducted using questionnaires. The 
study sample consists of 121 employees from 8 production facilities located in Eskişehir, Sakarya and Bursa provinces. 
Firstly, the demographic data of the participants were examined. Explanatory Factor Analysis and Reliability Analysis were 
performed. The relationship between research variables were analysed using the Structural Equation Model. 

As a result of the analyses, it was seen that there was negative and low relationship between the Procrastination due to the 
Work Characteristics and the Task Performance. Also, there was a negative and high relationship between the 
Procrastination due to The Personality Characteristics and Task Performance. According to these findings, if the employee’s 
work-related procrastination increases, the task performance of the employee decreases in some amount. However, if the 
employee’s personality-related procrastination increases, the task performance of the employee decreases significantly. As 
a result, it has been emphasized that the procrastination behaviour of the individuals should be taken into consideration 
while evaluating the task performance. 

Keywords:  Procrastination, Task performance, Structural Equation Model 

İş Erteleme Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişki 

Özet: Zaman baskısı olan, öncelikli faaliyetleri anlamsızca geciktirme veya ileri bir tarihe erteleme eylemi, bireylerde iş 
erteleme davranışı olarak adlandırılmaktadır. Iş erteleme, esasında bir karardır. Bu karar, bireyin iş ertelemesine engel 
olacak seçenekler oluşmasına rağmen zamana yaygın olarak süreklilik kazanır. Olay örgüleri, mantık dışı hal almaya başlar ve 
bireyde, iş erteleme alışkanlık haline gelir. Iş erteleme, bir davranış olarak çevre tarafından gözlenebildiği gibi, bunun yanı 
sıra bireyin içsel dünyasında bilişsel süreçlerine etki eder. Bilinç altında, bireyin kaçınma refleksi geliştirmesine sebep olur. 
Korku ve başarısızlık iş ertleme davranışının sebepleri olarak verilmektedir.  Görev performansı, bireyin bilgi, beceri, yetenek 
ve motivasyonunu iş tanımları gibi belirlenen davranışlara yönelterek işlevini yerine getirmesi olarak tanımlanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, iş hayatında, bireylerin karşılaştıkları durumlar neticesinde, verilen görevleri ve işleri erteleme 
davranışının, görev performansına olan etkisini araştırmaktır. Araştırmanın ampirik kısmı anket kullanılarak gerçekleştirilmiş 
ve örneklemini, Eskişehir, Sakarya ve Bursa illerinde bulunan 8 üretim tesisinden 121 işgören katılımcı oluşturmaktadır. 
Öncelikli olarak katılımcıların demografik verileri incelenmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişki Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak analiz edilmiştir.  

Yapılan analizler neticesinde iş erteleme davranışı alt boyutları olan işin özelliklerine yönelik işsel boyut ile görev 
performansı arasında negatif ve düşük; bireyin kişilik özelliklerine yönelik kişisel boyut ile görev performansı arasında 
negatif ve yüksek bir ilişki çıkmıştır. Buna göre, işgörenlerde, işin özelliklerine yönelik iş erteleme davranışı arttıkça, 
işgörenin görev performansı bir miktar düşmektedir. Kişilik özelliklerine yönelik iş erteleme davranışı arttıkça, iş görenin 
görev performansı önemli oranda düşmektedir. Sonuç olarak, görev performansının ortaya konması açısından, bireylerde 
gelişecek olan iş erteleme davranışının dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş erteleme davranışı, Görev performansı, Yapısal eşitlik modeli 
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Ege Bölgesindeki Pamuk Üreticilerinin Tarımsal Üretim Yaparken Üretim 
Amaçlarının Belirlenmesi 

Önder ERALP 

 
Özet: Pamuğun bir yandan kullanım alanları açısından oldukça yaygın ve stratejik bir tarım ürünü olması, diğer yandan da 
dünyada sınırlı lokasyonlarda üretilebiliyor olması pamuğu önemli hale getirmektedir. Ege bölgesi 90’lı yıllarda önemli bir 
pamuk üreticisi iken, son yıllarda yaklaşık %70 daralarak, bu alanları bölgede pamuğa alternatif olan diğer ürünlere terk 
etmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ege Bölgesi koşullarında pamuk üretimi yapan çiftçilerin tarımsal üretimle ilgili çiftçi 
amaçlarının ne olduğunun belirlenmesidir. Çalışmanın ana materyalini, ege bölgesinde hali hazırda veya geçmişte pamuk 
üretimi yapan çiftçilerle gerçekleştirilen 222 anketten elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma alanındaki üreticiler ile 
ilgili genel bilgileri, işletme yapıları ile ilgili genel bilgiler ve geçmişte pamuk ekim bilgileri ortaya konulmuştur. Yapılan 
analizler sonucunda, görüşülen çiftçilerin; öncelikli amacı hayat standartlarının yükseltilmesidir (98). Ardından ailesinin 
besin ihtiyacının karşılanması (63) ve sahip oldukları mevcut arazisine iyi bakma (4) amaçları gelmektedir. Bu öncelikli 
amaçların ardından tarımı meslek olarak icra etmek (-7), elindeki parayı ve aile işgücünü değerlendirmek (-17), ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak (-18), gelirken tüketicileri koruma (-53) ve en az çevre kirliliği (-70) amaçları çiftçilerin 
amaçlarına en uzak amaçlar olduğu belirlenmiştir. 
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Karadeniz’in Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin NATO Komşuları ile İşbirliğinin 
Boyutları 

Pınar YÜRÜR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
 

Özet: Karadeniz bölgesi sahip olduğu jeopolitik konumu dolayısıyla eski dönemlerden beri devletlerarasında bir mücadele 
alanı olmuştur. İki kutuplu düzende Türkiye hariç Karadeniz’e kıyıdaş olan devletler, tamamen Moskova’nın etki alanı içinde 
olduğundan, Avrupa-Atlantik ittifakının strateji belirlediği alanlardan birisi olmamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren Karadeniz’de 
yeni bir güvenlik stratejisi belirleyen NATO, eski Sovyet Cumhuriyetleri ile işbirliğini geliştirmeye başlamıştır. 1994’te kurulan 
Barış İçin Ortaklık Projesi, bu ülkelerin üyelikleri için gerekli olan kriterleri açıklamıştır ve bu yol haritası ile NATO Karadeniz 
Havzası ülkelerinin Batı’nın siyasal ve ekonomik sistemiyle bütünleşmesini amaçlamıştır.   

Tarihsel süreç incelendiğinde Karadeniz, Ruslar için sıcak denizlere önemli bir çıkış ve bölgede etkinlik kurmaya yönelik 
faaliyetlerin merkezi olmuştur. SSCB döneminde Batı’nın Karadeniz’deki tek müttefiki NATO üyesi olan Türkiye iken, 
sonrasında Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Romanya’nın 2004’de NATO’ya ve 2007’de AB’ye katılmalarıyla Karadeniz, 
Batı’nın etki sahasına girmiştir. NATO’nun Karadeniz’e kıyısı olan bölge ülkelerini de içine alacak şekilde genişlemesi, Rusya 
tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Nitekim NATO’nun diğer bir Karadeniz kıyıdaşı Ukrayna ile yakınlığına yönelik 
Rusya’nın tepkisi Kırım’ın ilhak ile sonuçlanmıştır. Bu krizin ardından Karadeniz, Rusya’nın ve NATO’nun karşılıklı tatbikatlar 
vasıtasıyla güç gösterilerine sahne olmaya başlamıştır.  

80’inci yılını bitiren Montrö Sözleşmesi Türk Boğazlarından ticaret ve savaş gemilerinin geçişini düzenleyen temel belge 
niteliğindedir. Önce Bulgaristan’ın ve Romanya’nın NATO’ya üye olması, sonra da Ukrayna krizi üzerinden ortaya çıkan 
uluslararası konjonktür, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi üzerinden elde ettiği kazanımları tehdit eden bir durumun ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Son dönemde Türkiye’nin NATO komşuları Bulgaristan ve Romanya bir yandan NATO ve AB 
ortak politikaları doğrultusunda hareket etmek diğer yandan da enerji güvenliği yüzünden Rusya ile ters düşmemek ikilemi 
arasında kalmaktadır.  

Ortak bölgesel çıkarlarından hareketle Türkiye’nin aynı zamanda NATO müttefiki ve AB partneri olan NATO komşuları ile 
yakın işbirliği fırsatlarını göz önünde bulundurması,  güncel güvenlik siyasetinin önemli bir ihtiyacını oluşturmaktadır.     

Bu çalışmada öncelikle Soğuk Savaş sonrası NATO’nun yeni güvenlik anlayışı bağlamında Karadeniz’e yönelik politikasını 
belirleyen etmenler ortaya konularak bu politikada Türkiye’nin ve NATO komşularının yerinin ne olduğu sorusuna cevap 
aranacaktır. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Karadeniz güvenliğinin sağlanmasındaki ikinci büyük ortağı 
Rusya ile ilişkilerini bozmadan, NATO komşuları ile hangi ortak politikalar üzerinden hareket edebilecekleri saptanmaya 
çalışılacaktır.         
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Türk Öğrencilerin PISA 2015 Skorları İçin Bifaktör Modelinin Değerlendirilmesi 
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Özet: Uluslar arası öğrenci değerlendirme programı (Programme for International Student Assessment,PISA), matematik,fen 
bilimleri ve okuma becerilerini ölçmek için üçer yıllık dönemler halinde düzenlenen bir projedir.  PISA’nın altıncı döngüsü 
olan PISA 2015 uygulamasına, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülkeden yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540.000’e 
yakın öğrencinin katılımıyla 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Projeye Türkiye’yi temsilen 61 ilden 187 okul ve 5895 
öğrenci katılmıştır. 

Genel olarak literatüre baktığımızda, sosyal bilimlerde ölçek geliştime ya da uyarlama çalışmalarında ve bir ölçeğin farklı bir 
amaç ya da farklı bir örenklem için kullanıldığı araştırmalarda, yapı geçerliliğine ilişkin kanıt elde etmek amacıyla çeşitli 
analizler kullanılmaktadır. Bifaktör modeli de (Gibbons & Hedeker, 1992), tüm test öğeleri tarafından ölçülen genel bir 
faktörü ve öğelerin alt grupları tarafından paylaşılan kalıntı varyansı belirleyen spesifik faktörleri belirtir. Bifaktör modeli, 
eğitim ve psikoloji alanındaki ölçüm araştırmalarında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, PISA 2015 
projesinden elde edilen veriler kullanılarak (öğrencilerin verdiği cevapların skorlarını göz önüne alarak), değişkenlerin 
arasındaki kovaryansları açıklayan modelin bifaktörmodel yapısına uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaçla Doğrulayıcı Faktör 
Analizi çalışmalarında sıklıkla kullanılan Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI), Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) gibi genel model uyum kriterlerinden 
yararlanılmıştır.GFI ve CFI’nın .90’dan büyük olması kabul edilebilir bir uyum iyiliği değeridir. RMSEA ve 
SRMR  değerlerinin .05'in altında olması iyi bir fit değerini, RMSEA’nın .08'in altında olması ise kabul edilebilir bir uyum iyiliği 
değerini ifade eder. Genel model uyum iyiliği krtirlerinin yanısıra bifaktör modelleri değerlendirmek için önerilmiş olan 
ECV(Explained Common Variance) ve omega katsayıları da hesaplanmış ve Türkiye’den öğrencilerin oluşturduğu örnek 
üzerinde öğrencilerin matematik, okuma ve fen puanlarının altında yatan yani bu skorları ürettiren modelin bifaktör modeli 
olup olmayacağı tartışılmıştır. 

Keywords: Confirmatory factor analysis, Bifactor model, PISA 2015 
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Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve 
Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi 

Rüveyda KIZILOĞLU1 Halil KIZILASLAN2 Nuray KIZILASLAN3 Esma KURT4 

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT ruveyda.kiziloglu@gop.edu.tr 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT halil.kizilaslan@gop.edu.tr 

3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT nuray.kizilaslan@gop.edu.tr 

4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT emre.ozturk2812@gop.edu.tr 
 

Özet: İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlarının başında beslenme ve sağlık gelmektedir. Yüksek kalitede 
bir beslenme, zihinsel ve fiziksel gelişimi ve iyi sağlık koşullarını da beraberinde getirmektedir. Gıda bu yüzden, insanlık tarihi 
boyunca hep stratejik ürün olmuştur. İlgili olarak, gıda güvencesi de devletlerin en önemli konularından biri haline gelmiştir. 
Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda üretiminin bir bölümünün kalite ve güvenilirlik standartlarının altında gerçekleşmesi, 
tüketicilerin son yıllarda gıda tüketimi üzerine olan duyarlılıklarını artırmıştır. Dolayısıyla tüketicilerin sağlık kaygısı, son 
zamanlarda gıda talebinin en önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. 

Araştırma kapsamında öncelikle olarak terorik çerçeve içerisinde gıda güvenirliği kavramı ele alınmıştır. Bu bölümde tüketici 
davranışları ve gıda güvenirliği arasındaki ilişki, ödeme istekliliği,  bilgi gereksinimi, gıda güvenirliği için devlet müdahalesinin 
gerekçeleri ortaya konulması planlanmaktadır. Bir sonraki kısımda, gıda güvenirliği açısından incelenen ürün olan kırmızı 
etin, üretim ve pazarlama yapısı, kırmızı ette gıda güvenirliği uygulamaları ve politikaları ele alınmıştır. Son kısımda ise Sivas 
kentsel (264 tüketici) ve kırsal (264 tüketici) kesimde tüketicilerin kırmızı et ve ürünleri için gıda güvenirliğine yönelik 
davranışları detaylı olarak incelenmiştir. Tüketicilerin kırmızı et ve ürünleri için algıladıkları gıda güvenirliği düzeyleri, tutum 
ve davranışları, etiket ve marka kullanımları değerlendirilmiş, kırmızı et ve ürünler bazında gıda güvenirliği sağlanması 
durumunda ödeme istekliliği analiz edilmiş, bu ürünler için harcama ve tüketicilerin ödediği fiyat tahmin edilmiştir. 
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Limited Şirketlerde Müdürlerin Atanması, Yetkilerinin İçeriği, Sınırlandırılması ve 
Kaldırılması 

Seda Şehriban GÜNGÖR 

 

Özet: Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması mümkün olan limited şirket, bir veya daha 
çok gerçek1 veya tüzel kişi tarafından2 bir ticaret unvanı altında kurulan; ortakların, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, 
sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim 
yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu sermaye şirketidir (TTK 573/I-II). TTK’da sermaye şirketi olarak belirtilse 
de (TTK 124/II) doktrinde limited şirketin anonim, adi ve kollektif şirketlerin öğelerinden oluşan “karma tür” bir ortaklık 
olduğu ifade edilmiştir (Pulaşlı, 2013, s. 717). 

Limited şirket ticaret siciline tescil edildiği anda tüzel kişilik kazanır (TTK 588/I). Limited şirket en az 10.000 TL.’sı sermaye ile 
kurulabilir (TTK 580/I) ve şirketin esas sermayesi her zaman belirli bir miktar para ve esas sermaye paylarının toplamından 
oluşur (TTK 573/I). Limited şirkette müdürler idare ve temsil işlevini yerine getiren şirketin zorunlu organıdır.  

 
1 Limited şirketlerde gerçek kişi ortakların şirket sözleşmesini yapabilmeleri için fiil ehliyetine sahip olmaları mecburidir (Pulaşlı, 2013, s. 
699-700). 
2 TTK'nın 574. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca limited şirkette ortakların sayısı elliyi aşamaz. 
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6331 Sayılı Yeni İş Kanunun Getirdikleri ve Eksiklikleri 

Selahattin YILMAZ 

 

Özet: Ülkemizde meydana gelen iş kazası oranları gelişmiş ülkelerin ortalamalarının çok üzerindedir. Türkiye’ de İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurallarının tam anlamı ile uygulamaya alınması maddi-manevi birçok külfete neden olan iş kazası ve meslek 
hastalıklarının azaltılmasında önemlidir. 6331 sayılı yeni iş kanunu ile 4857 sayılı eski kanuna göre iş sağlığı ve güvenliği 
alanında birçok farklar ve yenilikler getirmiştir. Bu çalışmada önce iş sağlığı ve güvenliğinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki 
durumunu gözden geçirdik. Sonra 6331 sayılı yeni kanun ile 4857 sayılı eski kanun arasındaki farklılıklar madde madde ele 
alınmıştır. Yeni kanunun getirdikleri, eksiklikleri ve uygulamadaki karşılaşılan ve karşılaşılacak zorluklar irdelenmiştir  

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı kanun, Yeni iş kanunu 

 

Abstract: The rate of occupational accidents in our Country is greater than the rate in developed countries. Full 
implementation of Occupational Health and Safety in Turkey is important is lowering occupational accident sand illnesses 
that bring many financial and moral liabilities.  New employment Law No. 6331 broughta lot of differences and innovations 
according to old employment Law No. 4857 about occupational health and safety. In this study, at first review 
edoccupational health and safety in our country and in the world. Then examined differences between New employment 
Law No. 6331 and old employment Law No. 4857 one by one. The new law brought, deficiencies and in the application 
difficulties we reencountered and to be encountered. 

Keywords: Occupational health and safety, Law No. 6331, New employment law 
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Current Situation of Sugar and Sugarbeet Production in Thrace Region, Problems 
and Solution Offers  

Sema KONYALI 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü/TEKİRDAĞ, skonyali@nku.edu.tr 
 

Abstract: One of the major income sources of the Thrace Region is agriculture. Despite the fact that the climate and soil 
conditions in the region are suitable for the cultivation of many crops, wheat, sunflower and paddy come first among the  
products that produced in terms of economy, width of cropped area and production. When the sugarbeet cultivation 
ranked fourth in terms of cultivated area in the region between 1990-1998 years,it regressed into tenth rank in 2014 year. 
The most important reason for this is the quota application begun to be applied in the sugarbeet production in 1998. 

The policies applied for sugarbeet and sugar are performed according to “Sugar Law” with the number 4634 becoming valid 
2001. With this law, while starch based sugar quotas are increased, beet quotas are constricted. As a result of, this affected 
foreign firms manufacturing sweetener positively while it affected negatively beet producers, beet cultivators cooperatives 
and livestock sector where sugar sector became input in Thrace Region, as in Turkey. Also this law, brought forward the 
privatization of the factories. The Alpullu Sugar Factory which is the first factory in Turkey and the only in the region was 
included in the scope of privatization and in 2013, the activity was suspended. Therefore, the producer of sugarbeet sends 
the beet to Eskişehir and also this causes the producer to suffer loss of income. In addition, while sugarbeet production has  
been supported by many countries in the world, sugarbeet production has been kept out from supporting in our country 
along with the Sugar Law. With the transition to "Turkey Agricultural Basin Production and Support Model" since 2010, 
Turkey has been divided into 30 agricultural basis based on the climate, topography and soil data. Since 2010, while farmers 
have benefited from basin-based subsidies for many crops, sugarbeet has not been included of subsidy in any agricultural 
basin. 

Due to the agriculture policies applied for sugarbeet and sugar, producers have started to give up sugarbeet cultivation, the 
sugarbeet production has been kept out of subsidy with the Sugar Law and this was affected the producers, consumers and 
the regional economy negatively in the country and region. For this, sugarbeet which is a strategic product should be 
supported in our country and region and the policies to be applied should be determined taking these factors into 
consideration. In this research, sugar and sugarbeet production, sugar sector were examined in Thrace Region and the 
problems encountered were determined and solution offers were presented.  

Keywords: Sugarbeet production, Sugarbeet, Starch based sugar, Sugar law  
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Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
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Özet: Pamuk, yaygın ve zorunlu kullanım alanlarıyla, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla üretici ülkeler açısından 
ekonomik öneme sahip bir üründür. Pamuk işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ 
ve yem sanayisinin, linteri ile de kâğıt sanayisinin hammaddesi durumundadır.  

Ekolojik kısıtlamalar sebebiyle Dünya’da sınırlı sayıda ülkede pamuk üretimi yapılabilmektedir. Dünya üretiminin yaklaşık % 
85’i ülkemizin de içinde bulunduğu 7 ülkede tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pamuk 
üretim alanları sınırlıdır. Ülkemizde pamuk üretimi; başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Ege ve Akdeniz 
bölgelerinin bazı sulanabilir alanlarında gerçekleştirilebilmektedir. 2013 yılı itibariyle Türkiye, pamuk üretimi (501 bin ton), 
tüketimin (1.361 bin ton) % 37’sini karşılayabilir duruma gelmiştir. Bu nedenle pamuk üretim alanlarının pamuk üretimine 
yönlendirilmesi, buna bağlı olarak da pamuk üretiminin tekrar arttırılması, ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir 
durumdur. 

Bu noktadan hareketle Türkiye’de önemli pamuk ekim alanlarının bulunduğu Kahramanmaraş ilinde üretim yapan çiftçilerin 
pamuk üretimini etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Tarımsal üretim faaliyetinin karar 
aşamasında birçok faktör etkilidir. Söz konusu faktörlerin belirlenmesinde Edinburg Ölçeğinden yararlanılmış ve faktörler 
ekonomik, teknik, sosyo-kültürel, çevresel/fiziksel özellikler ve kişisel faktörler olmak üzere 5 başlık altında incelenmiştir.  
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Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği 
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Özet: Planlama 20. yüzyılın başlarından itibaren kullanılan bir araç olmakla birlikte II. Dünya Savaşı sonra, sosyal devlet 
uygulamalarının yaygınlık kazanmasıyla önemi artmış ve bağlamda devletler ekonomik ve toplumsal kalkınmalarını bir plana 
bağlayarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. 1970’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik ve siyasi krizler sosyal devletten yeni 
liberal devlete doğru bir evrim süreci başlamış dolayısıyla evrim devlet ve toplumsal düzende köklü değişimler getirmiştir. 
Planlama anlayışı da buna bağlı olarak yeni liberal devlete göre kurgulanan “yeni kamu yönetimi anlayışı”na göre 
değişimlerle toplumsal yaşamın önemli belirleyicisi olmuştur. Türkiye’de de yeni kamu yönetimi anlayışına uygun yönetsel 
değişimlere ayak uyduran ciddi bir değişim süreci yaşamıştır. Buna bağlı olarak Türkiye’nin planlama pratiğinin köklü ve 
kurumsallaşmış olarak yapılan 5 Yıllık Kalkınma Planlarının yanı sıra pek çok yeni planlar hayata geçirilmiştir. Planlama 
yönelik önemli değişimlerden birisi olan stratejik planlar, hemen hemen tüm kamu kurumları için yapılması zorunlu hale 
getirilen yeni bir planlama anlayışı olarak uygulamaya geçmiştir. Bu kapsamda kamu kurumlarının mevcut durumlarını ve 
geleceklerini plan ilkeleri çerçevesinde oluşturmaları istenmiştir. 2000’li yılların ilk yarısından itibaren kamu kurumları 
tarafından hazırlanan stratejik planlar genel olarak 5 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağamda pek çok 
kamu kurumu için 3. veya 4. plan döneminin yürürlükte olduğu bir süreç yaşanmaktadır. Fakat stratejik planlama anlayışının 
temelini oluşturan vizyon, misyon, amaç, hedef ve performansların gerçekten plan ilkeleri çerçevesinde gerçekleşip 
gerçekleşmediği ciddi bir tartışma konusu olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde siyasi özerkliği olan yerel yönetim 
kuruluşlarının stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri tartışılması gereken bir konu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, 
Edirne’de yerel yönetim kuruluşlarının (Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi’nin) stratejik planları; 
amaçları, hedefleri, faaliyetleri ve performansları bakımından gerçekleşme ve/veya gerçekleşmeme düzeyleri açısından 
karşılaştırılarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, Stratejik plan, Edirne 
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Sanayisizleşme, Rant Kollama ve Yolsuzluk İlişkileri: Türk Madencilik Sektörü 
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Özet: İktisadi rant; bir varlığa fırsat maliyetinin üzerinde ödeme yapılması anlamında kullanılmaktadır. Bir başka anlamda 
rant; mal ve hizmetleri daha kaliteli ve daha ucuza üretmek ya da bunun yolunu bulmak manasında kullanılmaktadır. Yenilik 
sonucunda oluşan ranta; rant yaratılması adı verilmektedir. Bir varlığın getirisi fırsat maliyetinin üstünde ya da altında 
olabilir. Böylece rant yaratımı negatif alanlardan pozitif alanlara doğru kanalize edilerek kaynak dağılımının etkinliğini sağlar. 
Rant kollama ise; hükümet yoluyla servet transfer etme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram yeni bir değer yaratmak 
anlamında değil, var olan üretilmiş bir değerin transfer edilmesi anlamında kullanmaktadır. 1980’li yıllardan bu yana rant 
kollama kuramına yönelik ilginin artması, neo-liberal politik iktisadın devletin küçültülmesi yönündeki savıyla uyumlu 
görülmektedir. Ulusal kalkınmacılığın yerini alan neo-liberal iktisat politikaları, devleti dışlayan ve piyasayı merkeze alan 
yaklaşımları benimsemiş ve verimsiz sayılan sanayilerin tamamen yok olmasına yol açmıştır. Geleneksel sanayilerin yıkılması, 
yeni sanayilerin büyümesiyle telafi edilemeyince bu durum yapısal işsizliğe, artan yoksulluğa ve ödemeler dengesi 
sorunlarına neden olmuştur.  

Türkiye ekonomisinde de neo-liberal iktisat politikalarından devletin küçültülmesi ve sanayisizleşme politikalarının yol açtığı 
tahribatlar oldukça dikkat çekicidir. Madencilik sektörünün de bu gelişmenin dışında tutulduğunu söylemek olanaksızdır. 
Dolayısıyla yanlış sanayileşme ve ekonomi politikaları sonucunda Türk madencilik sektöründe rant yaratmaktan daha çok, 
rant kollayıcı bir yapının var olduğu söylenebilir. Çalışmada neo-liberal iktisat politikalarının Türk madencilik sektöründe rant 
kollama faaliyetleri açısından nasıl bir yapılanmaya gittiği betimsel bir temelde incelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde 
rant ve rant kollama ile ilgili literatür çalışması ortaya konulacaktır. İkinci bölümünde Türk sanayisi ve madencilik sektörünün 
ekonomideki yeri ve önemine değinildikten sonra, son bölümde küresel ekonomiye eklemlenme sürecinde Türk madencilik 
sektörünün karşılaştığı sorunlar ekonomik ve toplumsal anlamda ortaya konularak çözüm önerilerinden söz edilecektir.  
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Özet: Bu çalışma dünyadaki evrensel yaklaşım anlayışı yanında bölgesel yaklaşım yaklaşımlar ile aynı cografi bölgede aynı 
kültürel ve ekonomik yapılarda dil, din ve kültür birliği içindeki ulus devletlerin siyasal ve ekonomik gelecekleri içinde 
bölgesel birlik kurma nedenleri ve bu birliklerin karşılıklı rekabetleri ve bir birinin yerine, ikame edilip edilmeyeceği 
araştırılmaya çalışılacak olup bu bağlamda Türkiye’nin içerisinde olmaya çalıştığı Avrupa Birliği(AB)’ne karşı Şangay İşbirliği 
Örgütü Alternatif midir? sorusuna cevap alınmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışmada AB’nin yapısı Türkiye-AB ilişkileri ve ticareti ile Şangay İşbirliği Örgütünün yapısı ve Türkiye ile ticareti 
karşılaştırılarak değerlendirme yapılacaktır. İki Birliğin amacı yapısı dünya ekonomisindeki yeri ele alıp incelendikten sonra 
her iki birliğin Türkiye ile dış ticareti ve ilişkileri karşılaştırılarak analiz yapılmaya çalışılacaktır. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatının payı yüzde 
44,5 olduğu buna karşılık Şangay İşbirliği Örgütü üyelerine ihracatının payının yüzde 6 olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin 
toplam ithalatı içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithalatının payı yüzde 38 iken, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden 
ithalatının payı yüzde 25,7 olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, her iki organizasyonun hem kuruluş amaçları açısından hem de ekonomik veriler kıyaslandığında bu 
iki birliğin birbirinin ikamesi olmadığı görülmüş, her ne kadar Şangay İşbirliği Örgütü ekonomik ve siyasal amaçlar ortaya 
koysa da bu birlik daha ziyade üye ülkeler arasında güvenlik işbirliğini içermektedir. Bunun yanında AB ekonomik ve siyasal 
bir işbirliği içermektedir. Türkiye açısından Şangay İşbirliği ile ekonomik ilişkiler sürdürülürken Avrupa Birliği ilişkileri özellikle 
ekonomik ilişkiler açısından vazgeçilemezdir.  

Bunun yanında siyasi bir yansıma olarak Türkiye Şangay işbirliği örgütüne girebilmek için NATO üyeliğini feda edebilecek 
midir? sorusuna da cevap verilmesi gerekmektedir. 
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Özet: Ortaöğretimde ders kitapları, öğrenciler ve öğretmenler için başvurulan önemli bir araç ve temel kaynaktır. 
Müfredatlar ise bir dersin öğretilmesinde yer alan konuların hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi sağlayan 
kılavuzlardır. Ülkelere göre coğrafya dersi müfredatları ve bu bağlamda coğrafya öğretim amaçları değişim gösterdiği gibi 
coğrafya ders kitabı standartları da farklılık göstermektedir.  Bununla birlikte coğrafya eğitimi açısından ileri olan ülkelerin 
birçoğunda ortaöğretim kurumlarında ders kitabı standartları belirlenmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu standartlar, 
coğrafya dersi müfredatlarının belirlenen hedefleri ile aynı doğrultudadır ve coğrafya ders kitaplarında bulunması gereken 
ölçütleri belirlemede temel yol göstericidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki ders kitaplarının öğretici olarak hazırlanması, 
niteliksel ve niceliksel olarak müfredatın amaçlarını gerçekleştirmeyi sağlayıcı özellikte olması gerekir.  Coğrafya ders kitabı 
hazırlama olayı sadece yazarların isteğine bırakılabilecek bir durum değildir. Öğreticilik yönü bulunmalı, öğrencinin 
seviyesine uygun bilgi ve görsel öğelere yer vermelidir. Öğretmenin derste kolaylıkla kullanabileceği nitelikleri taşıması, 
öğrencilerin coğrafya ders konularını anlamalarına ve kavramalarına uygun standartları bulundurmalıdır. 

Bu çalışmada özellikle İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, Japonya ve Türkiye’deki coğrafya ders kitabı standartları incelenmiştir. 
Çalışmada özellikle ilk kaynaklara ulaşılmasına özen gösterilmiş ve bu yönüyle kaynak taraması yapılmıştır. Türkiye’de genel 
olarak taslak ders kitabının incelenmesinde, değerlendirmeye esas olacak kriterler belirlenmiştir. Ayrıca Ocak 2017 tarihinde 
MEB tarafından yayınlanan taslak halindeki coğrafya dersi öğretim programında ders kitabı yazımında dikkat edilecek 
hususlara yer verilmiştir.  Bu doğrultuda çeşitli ülkelerin ders kitabı standartlarının incelenmesi ve coğrafya ders kitabı 
standartları üzerine değerlendirilmelerde bulunulması yararlı olacaktır.  
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Abstract: While Groceries are getting more and more pressure from customer’s increasing demand, highly competitive 
market and strict regulations – in the current environment, understanding customer behaviour, attitudes and requirements 
is more vital than ever for Groceries’ strategic thinking, operational planning and day-to-day customer treatment.  

This article provides guidance on how to deepen customer relationships Groceries of Turkey. To make a connection with 
your customer and deepen the relationship requires time, patience, and commitment, but building those relationships is 
the cornerstone of an enjoyable career as well as a business strategy that works.  

What Groceries can do on deepen customer relationships Groceries of Turkey? As a conclusion to help Groceries in their 
efforts to deepen customer relationships management strategy, it can be done these recommendations; product bundling 
and relationship pricing, cross-lob data sharing and building a 360 degree customer view, sophisticated customer 
segmentation, real time cross –selling/up –selling - innovative reward design,   automating customer care, digital 
revolution, big data and as a finally multi-channel seamless experience. In the context of a customer relationship strategy 
these tips have been examined in detail for Groceries.   

Keywords:  Groceries, Customer behaviour, Tips to deepen customer relationships 
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Özet: Sivil Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığının önemli araçlarından bir tanesindir. Yaklaşık 100 yıllık 
geçmişe sahip olan bu sektör son yıllarda artan şirket sayılarıyla birlikte daha da rekabetçi bir hale gelmiştir. Bu rekabetçi 
ortamda finansal durumlarını iyi yönetemeyen şirketler iflas etmektedirler. 

Bu çalışmada SKYTRAX havacılık şirketi tarafından 2015 yılı için yapılan araştırmaya göre belirlenen en iyi 10 havayolu 
şirketinin finansal durumları Topsis yöntemiyle karşılaştırılacaktır. 

Finansal performans göstergeleri şirketler için tek tek incelendiği zaman şirketlerin farklı göstergelerde birbirlerine göre 
üstün oldukları görülmekte ancak bütünsel bir değerlendirilme yapılamamaktadır. 

Bütünsel bir değerlendirme yapabilmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada 
çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Topsis yöntemi kullanılacaktır. Topsis yöntemiyle birden fazla olan finansal 
performans göstergeleri ağırlıklarına göre tek puana düşürülecek ve bu sayede şirketlerin ekonomik performanslarına göre 
bir sıralama elde edebilecektir. 

Bu çalışma ile birlikte 2015 yılında en iyi 10 havayolu şirketinin finansal performanslarının tespit edilip, kendi aralarında 
yeniden performanslarına göre sıralanabilmeleri sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, Havayolu Taşımacılığı 
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Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Üçüncü ve Dördüncü Parti (Taraf) 
Lojistik 
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2 Giresun Üniversitesi, salih.memis@giresun.edu.tr 
 

Özet: Günümüzde teknolojik gelişmelerin ve globalleşmenin de etkisi ile işletmeler faaliyetlerini yoğun rekabet ortamında 
yürütmek ve varlıklarını sürdürebilmeleri için, sürekli ürünlerini, süreçlerini rakiplerinden farklılaştırmaları gerekmektedir. 
Farklılaştırmada kritik alanlar maliyet avantajı, hız ve esnekliktir. 

20. yüzyılın son çeyreğinde dünya pazarlarında yaşanan gelişmeler, işletmelerin pazara ulaşma hızlarını ve maliyetlerini 
yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda işletmeler hız, esneklik ve maliyet avantajını sağlayabilmek için 
tüm hedef ve süreçlerini ana becerilerini geliştirici ve destekleyici bir şekilde tasarlama gereği duymuşlardır. 

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı, işletmelerin giderek daha çok uluslararası boyut kazandığı ve farklılaşma çalışmalarının 
arttığı günümüz iş dünyasında tedarik zinciri yönetiminin ve dış kaynak kullanımının önemi de artmıştır. İşletmelerin yoğun 
rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve etkin çalışabilmeleri için ana işleri ile doğrudan ilişkisi olmayan tüm süreçleri 
dışarıdan sağlaması “Dış kaynak kullanımı” yaklaşımını doğurmuştur. İşletmeler, tedarik zinciri süreçlerinin tamamında veya 
belirli bir bölümünde dış kaynaklardan faydalanmakta; ana yeteneklerinde uzmanlaşma yolunu tercih etmektedirler.  

Dış kaynak kullanımı özellikle lojistik bölümünde yoğun faaliyet alanına sahip durumdadır. 3. Parti (Taraf) lojistik olarak 
uygulama sahasında isimlendirilmiş olan lojistikte dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri içindeki ana lojistik süreçlerinden 
birkaçının (taşıma, depolama, stok yönetimi) konusunda uzman lojistik işletmeleri tarafından üstlenilmesini ifade eder. 4. 
Parti Lojistik ise; bilgi, materyal veya para akışı gibi tüm lojistik prosedürlerin, stratejik bir ortaklık kurularak tek bir servis 
sağlayıcı tarafından planlanması, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesidir Bu çalışmada 3PL ve 4PL kavramları, niçin 
kullanıldıkları, yararları, uygulama şekilleri ve dikkat edilmesi gerekli unsurlar ele alınarak işletmeler için gerekli stratejiler 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri, Dış kaynak kullanımı, Üçüncü parti (taraf) lojistik, Dördüncü parti (taraf) lojistik 
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Seçmenlerin Politik Pazarlamada Marka Değiştirme Eğilimi Faktörlerinin Ortaya 
Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma 

Zafer CESUR1  Salih MEMİŞ2 

1 Kocaeli Üniversitesi, zafer.cesur@kocaeli.edu.tr 

2 Giresun Üniversitesi, salih.memis@giresun.edu.tr 
 

Özet: Bütün sosyal bilimlerde olduğu gibi politikanın da konusu insandır. Demokratik ülkelerde, yasama ve yürütmedeki 
birçok kişi, seçimle işbaşına gelmektedirler. Demokratik ülkelerde siyasi güç seçimle kazanılıp kaybedildiğinden ötürü karar 
aşamasındaki en büyük etkiye sahip seçmen memnuniyeti sağlanması gereken, tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Politik pazarlama uygulamaları demokrasi ile birlikte ortaya çıkmış bir kavram olarak ulusları yöneten ya da yönetmeye aday 
olan siyasi partilerin hem ayakta kalıp büyümek hem yarışmakta oldukları rakiplerinin önüne geçebilmeleri amacıyla 
pazarlamadan faydalanmanın önemini kavramışlar ve faaliyetlerinde pazarlama uygulamalarından yararlanmaktadırlar. 
Siyasi partilerin temel amacı sürekli olarak kendilerini destekleyen bir seçmen grubu yaratmaktaki gereklilikleridir ki buda 
bizi marka bağlılığı kavramına götürmektedir. Politik pazarlamada marka bağlılığı siyasi parti düzleminde; seçmenin bir siyasi 
partinin, politikalarına, ideolojisine, adaylarına inanması ve güvenmesi sonucu tercihini bu siyasi partiden yana kullandıktan 
sonra memnun kalması ve bundan sonraki seçimlerinde sürekli aynı partiyi desteklemesi, diğer seçmenlere tavsiye etmesi 
şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Bu kavramlar ışığında konu ele alınmış; Seçmenin politik markayı değiştirme eğilimleri nelerdir? ve siyasi partilerce nasıl 
değerlendirilmelidir? sorularına cevap aranmış örnekleme ait kütlenin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre 
farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, marka değiştirme eğilimini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Politik 
pazarlamada marka değiştirme eğilimlerini ölçmek amacıyla ankete dahil edilen on sekiz ifade, Faktör analizine tabi 
tutulmuş ve daha az faktör (dört faktör) altında toplandıkları tespit edilmiş olup çalışmada Faktör 1: “Olumsuz Ürün 
Deneyimi Faktörü”, Faktör 2: “Parti İçi Etkenler Faktörü”, Faktör 3: “Ürüne ve Başarıya etki Eden Etkenlerin Değişimi” ve 
Faktör 4: “Ekonomi ve Çözüm Faktörleri” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan araştırma türü, seçmenlerin politik 
marka değiştirme eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir tanımlayıcı (betimlemesel) araştırma grubuna girmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Politik pazarlama, Politik marka, Marka bağlılığı, Marka değiştirme 
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Televizyon Programlarının Anlamlandırılmasında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin 
Önemi 

Zuhal DEMIR 

Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, zuhaldemir@trakya.edu.tr 
 

Özet: Bazen elektronik bir çocuk bakıcısı, bazen en iyi eğlence aracı, bazen enformasyon kaynağı olarak gördüğümüz 
televizyon, zaman zaman onu eleştirmemize rağmen yaşamımızı yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Mahrem alanımızın 
sınırlarını aşarak o alana girebilen tek yabancıdır aynı zamanda. Televizyon bir yandan ulaşabileceğimiz yaşam alanını 
mümkün olduğunca genişletirken, diğer yandan da aktif olarak içinde yer alacağımız ve dönüşümüne katkı sağlayacağımız 
dünya alanını daraltmaktadır.  

Günümüz toplumlarında etkinliğini uzun yıllardır sürdüren bu kitle iletişim aracı, yarattığı dünya ile var olmayanı varmış gibi 
sunarak, sanal gerçekliklerin yaşanmasına yol açmakta; böylece bireylerde tatmin duygusunun söz konusu sanal gerçeklikler 
üzerinden yaşanmasına izin vermektedir. Ancak televizyonun etkileri karmaşık bir yapıya sahiptir; diğer bir ifadeyle 
televizyonun bireyler üzerindeki etkisi onun direkt olarak ilettiği mesajların içeriği ile sınırlı değildir. Televizyonun kullanımı, 
izlenmesi, yorumlanması ve televizüel dünyanın anlamlandırılması ailenin dolayımıyla gerçekleşmektedir. Aile, programda 
verilen anlamı dönüşüme uğratmaktadır.   

Ancak, aile kültürünün bir parçası olan televizyonun sunduğu içeriklerin anlamlandırılması sürecinde ortaya birtakım 
farklılıklar çıkmaktadır. Bu farklılıkların nedenlerinden biri, aile üyelerinin, ev içinde işgal ettikleri mekânların farklılığıdır. Aile 
içinde televizyon kullanımı iktidar ilişkilerince dolayımlanmaktadır. Erkek için ev dinlenme, rahatlama, günün stresinden 
kurtulma yeri iken kadın için iş yeridir. Erkek televizyon karşısında uzun süre harcarken, kadın televizyon başında zaman 
harcayamamakta; televizyon programları onun için diğer işlerin arasına sıkıştırılmış bir etkinlik olarak kalmaktadır.  

Bu çalışmada, televizyonun hangi gerekçelerle aile kültürünün bir parçası olarak nitelendirilebileceği sorusu üzerinde 
durulacak; popüler kültürün taşıyıcısı olan bu kitle iletişim aracının ilettiği mesajların toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 
nasıl farklı anlamlara büründüğü değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Popüler kültür, Aile, Toplumsal cinsiyet 

The Importance of Gender Stereotyping in Interpreting Television Programmes 

Abstract: Television which is sometimes regarded as an electronic babysitter, the best instrument for entertainment, or 
source of information is one of the most effective tools directing our lives despite the fact that people occasionally criticize 
it. At the same time, it is the only stranger that can cross the limits of our private space and enter in it. On the one hand, 
television expands the living spaces that people can reach as far as possible. On the other hand, it narrows down the world 
space which people will take part in actively and whose transformation people will contribute to. 

This mass media instrument, which has maintained its efficiency on today’s societies for many years, causes virtual realities 
by presenting the non-existent as if it exists through the world it creates; thus, it allows individuals to experience the feeling 
of satisfaction through virtual realities. However, the effects of television have a complex structure. In other words, the 
effects of television on individuals are not limited to the messages that it directly sends. The use, watching, interpretation 
and making sense of the televisual world occurs through families. Families transform the meaning that is expressed in the 
programme. 

However, some differences are observed during the process of interpreting the contents presented by television which is a 
part of family culture. One of the reasons for these differences is the variety of the places that family members occupy 
inside the house. The use of television among the family is mediated by power relations. A house is a place of resting, 
relaxing and relieving the stress of the day for men while it is a place of business for women. Men spend a good amount of 
time in front of television while women cannot do so, and for women, television programmes only remain to be an activity 
pushed among other duties and chores.  

In this study, the question of which reasons television can be qualified as a part of family culture for will be emphasized, 
and also how messages sent by this mass media instrument carrying popular culture assigns different meanings in the 
context of gender stereotyping will be evaluated.  

Keywords: Family, Gender, Popular culture, Television 
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Köşe Yazarları Kamusal Alan Oluşumuna Katkı Sağlayabilir Mi? “Başkanlık 
Tartışmalarının Köşe Yazılarındaki Yansımaları” 

Zuhal DEMİR 

Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, zuhaldemir@trakya.edu.tr 
 

Özet: Jürgen Habermas, kamusal alanla oluşturulmak istenenin gerçekte kamuoyuna benzer bir şey olduğunu 
söylemektedir. Kamuoyu, bireylerin oluşturduğu kamusal gövdenin egemen yapıyı diğer bir deyişle devleti eleştirebilme ve 
onu kontrolü altına alabilme görevlerine işaret eder. Kamusal gövdenin oluşabilmesi, bireylerin genel yarara ilişkin konular 
hakkında herhangi bir kısıtlama olmaksızın tartışabilmelerine bağlıdır. Bu ideal iletişim biçiminin daha genele yayılabilmesi 
ise birtakım araçların varlığını gerekli kılar. Gazeteler de bu araçlardan biridir.   

Günümüzde gazeteler, siyasal iletişim açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer iletişim araçlarını tercih edenlere 
nazaran gazete okurlarının daha eğitimli bireylerden oluşması aynı zamanda bilgiye ulaşmayı hedefliyor olmaları, 
gazetelerin, gündemi meşgul eden tüm konularda olduğu gibi siyasal konular hakkında da bu bireyler tarafından başvurulan 
ilk haber ve bilgi kaynağı olma özelliğini sürdürmektedir.  

1980’li yıllardan itibaren yapısal değişikliklere uğrayan gazetelerde, köşe yazarlarının sayılarında da artış izlenmiştir. Medya 
dışındaki diğer kültürel üretim alanlarıyla zayıf bir bağa sahip olan toplumumuz üzerinde günden güne etkinliğini arttıran 
köşe yazarlarının kanaat önderi olma gibi ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaları bu çalışmada “Başkanlık tartışmaları”nın köşe 
yazıları üzerinden ele alınmasının gerekçesini oluşturmaktadır.    

Çalışmada, “Başkanlık tartışmaları” bağlamında, gazetelerin nasıl bir kamusal alan oluşturduğu ve bu alanın hangi 
söylemlerle eklemlendiği sorgulanmaktadır. Bu nedenle ideolojik farklılıkları göz önünde bulundurularak seçilen 
Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yer alan ve Başkanlık tartışmalarını konu edinen köşe yazıları 
çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen Cumhuriyet gazetesi ulusalcı/devletçi/Kemalist sol çizgiyi; Hürriyet gazetesi 
liberal görüşü; Yeni Şafak gazetesi ise İslamcı, muhafazakâr, sağ görüşü temsil etmektedir. Ele alınan köşe yazılarının 
seçildiği dönem 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, Kamuoyu, Köşe yazarları, Medya  

Can Columnists Contribute to the Formation of the Public Sphere? “Reflections of 
Presidential Debates on Columns” 

Abstract: Jürgen Habermas states what is itended to be formed with the public sphere is actually similar to the public 
opinion. Public opinion points to the duties of the public structure formed by individuals being able to criticize the sovereign 
structure, that is the government, and having it under control. The formation of the public sphere is dependent on the 
individuals being able to discuss about topics related to general interests without any limitations. The general expansion of 
this ideal communication mode requires the presence of certain instruments. One of these instruments is newspapers. 

Newspapers have a great importance regarding political communication nowadays. Compared to the individuals who prefer 
other communication instruments, newspaper readers consist of individuals who are better educated and at the same time 
having intentions of obtaining information. Therefore, newspapers continue to be the primary source of news and 
information to which these individuals resort about political matters just like the other topics occupying the agenda.  

An increase in the number of columns has been observed in newspapers which underwent structural changes after the 
1980s. The main reason  “Presidential debates” are addressed through columns in this study is that columnists, day by day, 
increase their influence on our community which has a weak connection to mass production platforms except media, and 
thus, they occupy an exclusive position of being the opinion leaders.  

In this study, it is questioned in the context of “Presidential debates” how newspapers form the public sphere, and which 
statements this realm is articulated by. For this reason, columns on Presidential debates in the ideologically different 
newspapers Cumhuriyet, Hürriyet and Yeni Şafak were analyzed. The newspapers analyzed in the study represent the 
following political views: Cumhuriyet represents left-wing nationalism/statism/Kemalism; Hürriyet represents liberalism; 
and Yeni Şafak represents İslamism and conservative right-wing. Columns from December 2016, and January - February 
2017 were analyzed in this study.    

Keywords: Public sphere, Public opinion, Columnists, Media 



III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey 
III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye 

March 04-05, 2017 
04-05 Mart  2017  

 

1834 
 

Contemporary Banking Innovations Wave: Roots, Typology and Trends 

Prof. Ognyana STOICHKOVA, PhD1  Assoc. Prof. Yakim KITANOV, PhD2 

 Assoc. Prof. Virginia ZHELYAZKOVA, PhD3 

1UARD, ognsto@abv.bg 

2VUZF University, qkitanov@vuzf.bg 

3VUZF University, vzhelyazkova@vuzf.bg 
 

Abstract: In the present dynamic world innovations play vital role for ensuring the momentum of the development of the 
economy. Innovations appear in any area of human activity. They represent the ability of the society to aspire for, invent 
and create new, improved technology, products and workflows. For almost all kinds of new ideas to be implemented, 
certain financial resources are needed. Financial resources can be provided by a number of players and mechanisms in the 
economy – venture capitalists, angel investors, affluent individuals, the capital markets, but banks play a central role in the 
process. This is especially valid for Europe where banks occupy the dominant position on the credit markets.  

Contemporary banking innovations can be viewed from many angels, but there are two particular venues of thought we are 
aiming to review in the present paper. On the one hand, banks need to be able to meet the demand for financial resources 
of innovators who come up with brilliant ideas, offering them such products that simultaneously satisfy their needs and 
meet the various risk requirements of the banks. The risk issue is particularly articulated for innovative projects since such 
normally do not have history and therefore the risks associated with funding them are high. On the other hand, the present 
dynamic business environment confronts banks with the enormous challenge to change themselves from being highly 
conservative institutions used to command the demand for money into dynamic, flexible organizations ready to 
continuously offer tailor made products for the satisfaction of the changing needs of the customers. 

On this background, technological innovations are diving vast changes for banks. Bank customers want to have 24/7 access 
to their accounts and to be able to do transactions as fast as possible and through any device that they possess, from 
mobile phones to notebooks and tablets. Also, as technology offers access to information bank customers can analyze 
competitive market offers and therefore are much more versatile in their choices than in the past.  

The aim of the current paper is the roots of the contemporary banking innovations wave to be analyzed, a typology of 
banking innovations to be presented, and trends to be discussed. For the purpose a number of international studies on the 
topic have been critically reviewed and certain banking practices have been examined. The research method is 
predominantly qualitative analysis. The conclusion of the research is that banks are operating in an environment, unknown 
for them in their old history. The dynamics and versatility of the present time challenges these organizations as never 
before. They need to utterly redefine the core of their philosophy from being inwards oriented towards being open to the 
clients, if they want to sustain their dominant position in the financial landscape in the long run. 

Keywords: Banking innovations, Banking technology, New banking products development 
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Abstract: The paper deliberates on how the institutional processes for student assessment can ensure fairness, reliability, 
transparency and overall improvement of learner achievement. The benchmarking of assessment procedures is widely 
accepted as a tool helping academic teachers better understand and compare their own assessment processes to best 
practices from other universities. Based on analysis of good practice in assessment of student achievements, the author 
offers a set of benchmarking criteria for measuring and comparing universities’ existing assessment procedures with best 
practice approaches.  Aspects typically measured in student assessment process included: agreed and published criteria, 
the achievement of course intended learning outcomes; feedback to students; fairness and non-discrimination to students, 
validity, consistency, transparency, etc. Each of these attributes of quality assured assessment was been detailed to help 
better understand their role. They provide in their wholeness a vigorous procedure, which can contribute to improved 
learning and teaching results. One of the key results of the study is the development of a model benchmarking exercise for 
quality policy teams, responsible for developing and/or improving assessment policies of their institutions. 

Keywords: Higher education, Students, Assessment, Benchmarking 
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Abstract:  The concept of "Information Technology" appears in the last decade of the XX th century in the process of 
science. Information is regarded as real production resources with other material resources.  The production of the same 
information and its highest level -knowledge, has a decisive influence on the modification of existing and new technologies. 
Information technology and tourism, were incompatible partners few years ago. Today these two concepts are closely 
connected. Nowadays, the Internet should not be seen as a competitor in business as World Wide Web is providing 
invaluable information and can be added to traditional and new channels for tourist services. The article examined the 
importance of information technology in tourism education. In terms of content provides an overview of the training 
computer programs. Revealed are concepts which are associated with the use of electronic textbooks, multimedia, 
presentation with PowerPoint, creating of electronic documents and materials in PDF format, etc. The information 
technologies contribute education in the following way: managing information, enabling communication developing 
learning activities, constructing knowledge. Teaching in the tourism allows various forms of electronic materials to be used. 
The questions presented in the article are related to the application of modern information systems in the management of 
various tourist activities. The role and importance of information and communication technologies are strategically 
important for the development of tourism. In this regard, the study and application plays an essential role in training 
tourism.  Implementation, use and development of information and communication technologies is essential for the 
development of e-business in the tourism sector. 

Keywords: Tourism education, IT-technologies, Managing information, Enabling communication, GDS, Computer 
reservation systems 
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Some Features of Accounting of the Import and Export of Goods 
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Abstract: At the globalization of the world various relationships  arise  between contracting parties on trade deals with 
various goods. Some of them are linked to the free trade in the European Union, while others are performed with countries 
outside the Union. Due to the dynamic world-economic processes it is necessary to constantly update the knowledge 
related to the transactions connected to the import and export of goods, such as clarifying the requirements of VAT - to 
characterize the peculiarities during reporting the export with tax rate of zero; reporting the import with payment of VAT; 
formation of the customs taxable value, to clarify the changes in customs tracking of the movement of goods through the 
various systems; documenting and specificity in accounting .. 

Keywords: Accounting, Import, Export, Trade deals 
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Abstract: The main aim of this paper was to emphasize the role of culture and historical heritage for the modern tourism 
industry following the example of the Trakia tourism region. The study investigated the relationship between destination 
management, preservation of cultural and historical heritage and enhancing attractiveness as a basis for improving the 
sustainability and competitiveness of the region. It described the local experience and practices where cultural and 
historical resources are driving overall attractiveness. A combined methodology has been applied in the study, including 
data collection, processing and analysis in order to evaluate the level of tourism development and its importance for the 
local economy and community participation. It covered a series of processed data in establishing the scope and the 
territorial consolidation of 35 municipalities in the districts of Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo and Yambol. In 
conclusion the link between culture, history and tourism was pointed out as a mutually beneficial relationship that can 
contribute to destination distinctiveness and sustainability. According to National concept for spatial development (2013-
2025): “territories with a potential for combining natural and cultural values, well-established traditions and positive 
experience in and potential for formation of clusters will be developed with priority”. 

Keywords: Culture, Tourism, Historical heritage, Trakia tourism region, Competitiveness  
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Abstract: This study aims to explore and discuss the potential adverse effects of artificial intelligence (AI) advancements on 
Turkish economy and society. Developments in the field of AI have the potential to bring unprecedented benefits to 
humanity. Besides the benefits, the potential pitfalls of the developments in AI are worth investigating. Significant sectors 
of the economy such as finance, insurance and some consumer markets can be subject to fundamental changes due to use 
of AI techniques to learn, model and predict human and market behavior. This makes the labor market one of the potential 
areas that AI may cause adverse effects.  

There is no doubt that various jobs will become automated and wages of less skilled workers will be effected by the 
developments in the field of AI. Policies such as incentivizing labor-intensive sectors and using AI-generated wealth to 
support underemployed masses are planned to manage the adverse effects of advancements in AI. Reforming the 
education system, supporting labor demanding projects, adjusting the minimum wages, reforming the tax codes and the 
social security systems can also be useful to minimize the adverse effects of AI on the economy and the society.   

The study also proposes policy options to manage and minimize the adverse effects of AI advancements on the Turkish 
economy and society.  

Keywords: Artificial Intelligence, Turkey, Unemployment, Underemployment, Labor Force, Wages. 
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Örgüt İçi İletişimin Kurgursal İşyeri Örneğinde İncelenmesi: Kerem IŞIK, ‘İş Mi Bu 
ŞiBuMi’ Öyküsü Örneği  

Serkan ÇELİK1  Sevi BALOĞLU2 
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2Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, sbalogluk@nku.edu.tr 
 

Özet: Çalışma yaşamında ‘insan’ faktörünün 1970’li yıllardan itibaren önem kazanması, çalışma ilişkilerinin yanı sıra yönetim 
ve organizasyon sürecini de etkilemiştir. Örgüt ve örgüt içerisindeki bireyin önem kazandığı bu dönemde örgütsel davranış, 
örgüt kültürü ve örgüt içi iletişim önemli kavramlar haline gelirken, bu bağlamda yapılan çalışmaların da başlıca çıkış noktası 
olmuştur. 

Söz konusu değişimler, gündelik hayatı ve reel üretim sürecini etkilerken, aynı zamanda dönemin tanığı olan yazarların 
eserinde de yer bulmuştur. Bir örgütte mülakat sürecinden işten çıkmaya kadar gerçekleşen olayları anlatan Kerem Işık’ın 
‘Toplum Böceği’(2012)isimli kitabında yer alan ‘İş Mi Bu ŞiBuMi’ öyküsü bu duruma örnek teşkil etmekte olup, çalışmanın 
temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kurgusal ve distopik özellikler taşıyan söz konusu öyküde anlatılan olaylar örgüt 
kültürünü oluşturan on unsur ve örgüt içi iletişim türleri kapsamında ele alınmış olup, gündelik hayatta karşımıza çıkan kamu 
ve özel sektörde yaşanan benzeri olaylarla karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Sonuç olarak, örgüt içi iletişimin örgüt hedeflerine ulaşmada önem taşıdığı görülmekle birlikte, örgüt kültürünün 
yerleşemediği örgütlerde örgüt içi iletişimin de etkin bir şekilde yerleşemediği görülmüştür. Bu noktada, gerek örgütün 
oluşumunun gerekse de yöneticilerin üstlendiği rollerin ve görevlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt içi iletişim, Türk öykücülüğü, Örgüt kültürü, Örgütsel iletişim türleri 
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Özet: Sürdürülebilirlik, temiz çevre, temiz üretim, sosyal sorumluluk, vb. gibi kavramlar günümüzde devletler kadar 
işletmeler açısından da bağlayıcı hale gelmiştir. Dahası çevre kirliliği konusunda işletmelerin rolünün bireylere oranla kat kat 
fazla olması, devletlerin dikkatini özellikle sürdürülebilirlik açısından işletmeler üzerine çekmiştir. Bu bağlamda pek çok 
ülkede çeşitli yasalar ve düzenlemelerle işletmelerin çevre kirliliği üzerindeki etkileri sınırlandırılmaya ve bu konuda 
önlemler alınmaya çalışılmıştır. İşletmeler, faaliyetleri sonucu çevre üzerinde neden oldukları olumsuz etkileri yeşil 
muhasebe uygulamaları ile ölçmektedir. Yeşil muhasebe, işletmelerin çevresel kaynakları kullanma şekli, bu kaynakların 
kullanımı sonrası ortaya çıkan artış veya azalışların ölçülmesi, çevreye verilen zararın tespit edilmesi ve işletmenin çevre ile 
olan etkileşimi konularında bilgi üreten ve bu bilgiyi ilgili gruplara sunan bir sistemdir. Üretim ve çevre ilişkisi dikkate 
alındığında işletmelerin özellikle maliyetler açısından çevresel faktörlerden fazlası ile etkilendikleri aşikardır. Bu araştırmanın 
amacı, son yıllarda oldukça önem kazanan sürdürülebilirlik, temiz çevre, temiz üretim, vb. konularında muhasebe dersi alan 
öğrencilerin algılarının tespit edilmesi ve yeşil muhasebe ile ilgili farkındalık düzeylerinin ölçülmesidir. Bu amaca yönelik 
olarak bir anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak faktör analizi, Anova ve bağımsız 
iki örnek t-testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda staj/iş tecrübesi olan öğrencilerin yeşil muhasebe konusundaki 
farkındalıklarının daha yüksek olduğu ve bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrencilerinin çevre bilinçlerinin diğer bölümlere 
göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Yeşil muhasebe, çevre muhasebesi, sürdürülebilirlik, muhasebe öğrencileri 

Perceptions and Awareness of Accounting Students on Green Accounting 

Abstract: Sustainability, clean environment, clean production, social responsibility, etc. have become binding today for 
businesses as well as governments. Moreover, because of the fact that the role of corporates in environmental pollution is 
much higher than of individuals, corporates have attracted the attention of the goverments especially in terms of 
sustainability. In this context, with the various laws and regulations in many countries, it has tried to limit the effects of 
corporates on environmental pollution and took precautions. Corporates measure the negative effects of their activities on 
the environment by using green accounting practices. Green accounting is a system that generates information in the form 
of using the environmental resources of the corporates, measuring the increase or decrease after the use of these natural 
resources, determining the damage of this usage on the environment, and the interaction of corporate with the 
environment and eventually presents this information to the concerned groups. In consideration of the relationship 
between production and the environment, it is obvious that corporates are more affected by environmental factors, 
especially in terms of costs. The objective of this research is to determine the perceptions of accounting students on 
sustainability, clean environment, clean production, etc., which have gained importance in recent years and to measure the 
level of their awareness about green accounting. A survey was conducted for this purpose and the obtained data were 
analyzed by factor analysis, Anova, and two independent sample t-tests by using the SPSS package program. As a result of 
the analysis, it was determined that the students with internship / work experience had higher awareness of green 
accounting and the students of banking and insurance department had lower environmental consciousness than the other 
students. 

Keywords: Green accounting, environmental accounting, sustainability, accounting students 
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The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in 
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Faculty of Economics, University St.KlimentOhridski – Bitola, Republic of Macedonia 
 

Abstract: The financial management and control system in the public sector require from the budget users to improve the 
efficiency and effectiveness of their work as well as strengthening the responsibilities of managers about the way of 
managing available resources, liabilities, costs and results. The development of this system together with the development 
of the budget system follow the direction of linking the strategic and budgetary planning, the development of the program 
planning, defining clear working objectives, establishing performance indicators and developing a system for monitoring the 
implementation. 

In fact, financial management and control represent a system in which the financial effects from the operations of the 
budget user are guided and controlled to support the implementation of its objectives. 

The purpose of financial management and control is to ensure: performing the work effectively, concordance of the 
working with the legislation, protection of the property from poor management, strengthening the responsibility for the 
successful realization of the set goals and timely financial reporting and monitoring the operating results. 

Considering the above findings, the financial management and control system is crucial for the successful functioning of the 
public sector. Precisely because of this fact, the subject of research for this paper will be the development of the financial 
management and control system in the public sector in Macedonia with special emphasis on the implementation of this 
system in the Unity of the Local Municipality Prilep. 

Keywords: Budget System, Financial Management and Control and Public Sector 
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Abstract: Banking institutions have crucial importance for each national economy functioning.The activities of 
contemporary banks are not limited only to traditional banking activities, such as collecting deposits and issuing credits, but 
they also offer many other non-banking services, such as securities trading, financial consulting, financial leasing, managing 
financial and non-financial assets etc., and as a result of that, the risks on which they are exposed are increased. From this 
point of view, the efficient risks managing and use of information-communications technology in that process present a 
challenge for each banking institution. 

The most important risk the banks are faced with in their working is the credit risk. The bank should possess an appropriate 
system for managing the credit risk, which should be based on firmly accepted policies, which should determine: the level 
of acceptable risk, limiting of credit exposure of individual debtors, activities and geographical areas, internal system for risk 
measuring and monitoring, competences and responsibilities for making credit decisions, internal control of the crediting 
process etc. So, the accent of this study will be on the instruments for credit risk management, with a special review of the 
conditions of the banks in R. Macedonia. 

Keywords: Banking Institutions, Financial Innovations, Credit Risk 
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Abstract: For survival in the today's competitive environment, companies must be faced with new challenges, must create 
new opportunities and must attract and retain important customers. Also, taking into consideration challenges and 
opportunities, companies must take action for better strategic positioning. On the other hand, in the past decade is 
happening revolutionary transformation of the way in which information and communication technologies are used to 
conduct business and provide services in all sectors of society. There are several solutions for integration, but they are 
usually expensive, risky and they are managed by people who need to have a deep level of knowledge about software 
systems, the structure of the organization and business. The autonomic information systems represent the perspective for 
integration of business processes, and generally for integration of the organization by using autonomic computing 
technologies. Companies should consider the processes that would be able to manage themselves and to adapt themselves 
to new challenges and changes in the market - autonomic business processes.  

One of the major challenges facing companies is the adoption of new e-business technologies. Organizations must 
transform their IT systems and business processes to connect with employees, customers and suppliers. Companies must 
manage numerous products that they produce and this requires reliable infrastructure that can provide rapid growth. Such 
infrastructure is provided by autonomic information systems.  

The aim of this paper is to present the specific characteristics of a new paradigm for the realization of business objectives 
by maximizing of revenue through the implementation of autonomic information system. 

Keywords: Autonomic Computing, Self-Management, Integration, Self-Optimization 
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Özet: Mundell-Fleming modeline göre, esnek döviz kuru rejiminin ve sermaye hareketliliğinin olduğu bir ekonomide, bütçe 
açıklarındaki bir artış kamu kesiminin borçlanma gereksinmesini artırarak, yurtiçi faiz oranları üzerinde yükselme yönünde 
bir baskı yaratmaktadır. Faiz oranlarının artması sermaye girişine yol açarak, ulusal paranın değerlenmesine neden olacağı 
ve buna bağlı olarak yurtdışı malların nispi fiyatları düşeceği için ithalat eğilimini artırmakta, ihracat eğilimini düşürmektedir. 
Bütçe açıkları ve cari işlemler arasındaki bu pozitif ilişki, literatürde “ikiz açık” hipotezi olarak bilinmektedir. Ricardocu 
Denklik Hipotezine göre, eğer bütçe açıklarındaki değişmeler, tasarruflardaki değişmeler ile tamamen dengeleniyorsa, bütçe 
açığı ve cari açık arasında bir ilişki ortaya çıkmayacaktır. “İkiz sapma” hipotezine göre ise, uzun dönemde iki açık ters yönlü 
hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle, cari açık bütçe açıklarına yol açmaktadır. 

Bu araştırmada, Türkiye ekonomisinde bütçe açığı ve cari işlemler arasındaki ilişki, eşbütünleşme analizi ve Granger 
nedensellik testi kullanılarak, 2002-2014 dönemi için analiz edilmektedir. İkiz açık hipotezinin Türkiye ekonomisi açısından 
incelenen dönem açısından geçerli olup olmadığını sınamadan önce, tüm değişkenlerin durağan olduğu seviyeler, Phillips ve 
Perron  (1988) tarafından geliştirilen birim kök testi ve yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrew (1992) birim kök testleri 
kullanılarak belirlenmiştir. Birim kök testi sonuçları serilerin bütünleşme derecelerinin aynı olduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle uzun dönem ilişkinin belirlenmesi için Johansen eşbütünleşme testi yapılmış, kısa dönem ilişkisinin belirlenmesi için 
hata düzeltme modeli kurulmuştur. 

 Araştırmanın iki temel bulgusu vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de 2012-2014 döneminde bütçe açıkları ve cari açıklar 
arasında uzun dönemli negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları, Kim ve Roubini (2003, 2008) 
tarafından tanımlanan, uzun dönemde iki açık arasında ters yönlü bir nedensellik ilişkisini ifade eden “ikiz sapma” 
yaklaşımını desteklemektedir. İkincisi ise, kısa dönemde bu iki değişen arasındaki nedensellik ilişkisi bütçe açıklarından cari 
açıklara doğru değil, cari açıklardan bütçe açığına doğru tek yönlüdür. Özet olarak, Türkiye ekonomisinde 2002-2014 
döneminde, hem uzun dönemde hem de kısa dönemde ikiz açık hipotezi geçerli değildir.  

Anahtar Kelimeler:  İkiz Açık, İkiz Sapma, Bütçe Açığı, Cari Açık. 
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Özet: Türkiye Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu Kalkınma Planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan sektörlerde 
teşvik sistemi uygulamaktadır. Ekonomi Bakanlığı; özellikle yurtdışından ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için 
ihtiyaç duyulan sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek için çeşitli istisna ve muafiyetler sağlamaktadır. Bunlar bölgelere göre 
değişmekle birlikte; vergi muafiyetleri, SGK işveren payı desteği, yatırım yeri desteği, yatırım mallarında gümrük muafiyetleri 
gibi desteklerdir. 

Teşvik sistemi işletmenin kurulacağı bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Ekonomi Bakanlığının uygulamaları için 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler dikkate alınarak genelde Doğu ve Güneydoğu illerinden daha fazla gelişmiş batı bölgelerine 
doğru sıralanarak 6 bölgeye ayrılmıştır. En yüksek teşvik ve destek sistemi görece daha geri kalmış bu bölgelere 
verilmektedir. Burada kamu kaynaklarından daha az gelişmiş bölgelerin daha fazla kaynaklardan yararlanması amacı 
güdülmektedir. Altıncı bölgede yatırım yapan bir sanayici yapmış olduğu yatırımın neredeyse tamamını çeşitli muafiyet ve 
desteklerle geri almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teşvik sistemi, kalkınma, sanayileşme, ekonomi bakanlığı, vergi muafiyeti 
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Özet:  Sert kabuklu meyve türlerinden badem, son verilere göre Dünyada 1.732.099 ha alanda yetiştirilmekte ve 2.697.209 
ton ile üretilmektedir. Dünyada badem üretim miktarı bakımından ilk sırada yer alan ABD (1.545.500 ton)'yi sırasıyla İspanya 
(195.000 ton), Avustralya (160.000 ton), İran (111.936 ton), Fas (101.026 ton), İtalya (74.016 ton), Türkiye (73.230 ton) ve 
Cezayir (64.827 ton) izlemektedir. Sert kabuklu meyve türleri, insan sağlığı açısından yararlı ve zengin içerikleri yanı sıra 
pasta, şekerleme, çikolata gibi gıda işleme sanayisinin farklı alanlarında yaygın olarak kullanılmaları hatta temel ürün 
olmaları nedenleriyle, gerek ulusal gerekse uluslararası ticarette önemli bir yer tutmaktadırlar. Sert kabuklu meyve türleri 
arasında ülkemizin ihracat kaleminin en büyük kısmını iç badem (687.715 ton) oluştururken, bu türü sırasıyla antepfıstığı 
(299.091 ton), kabuklu ceviz (298.061 ton), iç fındık (236.967 ton) ve iç ceviz (196.730 ton) izlemektedir. Hasat sonrası 
işlemler yetiştiricilikle başlayan süreci başarıya ulaştırmada temel bir etkiye sahip olduğu için, ürünün kalitesinin hasat 
sonrası işleme koşullarıyla korunması dikkate alınması gereken bir konudur. Bunun yanı sıra, sert kabuklu meyve türlerinin 
işlenmesinde yer alan süreçlerin niteliği, alt yapı olanakları da işleme sanayisinin yapısını ve ürün çeşitliliğini etkileyerek, 
ürünün dünya ticaretindeki konumunu belirlemektedir. Bu çalışmada, ülkemizin badem işleme sanayisindeki durumu 
değerlendirilerek, karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yolları önerileri sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Badem, hasat sonrası işlemler, işleme sanayi  

1. Giriş 

Anavatanı Orta ve Batı Asya olduğu bilinen badem, buradan doğuya doğru Çin ve Hindistan’a, batıya doğru 
Kuzey İran, Suriye ve Akdeniz ülkelerine yayılmış ve tamamen yerleşmiştir (Dokuzoğuz & Gülcan 1979). Türkiye 
bademin gen merkezi üzerinde bulunması sebebiyle badem popülasyonu açısından önemli bir konumdadır. 
Bunun yanı sıra son yıllarda özellikle yeni kurulan bahçelerde yabancı standart çeşitler de yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada son verilere göre toplam 1.637.245 ha alanda ve 2.917.894 ton üretimle 
badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Badem üretiminde söz sahibi ülkeler sırasıyla ABD (1.545.500 ton), İspanya 
(195.000 ton), Avustralya (160.000 ton), İran (111.936 ton), Fas (101.026 ton), İtalya (74.016 ton), Türkiye 
(73.230 ton) ve Cezayir (64.827 ton)’dir (FAO, 2013).  

Badem, aynı zamanda dünya ihracatına konu olan önemli bir sert kabuklu meyve türüdür. Son verilere göre 
dünyadaki toplam iç badem ihracatı 687.715 tondur. Dünya iç badem ihracatında önde gelen dört ülke sırasıyla 
ABD, İspanya, Avustralya ve Çin olurken, Türkiye dünya iç badem ihracatında 7.sırada yer almaktadır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. İç badem ihracat miktarları (ton)  

Kabuksuz Badem İhracatı (ton) 

Ülkeler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Amerika Birleşik Devletleri 332.652 388.452 396.069 450.551 474.082 481.448 

İspanya 50.051 55.820 61.858 62.081 59.679 68.046 

Avustralya 8.732 13.854 16.420 16.371 20.339 32.293 

Çin 8.301 19.852 18.058 24.989 30.326 20.736 

Almanya 7.904 8.558 8.693 9.719 11.153 12.427 

Hollanda 7.147 9.488 12.956 11.596 9.794 10.761 

Türkiye 2.355 4.054 4.559 5.706 7.509 9.102 

İtalya 5.009 5.336 5.982 6.500 7.494 7.763 

Belçika 9.581 8.684 8.299 8.932 6.535 7.530 

Şili 5.812 7.688 6.268 8.800 8.127 7.211 

Dünya 473.099 547.197 559.444 627.818 657.281 687.715 
Kaynak: FAO, 2013 

Dünya badem ihracat değeri değerlendirildiğinde, son verilere göre toplam iç badem ihracat değeri yaklaşık 4.6 
milyar dolardır. Dünya iç badem ihracatında ilk sırada yer alan ABD (3.2 milyar dolar)’ni 478 milyon dolar 
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değeriyle İspanya izlemektedir. Türkiye iç badem ihracat değeri ise 91 milyon dolar’dır. Dünya badem 
üretiminde daha geri sıralarda yer alan Türkiye’nin badem ihracatındaki rekabet gücünün rakip ülkelere göre 
daha zayıf olduğu, bu durumun en önemli sebepleri arasında yetiştirme koşullarından kaynaklanan verim 
düşüklüğü ile ileri tekniklerin kullanım düşüklüğünün yer aldığı bildirilmektedir. Türkiye’nin badem ihracatındaki 
rekabet gücü değerlendirildiğinde 1993-2010 yılları arasında sürekli karşılaştırmalı dezavantaj durumunun 
varlığından söz edilmekte, son yıllarda badem ihracat payında artış söz konusu görülmesine rağmen 2002-2010 
döneminde uzmanlaşmanın sağlanamadığı, bademe ilişkin değişkenlik katsayılarının uzmanlaşma ve rekabet 
gücündeki istikrarsızlığı ifade ettiği bildirilmektedir (Erkan 2012).  

Dünya badem ithalatında da iç badem ön plana çıkmaktadır. Toplam 620.935 ton olan dünya badem ithalatında 
ilk sırayı Almanya alırken, onu sırasıyla İspanya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya izlemektedir (Çizelge 2). 
Dünya toplam iç badem ithalat değeri ise 4.2 milyar dolar olarak belirtilmektedir. Dünya badem ithalat değeri 
bakımından Almanya 587 milyon dolar ile ilk sırada yer almakta, onu 396 milyon dolar ile İspanya, 224 milyon 
dolar ile Japonya ve 326 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir (FAO, 2013). 

Çizelge 2. Dünya badem ithalat miktarları (ton)  

Kabuksuz Badem İthalatı (ton) 

Ülkeler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Almanya 71.536 72.913 73.098 81.119 85.717 89.383 

İspanya 62.899 71.503 60.263 65.456 64.012 64.134 

Çin 25.945 45.720 51.828 55.943 60.773 45.280 

Birleşik Arap Emirlikleri 20.630 31.516 35.103 36.316 38.593 41.764 

Japonya 23.795 23.408 25.611 26.862 30.435 31.820 

Fransa 28.285 30.380 27.927 30.355 32.857 31.610 

İtalya 25.775 27.216 30.797 33.145 32.050 31.593 

Kanada 18.452 20.149 20.633 23.973 23.788 24.652 

Hollanda 16.049 22.862 20.353 20.453 22.490 23.070 

Rusya 13.139 12.235 12.960 16.991 21.500 22.916 

Dünya 453.174 515.063 524.869 575.939 623.293 620.935 
Kaynak: FAO, 2013 

Badem, insan sağlığı açısından önem taşıyan yararlı ve zengin besin içerikleri yanı sıra pasta, şekerleme, ezme, 
çikolata gibi gıda işleme sanayisinin farklı alanlarında yaygın olarak kullanılması nedenleriyle, gerek ulusal 
gerekse uluslararası ticarette önemli bir yer tutmakta, ihracat kalemleri içerisinde yüksek gelir getiren ürünler 
arasında yer almaktadır. Dolayısıyla badem üretim miktarı ve verimini arttırmaya yönelik yetiştirme 
tekniklerinin yanı sıra, meyve kalitesi üzerine etkili olan hasat ve sonrasındaki depolama, işleme aşamaları da 
büyük önem taşıyan süreçlerdendir.  

2. Badem Yetiştiriciliğinde Hasat ve Sonrası İşlemler  

Türkiye'de badem yetiştiriciliğinin daha küçük ölçekli ve dağınık alanlarda gerçekleştirilmesi, düzenli ve büyük 
kapama badem bahçelerinin sayısının az olması, badem yetiştiriciliğinin uzun zamandır geleneksel tekniklerle 
yürütülmesi gibi nedenler, yetiştiricilikte mekanizasyona geçişin daha yavaş gerçekleşmesine neden olmuştur. 
Bu nedenlerle Türkiye’de badem hasat makinalarının kullanımı da henüz çok yaygınlaşmamıştır. Badem hasadı 
Türkiye’de daha çok elle, sırıklarla dallara vurularak (Şekil 1) veya dalların titreşimli aletlerle sarsılmasıyla (Şekil 
2) meyvelerin dökülmelerinin sağlanması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 1. Geleneksel olarak sırıklarla yapılan badem hasatında meyvelerin ağaçların altına serilen örtüler üzerine düşmeleri 
sağlanır (Anonim 2017a). 

 
Şekil 2. El ile kumanda edilen ve aküyle çalışan basit dal sarsıcılar kullanılarak yapılan hasatta ertesi yılın çiçek gözlerine 

zarar vermeden, kısa sürede daha fazla sayıda ağacın meyveleri kolaylıkla hasat edilebilir (Anonim 2017a). 

Bademin hasat sonrası işlemleri dış kabuktan ayırma (kavlatma), kurutma, kırma ve depolama gibi dört temel 
kısımdan oluşmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de işleme sanayisinin badem ürününün dış pazara 
kabuklu ya da iç olarak sunulma durumuna göre şekillendiği, hasat edilen ürünün çeşidine ve dış pazarın 
tüketim isteğine göre badem işleme sanayisinin geliştiği görülmektedir. 

Kavlatma: Hasat edilen meyvelerin zaman geçirmeden kavlatma yerlerine taşınarak dış kabukların meyveden 
uzaklaştırılması gerekir. Türkiye’de badem meyvelerinin toplanması, yeşil kabukların ayrılması (kavlatma) ve 
sert kabuğun kırılarak yenilebilir iç bademin çıkarılması işlemleri genellikle elle yapılmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye badem yetiştiriciliğinde özellikle hasat sonrası işlemler önemli ölçüde işçilik gerektirir ve bu sürecin 
maliyeti yüksektir. Son zamanlarda geliştirilen patoz makinaları sayesinde kavlatma işlemleri daha kolay hale 
gelmektedir. Fındıkta kavlatmayı kolaylaştıran patoz makinasının bademe uyarlanması, bademin hasat sonrası 
işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlamıştır (Şekil 3). Çoğunlukla hasattan sonra depoya taşınan bademlerin 
sabit haldeki patoz makinasına verilmesinin yanı sıra, hasat edilen alanda kavlatma yapılabilmesi için taşınabilir 
patoz makinaları da geliştirilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 3. Türkiye’de fındık kabuk soyma makinasının delikleri bademe uygun olarak genişletilerek badem kavlatması için de 
kullanılmaktadır (Anonim, 2017a). 

 
Şekil 4. Türkiye’de kullanılan badem kavlatma makinalarından görünümler  (a: Anonim 2017b, b: Anonymous,2017a) 

Kurutma: Kavlatılmış bademler yığın yapmamak ve zaman zaman karıştırmak koşuluyla açık havada kolayca 
kurur. Dış kabuktan ayrılan bademler Türkiye’de serilerek güneşte kurutulduğu gibi, sıcak hava üflemeli 
sistemler kullanılarak da kurutulması gerçekleştirilmektedir (Şekil 5). 

 

 

 Şekil 5. Türkiye’de uygulanan serilerek kurutma ve üflemeli sistemlerde kurutma uygulamaları (Anonim, 2017c). 
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Kavlatma ve kurutma işlemlerinden sonra iç olarak piyasaya sunulacak meyvelerde kırma aşaması 
gerçekleştirilir. Piyasaya hemen sunulmayacak badem meyveleri Türkiye’de sert kabuklu olarak depolanmakta, 
satılacağı dönemde kırma işlemi gerçekleştirilmektedir.  

Kırma: Kırma işlemi badem sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Kırma işlemi Türkiye’de bugüne kadar elle 
yapılmış ve yeni yeni makineli kırma işlemine geçilmiştir. Türkiye’de yapılan elle kırma işleminde, kuru 
meyvelerin kırılması sırasında iç meyvede zararlanma (kırık) oranı yüksek olabilmektedir. Bu durumun önüne 
geçebilmek amacıyla kırma işleminden önce badem meyvelerinin suda bekletilerek ıslatılması veya 
nemlendirilmesi, sıcak buhar uygulanması gibi kabuğun kırma direncini azaltacak bazı uygulamalar da 
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu durumda, kırma işleminden sonra meyvelerin yeniden uygun düzeye kadar 
kurutulmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde meyve renginde matlaşma gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Kırılan 
içler güneşte kurutulmamalı, serin ve gölge bir yerde serilerek kurutma işlemi gerçekleştirilmelidir. 

 

 
Şekil 6. Türkiye’de badem kırma uygulamaları a: Elle kırma, b ve c : Farklı badem kırma makinaları (Anonim, 2017c, d, e).  

Yetiştiricilikte gelişmiş teknolojileri kullanan diğer önemli badem üreticisi ülkelerin çoğunda ise gerek hasat 
gerekse sonrası aşamalarda önemli düzeyde mekanizasyonun kullanıldığı dikkat çekmektedir. Türkiye’de söz 
konusu aşamalarda yeterince mekanizasyona geçilememiş olmasının bir diğer nedeni de standart çeşitlerle 
yapılan yetiştiriciliğe yeni yeni başlanıyor olmasıdır. Diğer ülkelerin uzun zamandır standart çeşitlerle badem 
yetiştiriciliklerini gerçekleştiriyor olmaları mekanizasyonu daha etkin kullanmalarını kolaylaştırmıştır. Gelişmiş 
teknikler kullanan badem üreticisi ülkelerde ise mekanizasyon kullanımına hasat aşamasından itibaren 
başlanmaktadır. Hasatın farklı şekillerde tasarlanmış gövde sarsıcı makinalarla gerçekleştirildiği (Şekil 7), 
meyvelerin hasatla aynı anda toplanarak işleme alanına ulaştırıldığı, dolayısıyla hasadın çok kısa sürede ve az iş 
gücü ile gerçekleşmesini sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu uygulamalarda, ağacın sallanarak meyvelerin 
ağaçtan dökülmeleri, yere düşen meyvelerin değişik süpürme ve/veya vakum sistemleri yardımıyla toprak 
üstünde düzgün sıralanmalarının sağlanması ve ardından araçla toplanması şeklindeki çalışma prensibine 
dayanan bir sistemle hasat işlemi kısa sürede, başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Toplanan ürünler hemen araç 
içinde kavlatılabildiği gibi depoya götürüldükten sonra da kavlatma ve diğer işlemlerin yapıldığı da 
bilinmektedir. Ekolojisi uygun olan bazı ülkelerde kurutma işlemi ülkemizdeki gibi serilerek de 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 8). Hasat dönemi yağışlı geçen bazı ülkelerde ise, hasat işlemini hızlandırmak 
amacıyla kavlatma ve sonrası işlemlere fabrikalarda devam edilmektedir. Önemli badem üreticilerinden 
Amerika Birleşik Devletlerinde badem hasadı ve hasat sonrası işlemleri sadece mekanize edilmiş olmakla 
kalmayıp otomatik sistemler de geliştirilmiştir (Arslan & Vursavuş 2006). 
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Şekil 7. Makinalı hasat uygulamaları (Anonymous, 2017b) 

 
Şekil 8. Diğer badem üreticisi ülkelerde uygulanan kavlatma ve kurutma uygulamaları (Anonymous 2017 c, d, e). 

Badem üreticisi ülkelerin bir kısmında, hasat sonrası kabuk ayırma işlemlerine ek olarak, kırma işleminin 
gerçekleştirilerek iç meyvenin sınıflandırıldığı, kavrulduğu ve ihracat standartlarına uygun olarak paketlendiği 
kombine badem işleme tesisleri kurulmuştur. Bu sistemler işleme kapasitesine bağlı olarak farklı farklı 
tasarlanmıştır. Badem yetiştiricilik sistemiyle öncü bir ülke olan İspanya badem kırma işleminde de 
mekanizasyonu etkin kullanan ülkeler arasındadır. Ülkemizde ise çok büyük badem üretim alanları bulunmadığı 
için çiftçi ölçeğinde üretilen bademlerin kavlatılması, dış kabuklarının kırılması ve tanelerin istenmeyen 
materyallerden ayrılması için küçük kapasiteli işleme ve sınıflama makinelerinin tasarlanması gerekmektedir. 
Böyle bir sistemin tasarlanabilmesi için ülkemizde yaygın olarak üretilen çeşitlerin fiziksel ve mekanik 
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir (Gezer et al. 2002; Özgüven & Vursavuş 2005; Vursavuş & Özgüven 
2005). 
                                         

3. Türkiye’de Badem İşleme Sanayisinin Durumu 

Türkiye, sahip olduğu uygun coğrafi koşulları ve iklimi itibariyle diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, kuruyemiş 
sanayinin hammaddesi olan tarımsal ürünlerin üretimi konusunda da oldukça şanslı konumdadır. Bademin de 
içerisinde bulunduğu kuruyemiş ürünlerinin ihracatında dünyada ABD ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada 
yer alan Türkiye’de, kuruyemiş sanayinde faaliyet gösteren firmalar hammaddeyi işleyen kuruyemiş sanayicileri 
ve bunlara hammaddeyi tedarik eden tedarikçi firmalar olmak üzere iki temel grup içinde değerlendirilebilir. İlk 
gruptaki firmaların hammaddeye yakınlık gibi bir gerekliliği olmadığından Türkiye’nin dört bir yanında yer 
almakta, bölgesel liderlerin varlığıyla birlikte ulusal düzeyde faaliyet gösteren kuruyemiş sanayicilerinden de söz 
edilebilmektedir. Bu firmalar hammaddeleri tedarikçilerden yarı yada tam işlenmiş olarak temin edip çeşitli 
işlemlerden geçirerek paketli ya da dökme olarak pazara sunan firmalardır. İkinci gruptaki tedarikçi firmalar ise 
sektöre konu olan ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği iller ve bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu firmalar, ürünleri 
yalnızca kuruyemiş sektörüne hammadde olacak şekilde değil, aynı zamanda çikolata, tatlı gibi endüstrilerde 
kullanıma uygun olarak da işlerler. Bu iki grupta yer alan ve TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı firma verileri 
incelendiğinde kuruyemiş sektörü firmalarının 9 ürün grubu altında yer aldığı görülmektedir (Çizelge 1) (TOBB 
2014). 

Çizelge 1. Türkiye kuruyemiş sektörü firma sayısı 

Ürünler 
Sanayi Veritabanına Kayıtlı 

Üretici Sayısı 

İşlenmiş veya saklanmış sert kabuklu yemişler (ceviz, leblebi, sert kabuklu 
tropikal meyveler vb.) ile diğer tohumlar ve karışımları 

493 

Badem ve Antep fıstığı 177 
Kuru kayısı 162 
Fındık (Kabuksuz) 128 
Yer fıstığı 101 
Diğer çerezler (ay çekirdeği ve kabak çekirdeği) 88 
Kuru üzüm 55 
Fındık (kabuklu) 44 
Sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya saklanmış meyveler, sebzeler, 
fındık-ceviz gibi kuru yemişler ve diğer bitkilerin yenilebilir kısımları  

41 

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2014 
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Çizelge 1’den de görüleceği gibi, Türkiye'de badem işleme sanayisine konu olan işletmelerin verileri badem ve 
antepfıstığı grubu içerisinde birlikte yer almaktadır. Buna göre, Türkiye'de kavrulmuş badem ve antepfıstığı 
işletmelerinin illere göre dağılımları Şekil 9’da verilmektedir. 

 

 
Şekil 9. Türkiye kavrulmuş badem ve antepfıstığı işletmelerinin illere göre dağılımları (TOBB, 2017) 

Kavrulmuş badem yanı sıra, badem yağı ve bademin de içerisinde bulunduğu şekerli ezme ürünlerinin illere 
göre dağılımları ise Şekil 10’da sıralanmıştır.  

 

 
Şekil 10. Türkiye’de badem ürünlerinin illere göre dağılımları (TOBB, 2017) 
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Türkiye’de yayınlanan resmî istatistikler arasında kuruyemiş sektörü gibi alt sektörler özelinde pazar büyüklüğü, 
ciro vb. veriler yer almamaktadır. Bu nedenle Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 
tarafından her sene ürünler bazında tüketim miktarı tahminleri ile ortalama fiyatlar kullanılarak pazar 
büyüklüğü tahmini yapılmaktadır. Türkiye'nin kuruyemiş iç pazarında ilk sırada ceviz yer almakta, bu ürünü 
fındık, antepfıstığı ve badem izlemektedir (Çizelge 2). Türkiye’nin dünya liderliğini elinde tuttuğu fındık, sektör 
içinde hem miktar hem de hacim olarak en fazla ihraç edilen ürün konumundadır. Fındığı badem ve antepfıstığı 
izlemektedir (Çizelge 3). İhracatta öne çıkan pazarlar ise ürünler bazında farklılıklar göstermekle birlikte 
Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Irak ve Rusya’dır. Ancak, kuruyemiş sektör raporunda, 
ithalat verileri değerlendirilirken (Çizelge 4), ihraç edilen badem ve cevizin büyük bir bölümünün dâhilde işleme 
rejimi çerçevesinde kabuklu olarak ithal edilip, işlendikten sonra ihraç edilen ürünleri içerdiğine dikkat 
çekilmektedir (Anonim 2014). Bu durum, Türkiyedeki badem işleme sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünün hepsini 
yurt içinden karşılayamadığını ve bir kısmını ithal ettiğini göstermektedir.  

Çizelge 2. Kuruyemiş sektörü iç pazar büyüklüğü 

Ürünler Miktar (kg) Ciro (TL) 

Ay çekirdeği 100.000.000 500.000.000 
Yer fıstığı 90.000.000 450.000.000 
Fındık 65.000.000 975.000.000 
Leblebi 50.000.000 300.000.000 
Antep fıstığı 45.000.000 900.000.000 
Ceviz 45.000.000 1.125.000.000 
Kuru kayısı 40.000.000 320.000.000 
Badem 35.000.000 875.000.000 
Hurma 30.000.000 360.000.000 
Kuru üzüm 30.000.000 210.000.000 
Kabak çekirdeği 25.000.000 300.000.000 
Patlak mısır 15.000.000 30.000.000 
Kuru incir 15.000.000 105.000.000 
Diğer 15.000.000 150.000.000 
Kaju 10.000.000 180.000.000 
Soslu mısır 7.000.000 35.000.000 
Toplam 617.000.000 6.815.000.000 
Toplam İç Pazar Büyüklüğü ($) 3.586.842.105 
Kaynak: TÜKSİAD, 2014 

Çizelge 3. Türkiye kuruyemiş ihracatı (2011-2013) 

Ürünler 

2011 2012 2013 
İhracat 
Miktar 
(ton) 

İhracat Değeri 
(Dolar) 

İhracat 
Miktar 
(ton) 

İhracat Değeri 
(Dolar) 

İhracat 
Miktar 
(ton) 

İhracat Değeri 
(Dolar) 

Fındık 213.357 1.550.598.946 232.029 1.579.311.345 239.831 1.556.439.297 
Badem 5.883 49.069.673 7.707 66.575.421 9.229 93.317.042 
Antep fıstığı 2.545 39.707.007 4.744 51.509.095 6.918 79.007.615 
Karışık 
kuruyemiş 

15.309 49.413.837 19.088 60.661.057 14.547 58.025.900 

Ceviz 3.723 36.538.125 5.522 60.099.999 4.035 46.790.446 
Ay çekirdeği 21.496 30.063.503 28.282 40.969.706 21.627 43.219.055 
Leblebi 12.399 25.736.777 11.001 25.193.974 9.780 22.984.546 
Yer fıstığı 1.082 10.824.682 1.242 10.780.398 1.732 6.636.614 
Kaju 12 151.504 13 147.083 12 152.739 
Toplam 275.806 1.792.104.054 309.629 1.895.248.078 307.712 1.906.573.254 
Kaynak: TUİK, Veritabanları, Dış Ticaret İstatistikleri 2014 
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Çizelge 4. Türkiye kuruyemiş ithalatı (2011-2013) 

Ürünler 

2011 2012 2013 
İthalat 
Miktar 
(ton) 

İthalat Değeri 
(Dolar) 

İthalat 
Miktar 
(ton) 

İthalat Değeri 
(Dolar) 

İthalat 
Miktar 
(ton) 

İthalat Değeri 
(Dolar) 

Ceviz 28.483 86.944.662 39.638 141.956.149 29.515 106.074.185 
Badem 16.510 71.766.430 24.219 105.969.309 19.443 89.879.964 
Fındık 2.364 17.507.728 1.289 9.685.541 2.559 16.279.503 
Yer fıstığı 10.825 20.029.079 10.780 22.019.228 6.637 13.722.006 
Ay çekirdeği 9.945 9.799.738 7.242 7.119.888 11.488 13.038.907 
Kaju 3.321 9.859.740 2.911 6.126.769 4.134 7.029.391 
Antep fıstığı 43 800.789 21 253.850 319 2.819.683 
Leblebi 0 0 42 68.553 410 112.460 
Karışık 
kuruyemiş 

235 1.774.218 48 326.342 8 58.388 

Toplam 71.724 218.482.384 86.189 293.525.629 74.513 249.014.487 

Kaynak: TUİK, Veritabanları, Dış Ticaret İstatistikleri 2014 
Türkiye'deki hasat sonrası badem işleme tesislerinin durumu değerlendirildiğinde; badem kırma tesislerinin 
büyük çoğunluğunun Gaziantep ilinde bulunduğu, bu ili sırasıyla İzmir, Denizli, Kocaeli ve Balıkesir illerinin 
izlediği belirtilmektedir. Bu tesislerin yaklaşık % 50’sinde merdane ile, % 35-40’ında makas sistemiyle, geri 
kalanında ise elle kırım şeklinde iç badem elde edilmektedir (Şekil 6). Kırılan bademlerin % 35'i çerezlik olarak, 
diğerleri ise draje, çikolata, pasta gibi diğer işleme alanlarında kullanılmaktadır. Badem işleme sanayisinde 
kullanılan badem çeşitlerinin yaklaşık %15’i yerli çeşit olup geri kalan ürünler ithal badem çeşitlerinden elde 
edilmektedir. Aroması yüksek yerli çeşitler daha çok badem ezmesinde tercih edilmektedir. Türkiyedeki badem 
işleme sanayisinde yaklaşık 20 bin ton iç badem kullanıldığı bildirilmektedir. 

Türkiye’nin son verilere göre (TOBB, 2017), toplam 190.035.136 kg badem işleme kapasitesine sahip, 120 kayıtlı 
üreticisi bulunmaktadır. Kavrulmuş badem üretim kapasitesine bakıldığında ilk üç sırayı Gaziantep, Mersin ve 
Şanlıurfa izlemektedir (Çizelge 5).  

Çizelge 5. Türkiye’de kavrulmuş badem ve antepfıstığı üretim kapasitesine sahip iller  

İller Kayıtlı Üretici Üretim kapasitesi (kg) 

Gaziantep 74 109.998.858 
Mersin 5 10.575.680 
Şanlıurfa 7 7.363.800 
Ankara 5 5.400.840 
İzmir  10 2.842.600 
Denizli 5 1.696.000 
İstanbul 5 1.452.400 
Nevşehır 4 611.500 
Bursa 5 330.990 
Toplam 120 190.035.136 
Kaynak: TUİK, 2017 

Türkiye’de badem işleme sanayisi kavrulmuş badem üretimi yanında badem yağı ve şekerli gıda üretimi 
alanlarında da gelişmektedir. Kavrulmuş badem sanayisinin hemen hemen tüm bölgelerde gelişmiş olduğu, 
şekerli ezme ve badem yağı sanayisinin ise özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde çok daha yaygın bulunduğu 
görülmektedir. (Şekil 10). Son yıllardaki verilere bakıldığında işlenmiş badem ürün miktarının, bu konudaki 
girişimci sayısının ve ürün satış miktarının her geçen gün düzenli olarak artmakta olduğu ve geliştiği 
izlenmektedir (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. Kavrulmuş badem ve antepfıstığı yıllık üretim ve satış istatistiği  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Girişim Sayısı 37 40 41 39 43 
Üretim Miktarı (kg) 11.404.162 15.626.273 22.652.931 18.890.101 23.457.398 
Üretim Değeri (TL) 204.453.979 283 551 749 475.372.279 447.557.766 657.102.763 
Satış Miktarı (kg) 11.811.352 15.134. 519 22.398.165 18.661.542 22.995.550 
Satış Değeri (TL) 209.115.761 270.035.283 484.879.881 453.555.614 644.274.447 

Kaynak: (TUİK, 2017) 

Badem yetiştiriciliğinde ve pazarlanmasında önemli konumdaki A.B.D.’nin iç badem eldesi için hasat sonrası 
işlemlerine bakıldığında, kavlatma işlemi sonrası ürünlerin kalibrasyonunun yapılmasından sonra kırma 
işleminin gerçekleştirildiği, kırılan ürünlerin 1 onz'a (28.4 g) düşen meyve sayısına göre tekrar kalibre edildiği 
görülmektedir (Anonim, 2016). Badem sanayisinde gelişmiş olan ülkelerde işletmeler, kırma işlemi sonrasında 
ürünü 1 onz’a düşen meyve adedine göre kalibre ederek ayırmaktadırlar. Türkiye'de ise yetiştirilen bademlerin 
iç ağırlığının yüksek olması nedeniyle kalibreye (1 onz) 18-20 adet meyvenin sığması gibi nedenlerle işletme 
ekonomik anlamda sıkıntıya girmektedir (Anonim, 2016). 

Kalibrasyon işleminden sonra ilk eleme işleminde taş ayırıcı ile birlikte renk ayrımı da yapılarak koyu renkli 
meyveler ayrılmakta, ikinci elemede güveli ya da darbeli ürünlerin ayrımı yapılma, üçüncü elemede ise ikiz içler 
ve kırık bademler ayrılmaktadır. Elemine edilen bu kırık ürünler sınıflandırılarak talebe göre paketlenip satışa 
sunulabilmekte, pasta sanayisinde ya da yağ eldesinde kullanılabilmektedir. Paketleme işlemi öncesi ürünlerin 
nem içeriğinin % 4.5-5 olması gerekmektedir. Bu nedenle gerekirse koli içlerine veya konteynırlara desikatör 
konulmaktadır. Paketleme işlemi talebe göre değişmekle birlikte genel olarak 22 kg'lık paketlere ayrılarak 
yapılmaktadır. Paketlenen ürünler metal dedektörden geçtikten sonra satışa sunulmaktadır (Anonim, 2016). 

El ve diş bademlerinin sert kabuklu bademlere göre işlemeye daha uygun oldukları belirtilmektedir (Anonim 
2016). El bademleri patoz makinasına girmeden kabuklu olarak da satışa sunulabilmektedir. Amerika badem 
işlenmesinde daha çok ince kabuklu çeşitleri (Nonpareil, Sonora gibi) tercih etmektedir. Türkiye’de ise 
yetiştirilen badem çeşitlerinin çoğunlukla sert kabuklu olması (Ferragnes, Ferraduel gibi) iç badem üretiminde 
işleme sanayisinin istenilen ölçüde gelişmesini sınırlandırmaktadır. Türkiye badem işleme sanayisinde patoz 
makinalarının kalibrasyonu sert kabuklu çeşitlere göre ayarlanmıştır. Nonpareil gibi el bademlerinde patoz 
makinaları badem içlerini kırmaktadır. Türkiye’de badem kavlatma işleminin profesyonel olarak yapılabilmesi 
için patoz makinalarının farklı çeşitlere uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.  

Badem işleme sanayisi gelişmiş ülkelerde badem yetiştiriciliğinin büyük kısmı sanayici-üretici işbirliğiyle 
anlaşmalı olarak yapılmaktadır. Böylece hem sanayici ürününü ve pazarını kaybetmemekte hem de üreticinin 
elinde ürün fazlası olmamaktadır. Türkiye’de böyle bir sistem bulunmamakta, halen üretici kendi ürününü 
kendisi pazarlamaktadır. Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle de Adıyaman bölgesinde 
son yıllarda üreticiyle sanayi işbirlikli badem yetiştiriciliğine yeni başlandığı belirtilmektedir (Anonim, 2016). 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’deki badem sanayisinde karşılaşılan problemleri bademin yapısal, üretim, üretici, tüketim ve pazarlama 
problemlerinden ayırarak incelemek pek mümkün değildir. Bu alanlarda görülen tüm sorunlar, bademin verim, 
fiyat, pazarlama gibi konularına da direk olarak yansımaktadır. Türkiye’de badem sanayisi, standart çeşitlerle 
yapılan üretim miktarının daha az olması, her yıl standart ürün temininde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 
standart ürün temininin sürekli olamaması, hasat edilen çeşitlerin hasat sırasında birbiriyle karıştırılması, 
işlemeye uygun badem çeşidi seçiminde yapılan yanlışlıklar, hasat sırasında ve sonrasında yaşanılan problemler 
ve bu konudaki bilgi eksiklikleri gibi birçok nedenlerle henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Özellikle belli 
bölgelerimizde yoğunlaşan standart olmayan yerel çeşitlerden elde edilen meyvelerin kabuk kalınlığı, meyve 
iriliği ve kalitesi gibi kriterler bakımından farklılıklar göstermesi sebebiyle badem işleme sanayisinde kullanılan 
yerli çeşitler yabancı çeşitlerin gerisinde kalmakta, yurt içi badem işleme sektöründe de yeterli ürünün 
sağlanamaması gibi sıkıntılara neden olmaktadır. Sonuç olarak, yetiştiricilik sistemiyle başlayan yanlışlıkların 
hasat sonrası işlemleri de olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir. Türkiye’de öncelikle yetiştiricilik 
sistemimizden kaynaklanan yanlışlıkların önüne geçilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 
gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak yetiştiricilik yapılacak bölgenin iklim koşullarının, arazi yapısının çok 
iyi değerlendirilmesi, pazarlama amacına ve bölgeye uygun doğru çeşit ve tozlayıcı çeşit seçiminin yapılması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra üretici-sanayici işbirlikli çalışılması, pazarın isteklerine uygun işleme 
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teknolojilerinin takip edilmesi de faydalı bir yaklaşım olacaktır. İşleme teknolojisi konusunda lider ülkeleri 
yakalayabilmek hedeflenmeli, bu amaç doğrultusunda üretimden hasat sonrasına kadar geçen her aşamada 
daha bilinçli ve doğru adımlarla ilerlenmelidir.  

Türkiye’nin badem işleme sektöründe diğer önemli badem üreticisi ülkelerin sahip olduğu işleme teknolojisine 
ancak ulaşabildiği fakat onlarla yarışır duruma gelemediği görülmektedir. Ancak, son yıllarda sınırlı sayıda da 
olsa, bazı yerli firmaların yurt dışı ile etkin bağlantılar içerisinde oldukları ve özellikle A.B.D. gibi gelişmiş işleme 
teknikleri kullanan ülkelerdeki sistemleri Türkiye şartlarında da uyguladıkları görülmektedir. Bu durum 
Türkiye’de de badem işleme sektöründe önemli ve hızlı adımları beraberinde getirecektir.  
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Özet: Sarımsak (Allium sativum L.) hem besleyici değerleri hem de tıbbi özelliklerinden dolayı oldukça talep gören bir sebze 
türüdür. Bu nedenle sarımsağın son yıllarda fonksiyonel olarak kullanımı da artış göstermiş ve bu sayede sarımsağa yönelim 
dünya dış satımına da yansımıştır. Çin 19 984 724 tonluk kuru sarımsak üretimi ile dünya üretiminin yaklaşık olarak %80’ini 
sağlayan lider ülke konumundadır. 2015 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kuru sarımsak üretimi 94 867 ton olarak 
gerçekleşmiş olup dünya kuru sarımsak üreticisi ülkeler arasında 16. sırada yer almaktadır. Türkiye, sarımsakta hem üretici, 
hem ihracatçı hem de ithalatçı ülke konumundadır. Üretimde olduğu gibi ihracatta da Çin lider ülke konumundadır ve dünya 
sarımsak ihracatının %81’ini karşılamaktadır. Ayrıca, İspanya (99 050 ton), Arjantin (71 837 ton) ve Hindistan (29 461 ton) 
ihracatta söz sahibi olan ülkelerdir. İthalatçı ülkelerin başında da Endonezya (439 912 ton), Brezilya (176 772 ton) ve 
Vietnam (162 744 ton) gelmektedir. Türkiye’nin sarımsak ihracatı ise oldukça az durumda (2005 yılında 5 ton iken, 2014 
yılında 22 ton) olup sarımsak ithalatımız son yıllarda artış (2005 yılında 1 153 ton iken, 2014 yılında 2 408 ton) göstermiştir. 
Bu çalışmada, sarımsak üretim ve ticaretinin önemi incelenecek olup, dış piyasaya ulaştırma arasındaki çözümsüzlükler 
sebepleri ile ortaya konularak çözüm yolları arayışına gidilecek, piyasaya yeni sunulan işlenmiş sarımsak ürünlerinin de 
ekonomik önemi değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sarımsak, üretim, ihracat, ithalat, ticaret 

 

Abstract: Garlic (Allium sativum L.) is a vegetable that is highly demanded both for nutritive value and medicinal properties. 
Therefore, the functional use of garlic has also increased in recent years and this situation reflect to the foreign trade of the 
garlic to the world by this way. China is a leader country regarding dry garlic production of 19 984 724 tons and this country 
supplies approximately 98% of the world's production of dry garlic. According to TUIK 2015 year data, dry garlic production 
in Turkey is 94 867 tons and ranked 16th among dry garlic producer countries in the world in terms of production. Turkey is 
both a producer, an exporter and an importer country in garlic. China is the leader country as is the case with garlic 
producing, and currently provide 81% of the world total exports. Spain (99 050 tonnes), Argentina (71 837 tonnes) and India 
(29 461 tonnes) are also exporter countries besides China. The largest importer countries are respectively, Indonesia (439 
912 tonnes), Brazil (176 772 tonnes) and Vietnam (162 744 tonnes). Our country's garlic exports are relatively few (5 tons in 
2005, 22 tons in 2014) and our garlic imports have increased in recent years (153 tons in 2005, 2 408 tons in 2014). In this 
study, the importance of garlic production and trade will be examined and the solutions will be searched for by means of 
reasons of insolubility between transportation to the foreign market and the economical importance of new processed 
garlic products presented to the market will also be evaluated. 

Keywords: Garlic, production, export, import, trade  

1. Giriş 

Sarımsak (Allium sativum L.), ilk kültüre alınan Allium türlerinden biridir. Sarımsağın anavatanının Çin’in 
güneyinden Orta Asya’da bulunan Tanrı Dağları’na uzanan bölgeyi kapsadığı ve yaklaşık 10 000 yıl önce buradan 
Orta Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika’ya taşındığı bilinmektedir (Etoh & Simon, 2002, Ipek et al. 2008). 
Sarımsak M.Ö çok eski yıllardan beri bilinen ve kullanılan bir türdür. Özellikle Babiller, Mısırlılar, Fenikeliler, 
Vikingler, Yunanlılar, Romalılar (gladyatörler) ve Hintler tarafından sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Ancak keskin 
kokusu ve tadı sebebiyle su, süt ve sirkede bekletilerek tüketilmiştir.  

Sarımsak tarihin ilk yıllarından beri bakteri, virüs, fungus, parazit, mikrobiyal aktivite ve trombosit engelleyici 
gibi özellikleri ile hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca yapılan klinik çalışmalar sonucunda, sarımsağın 
kan şekeri ve kolestrol düşürücü, kan basıncını düzenleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinin yanı sıra 
tümör baskılayıcı ve güçlü antioksidan özelliği ile de tıbbi bir bitki olduğu ortaya konulmuştur (Ayaz & Alpsoy 
2007, Akan & Halloran, 2012).  

Son yirmi yıl içinde tüketicilerin, besin değeri ve tedavi edici değerleri yüksek olan gıdalara yönelimleri, 
sarımsağın besin değerine yönelik çalışmaların artışına yol açmıştır. 149 kcal kalori değerine sahip sarımsağın 
100 gramında 58.58 g su, 6.36 g protein, 33.6 g karbonhidrat, 0.50 g yağ,  1 g toplam şeker, 2.1 g lif ile 181 mg 
Ca, 1.7 mg Fe, 25 mg Mg, 153 mg P, 41 mg K, 17 mg Na bulunmaktadır. Ayrıca 31.2 mg C vitamini başta olmak 
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üzere A, B1, B2 vitaminince de zengindir (Anonymous, 2017a). Bunların yanı sıra sarımsakta 200’den fazla 
biyokimyasal bileşik içermekte olup bunların en önemlilerinden bazıları kükürt içeren bileşiklerden (allisin, alliin 
ve ajoen) oluşan uçucu yağlardır. Bunlar aynı zamanda sarımsağa özgü koku ve tadı vermektedir. 

Bugün dünya genelinde 400-600 adet sarımsak çeşidinin bulunduğu tahmin edilmektedir (Anonymous, 2017b). 
Sarımsak bilim dünyasına ünlü botanikçi Linne tarafından 1753 yılında tanıtılmıştır. Sarımsak türünün Latincesi 
Allium sativum L. olup Dünya’da 2 adet alt türü bulunmaktadır. Bunlardan biri A. sativum sub var. sativum 
(yumuşak boyunlu) diğeri ise A. sativum sub var. sativum ophioscorodon (sert boyunlu)’dur. Türkiye’de ise aktif 
yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik öneme sahip olan alt tür yumuşak boyunlu olarak sınıflandırılanlardır. 
Yumuşak boyunlu sarımsaklar, koruyucu kabuk sayısı fazla, keskin kokulu ve uzun süre ile (6-8 ay) muhafaza 
edilebilen sarımsaklardır (Heinrich et al. 1996). 

Sarımsak kuru olarak tüketildiği gibi kurutulmadan (olgunlaştırılmadan) da yeşil aksamı ve başları satışa 
sunulmaktadır. Ancak ticari olarak talep gören ve ülke ekonomisine katkı sağlayan formu kuru sarımsaktır. 
Sarımsak başlarının kurutulması (olgunlaştırılması), doğal olarak tarlada toprak üzerine dizmek suretiyle güneş 
altında veya özel odalarda yapılan işlemdir. Bu işlemin yapılma amacı ise sarımsakların uzun süre muhafaza 
edilme şansı doğurması ve hasat sonrası kalite kayıplarının azaltılmasıdır.  

2014 yılı FAO verilerine göre, sarımsak 100’e yakın ülkede üretimi ve ihracatı yapılmakta, 179 ülkede de ithalatı 
yapılarak dış satımda önemli bir ürün olarak kabul görmektedir (Anonymous 2017e). Yıllara göre dünya kuru 
sarımsak üretim miktarı çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. 2005-2014 yılları arasındaki dünya toplam kuru sarımsak üretim miktarı (ton) (Anonymous, 2017c).   

ÜM 
(ton) 

2005 2007 2009 2011 2013 2014 

15 071 856 20 084 161 22 045 317 23 088 184 24 188 693 24 939 965 

ÜM: Üretim miktarı 

Çizelge 1’den de görüldüğü üzere dünya toplam kuru sarımsak üretimi 2005 yılında 15 milyon ton iken 2014 
yılında %65’lik bir artışla 24 milyon tona yükselmiştir. Dolayısıyla dünya kuru sarımsak üretiminde yıllara paralel 
olarak düzenli artışlar görülmüştür. Bu durum, artan taleplerin sarımsak üretimini de artırdığı şeklinde 
yorumlanabilmektedir.  

Çizelge 2. 2013-2014 Yılı Dünya kuru sarımsak üretim miktarları (ton) ve üretici ülkeler (Anonymous, 2017c) 

 

2013  2014 

Sıra 
No 

Üretici Ülkeler 
Üretim Miktarı 

(ton) 
% 

 Pay 
Üretici Ülkeler 

Üretim Miktarı 
(ton) 

% 
 Pay 

1 Çin 19 168 800 79 Çin 19 984 724 79 

2 Hindistan 1 259 000 4 Hindistan 1 252 000 4 

3 Kore 412 250 1,7 Kore 353 761 1,4 

4 Mısır 234 164 0,9 Bangladeş 312 000 1,2 

5 Rusya 232 843 0,9 Mısır 263 117 1,0 

6 Bangladeş 224 000 0,9 Rusya 256 406 1,0 

7 Myanmar 212 000 0,8 Myanmar 208 900 0,8 

8 Özbekistan 203 585 0,8 Ukrayna 191 140 0,8 

9 İspanya 188 840 0,8 İspanya 177 420 0,7 

10 Ukrayna 185 570  0,7 ABD 175 450 0,7 

11 ABD 175 400 0,7 Özbekistan 154 130 0,6 

12 Etiyopya 159 094 0,6 Arjantin 148 953 0,6 

13 Arjantin 147 899 0,6 Brezilya 93 769 0,4 

14 Brezilya 102 232 0,4 Etiyopya 93 486 0,4 

15 Cezayir 93 062 0,4 Cezayir 92 205 0,4 

16 Türkiye 87 037 0,4 Türkiye 91 000 0,4 

Dünya Toplam 24 188 693 24 939 965 
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Çizelge 2’de 2013 ve 2014 yılı dünya kuru sarımsak üretici ülkeler, üretim miktarları ve toplam dünya 
üretimindeki payları verilmiştir (Anonymous, 2017c). Buna göre, Çin, her 2 yılda da dünya kuru sarımsak 
üretiminin %79’unu sağlamaktadır. Bu ülkede bu kadar yoğun üretim yapılmasının sebebinin Çin’in sarımsağın 
anavatanı sınırları içerisinde olması ile elverişli iklim ve toprak yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çin’i 
2014 yılı FAO verilerine göre 1 252 000 tonluk üretimle Hindistan ve 353 761 tonluk üretimle de Kore 
izlemektedir. Her iki yılda da bu ülkelerin dünyadaki üretim sıralaması her ne kadar değişmemiş olsa da 2014 
yılında üretim miktarları bir miktar azalmıştır. Benzer şekilde Hindistan’ın da sarımsağın orijini olan bölge 
sınırları içerisinde yer alması ve bu ülkede sarımsak tüketiminin oldukça fazla olması, üretimin yüksek olmasına 
yol açmaktadır. Uzak Doğu Ülkelerinden biri olan Kore’de de sarımsağa olan talebin oldukça fazla olması 
sebebiyle sarımsak tarımına olabildiğince yer verildiği söylenilebilmektedir.  

2014 yılı FAO verilerine göre, Türkiye üretim sıralamasında Bangladeş, Mısır, Rusya, Myanmar, Ukrayna, 
İspanya, ABD, Özbekistan, Arjantin, Brezilya, Etiyopya, Cezayir’in ardından 91 000 tonluk üretim ve %0,4’lük pay 
ile 16. sırada yer almaktadır. Ülkelerin üretim potansiyeli bakımından her iki yılı (2013 ve 2014) 
kıyasladığımızda, 2014 yılında üretim artışı Bangladeş, Ukrayna, ABD, Arjantin ve Brezilya’da görülürken üretim 
azalışları ise Mısır, Rusya, Özbekistan, Etiyopya’da görülmüştür. Öte yandan, sıralamada istikrar sağlayan 
ülkelerin, Çin, Hindistan ve Kore’nin ardından Myanmar, İspanya, Cezayir ve Türkiye olduğu izlenilebilmektedir 
(Anonymous, 2017c). 

Dünya kuru sarımsak ticaretinde öncü ülkeler (sıralamadaki ilk 6 ülke) ile ithalat ve ihracat miktarları (ton) şekil 
1 ve 2’de verilmiştir.   

 
Şekil 1. Dünya kuru sarımsak ithalatı ve ithalatçı ülkelerin toplam içindeki payları 

Şekil 1’de incelendiği gibi FAO 2014 yılı verileri baz alındığında Dünya’daki en büyük ithalatçı ülkeler sırasıyla 
Endonezya (439 912), Brezilya (176 772), Vietnam (162 744), Malezya (94 977), ABD (73 026) ve Bangladeş (64 
482)’dir (Anonymous, 2017d).  
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Şekil 2. Dünya kuru sarımsak ihracatı ve ihracatçı ülkelerin toplam içindeki payları 

Şekil 2’de Dünya’da kuru sarımsak ihracatında söz sahibi ülkeler görülmektedir. Çin 1 625 938 tonluk ihracatla 
ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 99 050 tonla İspanya, 71 837 tonla Arjantin, 29 461 tonla Hindistan, 27 491 tonla 
Hollanda ve 15 725 tonla Malezya izlemektedir (Anonymous, 2017d).  

Şekil 1 ve 2 birlikte değerlendirildiğinde, Malezya hem ithalatçı hem de ihracatçı ülke konumundadır. Bununla 
birlikte Brezilya, Bangladeş ve ABD hem üretici hem ithalatçı ülke olurken Çin, İspanya, Arjantin ve Hindistan ise 
üretici olmalarının yanı sıra aynı zamanda ihracatçı ülkelerdir.  

Türkiye’nin kuru sarımsakla ilgili verilerine bakıldığında, 2005-2015 yılları arasında kuru sarımsak üretim 
miktarları yıllara göre büyük değişkenlik göstermiştir. 2005 yılında 82 000 ton olan üretim miktarı 2015 
yılında %15’lik artış oranıyla 94 867 tona ulaşmıştır. Ekili alanlara bakıldığında, 2005 yılında 110 000 dekar iken 
düzenli dağılım göstermemiş olup 2015 yılında %1,77’lik azalış oranıyla 108 084 dekara gerilemiştir. Üretim 
miktarını üretim alanına bölerek hesaplanan verim değerlerine bakıldığında ise 2005 yılında dekara 745 kg 
verim alınırken 2015 yılında alınan verim dekara 877 kg’a ulaşmıştır (Çizelge 3) (Anonim, 2017a; Aşkan & 
Dağdemir, 2015). 

Çizelge 3. Türkiye’nin 2005-2015 yılı sarımsak üretim, ekili alan ve verim miktarı (Anonim, 2017a) 

Üretim Yılı 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 

Üretim Miktarı 
(ton) 

82 000 74 290 83 134 79 203 87 037 91 000 94 867 

Ekili Alan (da) 110 000 89 672 93 720 92 725 103 558 105 572 108 084 
Verim (kg/da) 745 828 887 854 840 861 877 

Yukarıdaki çizelgedeki değerlere göre 10 yıllık zaman verileri incelendiğinde, Türkiye’nin üretim miktarı, ekili 
alan ve verim artışında; üretimde gübreleme programına verilen önemin artmasının, susuz tarım yapılan 
bölgelerde sulu tarıma geçilmesinin, tarımsal desteğin artışının, üretim tekniklerinde modernleşmenin ve çiftçi 
bilincinin artırılmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Üretim artışı beraberinde kalite artışını da getirmiştir. 
Şüphesiz üretimin ve kalitenin artışı ile birlikte Türkiye’nin dış pazarlarda sarımsak ve sarımsak ham maddeli 
ürünleri pazarlama şansı elde edeceği de düşünülmektedir.  

Türkiye’deki üretimin yeterlilik durumu diğer ifade ile üretimin gereksinmeyi karşılama oranı grafik olarak şekil 
3’de verilmiştir (Anonim, 2017a). Buna göre mevcut üretimimizin tüm talepleri karşılayabileceği sonucuna 
varılabilmektedir.  
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Şekil 3. Türkiye’nin sarımsak üretiminin yıllara göre yeterlilik derecesi (%) (Anonim, 2017a) 

Türkiye’nin genel olarak sarımsaktan elde ettiği gelir diğer sebzelere oranla düşüktür. Ancak çizelge 4’te 
sarımsak üretimi ve pazarlamasından elde edilen gelirlerde bir önceki yıla göre ciddi bir artış oranı söz 
konusudur (Anonim, 2017b). Bu durum, hasat ve hasat sonrası süreçte yapılan hatalı uygulamaların azaltılmış 
olması sonucu pazarlama değerine de yansıdığının göstergesi niteliğindedir. 

 Çizelge 4. Türkiye’de 2014 ve 2015 yılında sarımsaktan elde edilen gelir (Anonim, 2017b) 

2014 2015 

Değer 
(TL) 

Pazarlanan 
Değer (TL) 

Pay 
(%) 

Değişim 
(%) 

Değer (TL) 
Pazarlanan 
Değer (TL) 

Pay 
(%) 

Değişim 
(%) 

346 098 680 283 800 917 13,5 3,1 448 938 111 354 910 746 15,45 29,71 

 

Çizelge 5. Sarımsak üretici – tüketici cari ve reel fiyatları (TL) (Aşkan & Dağdemir, 2015) 

 
 

Yıllar 

 
Üretici Cari Sarımsak 

Fiyatları (TL) 

 
Üretici Reel Sarımsak 

Fiyatları (TL) 

 
Tüketici Cari Sarımsak 

Fiyatları (TL) 

 
Tüketici Reel 

Sarımsak Fiyatları 
(TL) 

2005 2.370 1.954 2.496 2.124 
2007 2.970 2.106 6.275 4.481 
2009 2.440 1.516 3.872 2.356 
2011 5.320 2.743 8.445 4.446 
2013 3.700 1.721 7.735 3.479 
2014 4.000 1.687 8.199 3.388 

 

Sarımsak, pazarlama hususunda en hassas olan türlerden biridir. Pazarlama sürecinde aracı sayısı artmakta 
dolayısıyla tüketicinin ödediği fiyat da artmaktadır. Yukarıdaki çizelgede 2005-2014 yılları arasındaki fiyatlar 
değerlendirilmiş, satın alma gücü bakımından reel fiyatlar incelenmiş olup, üretici reel fiyatlarında yıllar 
arasında dalgalanmalar tespit edilmiştir. Sarımsak üretici reel fiyatları en düşük seviyeye sırasıyla 2009 ve 2014 
yıllarında gerilemiştir.  2014 yılına bakıldığında üretici reel fiyatında azalış ancak tüketici reel fiyatında artış 
saptanmıştır (Aşkan & Dağdemir, 2015). 

Üretim artışı beraberinde üretim kaybını da artırmıştır. 2005 yılında 902 ton üretim kaybı (fire) mevcut iken bu 
rakam 2014 yılında 1 000 tona ulaşmıştır (Anonim 2017a). Yıllar arasında iniş çıkışlar görülmüştür. Bu fire 
miktarının biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) etmenlerden ileri geldiği söylenilebilmektedir. Özellikle son yıllarda 
bitki gelişim döneminde yağış, düşük veya yüksek sıcaklıklar, rüzgar, yanlış kültürel önlemler ile yanlış 
mekanizasyona ek olarak yaygın olarak rastlanılan fungal ve bakteriyel hastalıklar bu sonuçları doğurmaktadır.  
Öte yandan, hasat öncesi fireler olduğu gibi hasat sonrası kayıplar da Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında %20 
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civarında olup ekonomik getiriyi kısıtlamaktadır. Hasat sonrası belirlenen kayıp miktarında, hatalı hasat ve 
depolama sistemi önemli rol oynamaktadır. 

Sarımsakların büyük bölümü iç pazara satışa sunulurken bir kısmı da gelecek yıl için tohumluk olarak 
ayırılmaktadır. Üretim miktarına bağlı olarak sarımsakların tohumluk olarak kullanım miktarı yıllara paralel 
olarak artış göstermiş olup, 2005 yılında 4 158 ton tohumluk için muhafaza edilirken 2014 yılında 1 000 tondan 
fazla artışla bu rakam 5 279 tona ulaşmıştır (Anonim, 2017a). 

Türkiye’de kuru sarımsak tüketim miktarları şekil 4 ve 5’de verilmiştir.  

 
Şekil 4. 2005-2014 Yılları arasındaki tüketim miktarı (ton) (Anonim, 2017a) 

 
Şekil 5. 2007-2014 Yılları arasındaki kişi başı tüketim miktarı (kg/yıl) (Anonim, 2017a) 

Şekil 4 incelendiğinde Türkiye’de 2005 yılında 61 000 ton kuru sarımsak tüketilirken 2014 yılına 
bakıldığında %11’lik artış oranıyla 68 000 tona ulaştığı görülmektedir (Anonim, 2017a). Bu artışlarda, sarımsağın 
taze tüketiminin yanı sıra fonksiyonel olarak kullanımının etkisi olduğu söylenilebilmektedir. Günümüzde 
sarımsak tüketimine olan iç ve dış talebin artışı, farklı sektördeki sanayicilerin yaptıkları yatırımlarla işlenmiş 
sarımsak ürünlerine yönelik faaliyetleri hızla artmıştır. Dolayısıyla son yıllarda gıda sanayinin yanı sıra konserve, 
bitkisel yağ, kimya, kozmetik ve ilaç sanayiinde oldukça geniş yer kaplamaktadır. 

Türkiye’deki kişi başı tüketim miktarları ise şekil 5’de verilmiştir (Anonim, 2017a). Kişi başına tüketim 
hesaplamaları genellikle üretimin nüfusa bölünmesi veya bir kişinin günlük gereksinmesi olan belirli miktardan 
hareket edilerek hesaplanmakta ve bu nedenle tüketimle ilgili sağlıklı değerlendirme yapılması olası değildir. 
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Yapılan araştırma sonuçlarına göre, 2007-2014 yılları arasındaki kişi başı tüketim miktarlarında dalgalanmalar 
görülmektedir. Ancak bu verilerin ışığı altında son 2 yılda (2013 ve 2014) tüketim miktarının değişmediği dikkat 
çekmektedir. Günümüze kadar gelen süreçte yıllık kişi başı tüketim 1 kg’a ulaşamamıştır. Buna karşın, 
Türkiye’de sarımsağın tüketim miktarı bölgelere ve şehirlere göre değişim göstermektedir. Özellikle turşu ve 
pastırma yapımının yoğun olduğu bölgelerimizde tüketim de doğru orantılı olarak artış göstermektedir. 
Dolayısıyla bulunulan bölge, bireylerin damak alışkanlıkları, sarımsağın fonksiyonelliği ve besin değerleri gibi 
kriterler göz önüne alınarak tercih sebebi olduğu söylenebilir. Ancak bu konuda henüz araştırma yapılmaması 
sebebiyle rakamsal veriler bulunmamaktadır.       

Klinik çalışmalar sonucunda bilim adamları, günlük yeterli miktardaki sarımsak tüketiminin 2 ile 10 g arasında 
olması gerektiğini belirtmişlerdir (Kandil et al. 1987). Türkiye’de ise tüketimin şekil 4 ve 5’e bakıldığında yeterli 
düzeyde olmadığı görülmektedir (Anonim, 2017a). Bu konuda en büyük caydırıcı faktörün ise sarımsağın keskin 
kokusu ve tadı olduğu düşünülmektedir. Ancak son yıllarda gıda işleme teknolojilerinin de gelişmesiyle işleme 
sanayiinde en çok işlem gören türlerin başında sarımsağın geldiği bilinmektedir. Bu anlamda işlenmiş sarımsak 
ürünlerden bazıları; kokusuz fermente sarımsak ürünleri (siyah sarımsak) (Akan, 2014a), kokusu alınmış 
sarımsak ve sarımsak tozu tabletleridir (Akan, 2014b). Bu noktada söz konusu bu ürünler sayesinde gelecek 
yıllarda sarımsak tüketimine yönelimin aratacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’nin 2005-2014 yılına ait ithalat ve ihracat miktarına ait veriler çizelge 6’da verilmiştir (Anonim, 2017a).  

Çizelge 6. 2005-2014 Yılı Türkiye’nin İthalat ve ihracat miktarları (ton) (Anonim, 2017a) 

Yıllar 2005 2007 2009 2011 2013 2014 

İthalat miktarı (ton) 1 153 3 055 1 544 4 124 3 050 2 408 

İhracat miktarı (ton) 5 71 527 155 15 22 

 

Türkiye sarımsakta hem üretici, hem ihracatçı hem de ithalatçı ülke konumundadır. Ancak çizelgedeki yıllar baz 
alınarak inceleme yapıldığında, Türkiye’nin ithalat potansiyeli ihracatı oldukça geçmiş durumdadır. İthalat 
miktarımız 2005 yılında 1 153 ton iken 2014 yılında %108’lik artış oranıyla 2 408 tona ulaşmıştır. 2001 yılındaki 
ithalat miktarımız ise 4 124 tonla dikkat çekmektedir (Anonim, 2017a). Artan büyüme gösteren ithalat 
miktarımızda, yerli çeşitlerin yeterince tanınıp talep görmemesi, üreticilerin örgütlenememesi ve fiyat 
istikrarının olmaması sonucu fiyatın yüksek oluşundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum sonucunda 
ithal sarımsak tüketicilerimizin tercih sebebi olmaktadır. Türkiye’nin sarımsak ithalatı yaptığı ülkeler arasında en 
yüksek pay Çin’e aittir (Ozturk &Temel, 2014). 

İhracat rakamlarına bakıldığında ise yine benzer durum görülmektedir. 2005 yılında sadece 5 ton ihraç ederken 
günümüze gelindiğinde bu rakam 22 tona çıkmıştır. Bu arada ihracat miktarımızda 2009 yılında fark yaratan bir 
artış olduğu da görülmüştür. Genel olarak ihracat miktarımızdaki bu kısıtın, üretimden tüketime kadar olan 
süreçteki kalite kayıplarının fazlalığı, uluslararası standartlara uygun işleme ve paketleme sistemine geçilmeyişi, 
zengin besin içeriğine sahip yerel çeşitlerimizin yeterince tanıtımının yapılmaması, girdi maliyetlerine bağlı 
olarak satış fiyatlarının yüksek oluşu gibi nedenlerden ileri geldiği düşünülmektedir (Taşkaya, 2003). Sarımsağı 
ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Bulgaristan, Almanya, Avusturya, İtalya ve Slovenya (Genç, 2012) 
bulunmaktadır. 

2. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’nin sarımsak üretim ve verim artışında çeşit özelliklerine uygun modern tekniklerin kullanılması 
gerekmektedir. İlaveten bu konuda üretici ve tüketicilerin bilinçlerinin artırılarak üretimin iç ve dış pazara odaklı 
yapılması amaçlanmalıdır. Bu aşama sonrasında pazar olanakları araştırılmalı ve artırılmalı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen destek miktarları artırılmalı, özellikle küçük çiftçiler desteklenmeli ve 
sarımsak üreticilerinin birlik ve kooperatifleşmeye yönlendirilmesiyle birlikte sorunların çözülebileceği 
öngörülmektedir. 

Pazarlama sorununun üzerine gidilmelidir. Çünkü Türkiye sarımsak üreticisi bir ülkedir. Ancak maalesef 
ürettiğinin sadece %0,02’sini satabilmektedir. Günümüzde üretimi yapılan sarımsakların %20-25’lik kısmı hasat 
ve hasat sonrasında kalite kaybına uğramaktadır. Bu durum uluslararası pazarda rekabet gücünü 
zayıflatmaktadır. Öte yandan, sarımsağın AB standartlarına göre işlenerek, uygun paketleme ve taşıma sistemi 
kullanılarak dış pazara ulaştırılması durumunda ihracat payımızın yükselerek ülke ekonomisine ciddi katkılar 
sağlayacaktır.  
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Türkiye’de sarımsağın üretim prosessinden dış pazara ulaştırma aşamasına kadarki sürecin, yurtdışındaki 
sarımsak tarımı faaliyeti ile kıyaslanması bakımından kapsamlı bir AR-GE çalışmasına ihtiyaç duyulmalıdır. 
Nitekim bu sayede belirlenen sonuçlara göre, pratiğe aktarılma oranı yükselecektir. Ancak günümüze değin 
yapılan AR-GE çalışmaları yeterli olmamıştır. Bu amaçla, üniversite-üretici-pazarlamacı ve sanayici işbirliği 
olduğu takdirde bu çalışmanın amacına ulaşacağı düşünülmektedir.  
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